
 

LEMBAR – PENGESAHAN BAHAN AJAR 

TEKNIK EVALUASI PERENCANAAN 

No: 750/D/FT/BA/I/2022 

 

 

1. Judul Bahan Ajar : TEKNIK EVALUASI PERENCANAAN 
 

2. Bidang Bahan Ajar 

 

: Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) 

 

3. 

 

Pengajar/Penulis : 

a. Nama Lengkap 

b. Jenis Kelamin 

c. NIDN/NIK 

d. Disipilin Ilmu 

e. Pangkat/Golongan 

f. Jabatan Struktural 

g. Fakultas/Program Studi 

h. Alamat Kantor 

i. Telepon/Fax. 

j. No. HP 

k. Alamat Surel (E-mail) 

 

  

 

Ir. G. N. Purnama Jaya, MT 

Laki-Laki 

0028115801 / 195811281987101001 

Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) 

Lektor Kepala / IV B 

Dosen dan Anggota Senat Universitas Pakuan 

Teknik/Perencanaan Wilayah dan Kota 

Jalan Pakuan Po.Box. 452 Bogor 

0215 – 83111007 

0815 880 1026 

purnamairep@gmail.com 

5. Jangka Waktu Penulisan       

 

  Peneliasan berkelanjutan sejak yahun 2010 

6. Biaya PKM  Rp. 10.000.000,- 

 

 
Mengetahui : 

Dekan, 
 
 
 
 
 
 

(Ir. Singgih Irianto Trisilo Hadi, M.Si.) 
NIK : 10.294.006.197 

             Bogor,  18 Januari  2022   
Pengajar/Penulis, 

 
 
 
 
 
 
 

(Ir. Gde Ngurah Purnama Jaya, MT.) 
NIP : 195811281987101001 

 

 
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PAKUAN BOGOR 

 
 Jl. Pakuan PO. Box 452 Tlp.  &  Fax. (0251) 8311007 BOGOR, E-mail: fakultasteknik@gmail.com 



TEKNIK EVALUASI PERENCANAAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
oleh 

Ir. G N Purnama Jaya, MT 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 

FAKULTAS TEKNIK 
UNIVERSITAS PAKUAN – BOGOR 

2010 
 

 

 



Silabus Evaluasi Perencanaan, 

Mata kuliah :  Evaluasi Perencanaan 

Kode  :  552KB7193 

Beban Kredit : 3 SKS 

 

I. Tujuan: 

-  Memahami arti, kedudukan, sistem nilai dan teknik evaluasi perencanaan 

- Mampu mengakomodasi aspek-aspek subyektif, ketidakpastian dimensi waktu, 

interaksi dan kriteria yang pada umumnya majemuk. 

 

II. Materi: 

- Proses perencanaan secara umum 

- Pemilihan alternatif rencana 

- Penjelasan/evaluasi Perencanaan 

- Pelaksanaan rencana dan feedback 

- Peninjauan kembali renvana dan evaluasi rencana 

- Analisis keputusan dan ketidakpastian 

- Evaluasi  kriteria majemuk dan penyempurnaan usulan penelitian. 

 

III. Pustaka: 

- KepMen KimPrasWil No.327 tanggal 12 Agustus 2002 tentang Pedoman Tata cara 

Penilaian Kembali Perencanaan. 

- Dunn, William,Public policy analysis, 1981 

- Mislan. Cost Benefit Aaysis, 1982 

 

 



i 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

 
 Buku  Teknik Evaluasi Perencanaan adalah salah satu bahan  perkulihanan untuk profesi 

Perncanaan   pada program studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas 

Pakuan Bogor. Bahan – bahan dari perkuliahan ini diambil dari berbagai sumber antara lain dari : 

Ditjen Cipta Karya Kementerian  PU, Kementrian dalam Negeri, Bappenas, dan dari berbagai 

sumber lainnya. 

 Untuk penyempurnaan materi buku ini, maka besar harapan penulis untuk mendapat 

masukan – masukan dari pembaca, sehingga buku ini dapat disempurnakan lebih lanjut.  

Selanjutnya, semoga buku ini bermanfaat bagi perkemabnagn Teknik Evaluasi Perencanaan serta 

pengembangan wilayah dan kota di Indonesia. 

 

 

        Bogor,  September 2010 

 

 

              Penulis 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

DAFTAR ISI 

       

KATA PENGANTAR  ........................................................................................................  

DAFTAR ISI  ....................................................................................................................... 

DAFTAR TABEL  ............................................................................................................... 

DAFTAR GAMBAR  .......................................................................................................... 

 

BAB I KEBIJAKAN TERKAIT EVALUASI PERENCANAAN  

                 KAWASAN PERKOTAAN (kasus Metropolitan Palembang) ...................... 

1.1 Tinjauan UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Terkait Pengembangan 

Kawasan Palembang .......................................................... 

1.2 Tinjauan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional (RTRWN) .................................................. 

1.3 Tinjauan Terhadap Tata Ruang Pulau Sumatera ......................................... 

1.4 Tinjauan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera 

Selatan ......................................................................................... 

1.5 Tinjauan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota 

Palembang ................................................................................................... 

1.6 Tinjauan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Ogan Ilir ...... 

1.7 Tinjauan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 

Banyuasin ................................................................................................... 

1.8 Tinjauan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ogan 

Omering Ilir ....................................................................................... 

1.9 Tinjauan Terhadap Rencana Pengembangan Belajasumba ........................ 

1.10 Kebijakan lain Yang Terkait Dengan Penataan Kawasan Perkotaan ......... 

 

BAB II KARAKTERISTIK DAN KAWASAN RUANG PERKOTAAN  (Kasus  

                 Metropolitan Palembang) ................................................................................ 

2.1 Tata Ruang Wilayah Perenanaan  .............................................................. 

2.1.1 Pengertian Kawasan Perkotaan dan Metropolitan ........................ 

2.1.2 Proses Delineasi Wilayah Perencanaan ........................................ 

2.2 Kajian Kawasan Metropolitan Palembang Dalam Skala Makro  .............. 

2.2.1 Kawasan Metropolitan Palembang Dalam Skala 

Nasional  ....................................................................................... 

2.2.2 Kawasan Metropolitan Palembang Dalam Skala 

Provinsi   ....................................................................................... 

2.2.3 Keterkaitan Antara Kawasan Metropolitan Palembang dengan 

Kota-Kota lain di Provinsi Sumatera Selatan ........... 

i 

ii 

vi 

vii 

 

 

1 

 

1 

 

2 

2 

 

3 

 

4 

8 

 

9 

 

10 

17 

19 

 

 

20 

20 

20 

23 

30 

 

30 

 

31 

 

38 



iii 

 

2.2.4  Pintu Gerbang (Gate) Kawasan Metropolitan Palembang Sistem 

Perparkiran ........................................................................ 

2.3 Karakteristik dan Analisis Fisik Alam  dan Daya Dukung Lahan .............. 

2.3.1 Karakteristik Fisik Alam  .............................................................. 

2.3.1.1 Iklim .................................................................................. 

2.3.1.2 Kemiringan Lereng ........................................................... 

2.3.2 Rawa sebagai Tutupan Lahan Dominan Kawasan Perkotaan 

Palembang  ...................................................................................... 

2.3.3   Analisis Kesesuaian Lahan Kawasan Perkotaan Palembang  ............ 

 

BAB III  SWOT DALAM ANALISIS ISU STRATEGIS (Kasus Metropolitan  

                 Palembang)  ........................................................................................................ 

3.1 Peluang, Tantangan, Potensidan Permasalahan (Analisis SWOT) .............. 

3.1.1 Potensi (Strength) .......................................................................... 

3.1.2 Permasalahan (Weakness)  ............................................................. 

3.1.3 Peluang (Opportunity) ................................................................... 

3.1.4 Tantangan (Threat) ........................................................................ 

 

BAB IV  ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN   RUANG (Kasus  

                 Kawasan Perkotaan palembang ) .................................................................... 

4.1 Arahan Peraturan Zonasi  ........................................................................... 

4.1.1 Definisi Istilah  ..............................................................................  

4.1.2 Azas, Tujuan dan Fungsi Petunjuk Teknis  ..................................  

4.1.3 Arahan Peraturan Zonasi  ............................................................. 

4.1.3.1 Arahan Peraturan Zonasi  Struktur Ruang ..................... 

4.1.3.2 Arahan Peraturan Zonasi  Untuk Sistem Jaringan Tol ... 

4.1.3.3 Arahan Peraturan Zonasi  Untuk Sempadan Sungai ....... 

4.1.3.4 Arahan Peraturan Zonasi  Untuk Jaringan Jalur Kereta 

Api ................................................................................... 

4.1.3.5 Arahan Peraturan Zonasi  Untuk Bandara Internasional Sultan 

Mahmud Badaruddin II ........................................ 

4.1.3.6 Arahan Peraturan Zonasi  Untuk Stut dan Sutet ............. 

4.1.3.7 Arahan Peraturan Zonasi  Untuk Penempatan Menara 

Telekomunikasi ............................................................... 

4.1.3.8 Arahan Peraturan Zonasi  Pola Ruang ............................ 

4.2 Arahan Perizinan  ........................................................................................  

4.2.1 Mekanisme Perizinan  .................................................................... 

4.2.2 Mekanisme Perubahan Aturan Pola Pemanfaatan Ruang (Zoning 

 

41 

41 

41 

42 

42 

 

45 

48 

 

 

51 

51 

52 

54 

57 

58 

 

 

61 

62 

62 

65 

65 

65 

69 

71 

 

73 

 

74 

75 

 

76 

77 

88 

88 

 



iv 

 

Regulation) ..................................................................................... 

4.2.3 Proses Teknis ..................................................................................  

4.2.4 Proses Administrasi ........................................................................  

4.3 Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif  ................................................. 

4.3.1 Konsep Pemberian Isentif dan Pengenaan Disintetif    .................. 

4.3.2 Rekomendasi Pemberian Isentif dan Pengenaan Disintetif ........... 

4.3.2.1 Pengendalian Pemanfaatn Ruang Terhadap Kawasan yang 

dipromosikan, Dibatasi dan Dikendalikan 

Pengembangannya ............................................................. 

4.3.2.2  Pelaksanaan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah .......... 

4.4     Arahan Sangsi  ............................................................................................. 

  

BAB V  PEMBIAYAAN DAN KELEMBAGAAN  ...................................................... 

5.1 Pembiayaan Kawasan Perkotaan ................................................................ 

5.1.1 Model-model  Pembiayaan  .............................................................. 

5.1.2 Prinsip Kontak Pelayanan, Operasi dan Perawatan (Operation, Maintenance 

and Service Contract) ................................................. 

5.1.2.1 Prinsip BOT ........................................................................ 

5.1.2.2 Pinsip Konsesi .................................................................. 

5.1.2.3 Pinsip Joint Venture .......................................................... 

5.1.2.4 Pinsip Community – Based Provision .............................. 

5.1.3 Panduan Dasar  Untuk Kerjasama Pemerintah dan Swasta .............. 

5.1.4 Persiapan Proyek ............................................................................... 

5.1.5 Analisis Terhadap Pilihan PPP ......................................................... 

5.1.6 Proses Pengikutsertaan Pihak Swasta ............................................... 

5.1.7 Mendirikan Kerjasama yang Kuat dan Berkelanjutan ..................... 

5.1.8 Prioritas Program .............................................................................. 

5.1.9 Estimasi Pembiayaan ........................................................................ 

5.1.10  Beberapa Contoh Pembiayaan yang Ada diKawasan Perkotaan 

Palembang ........................................................................................ 

5.2 Kelembagaan Kawasan Perkotaan Palembang .......................................... 

5.2.1 Pendekatan Teori ............................................................................. 

5.2.2 Perbandingan Lembaga Metropolitan dengan Badan Koordinasi Kerjasama 

Pembangunan (BKSP) Jabotabek  ................................ 

5.2.2.1 Dasar Pengaturan ................................................................ 

5.2.2.2 Lingkup Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan ...... 

5.2.2.3 Lingkup Koordinasi ............................................................ 

5.2.2.4 Produk-produk BKSP ......................................................... 

90 

93 

94 

97 

97 

99 

 

 

100 

103 

105 

 

106 

106 

109 

 

109 

109 

110 

111 

111 

114 

114 

114 

115 

115 

116 

116 

 

117 

117 

118 

 

119 

119 

121 

122 

123 



v 

 

5.2.2.5 Perspeksi kelembagaan BKSP ........................................... 

5.2.2.6 Kasus Koordinasi Kelembagaan Penataan Ruang di Wilayah 

Botabek ................................................................. 

5.2.3 Perbandingan Lembaga Metropolitan Badan Kerjasama Pembangunan 

(BKSP) Metropolitan Mamminasata ........................ 

5.2.4 Perbandingan Lembaga Metropolitan Kerjasama antar Daerah Surakarta 

Kabupaten Bojolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karangaanyar, 

KabupatenWonogiri, Kabupaten Seragen dan Kabupaten Klaten (Subosuka 

Wonosraten) ...................................... 

5.2.5 Badan Kerjasama Pengelolaan Pembangunan (BSSPP) Kawasan Perkotaan 

Palembang ........................................................................ 

 

125 

 

126 

 

127 

 

 

 

128 

 

131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

DAFTAR TABEL 

 

1.1 Matriks Kebijakan Tata Ruang terkait Kawasan Metropolitan Palembang ............... 11 

1.2 Kedudukan Kota-Kota di BELAJASUMBA dalam Konteks Sistem Perkotaan  

 Nasional …………………………………………………………………………….. 17 

2.1 Deliniasi Kawasan Perkotaan Palembang ………………………………………….. 29 

2.2 Program-program Pengembangan Struktur Tata Ruang / Sistem Kota Metropolitan 

 Palembang ………………………………………………………………………….. 32 

2.3 Wilayah Kabupaten / Kota, Ibukata Kabupaten dan Jarak Ibukota Kabupaten  

 Terhadap Kota Palembang …………………………………………………………. 38 

2.4 Aliran Penumpang (asal tujuan) Kabupaten / Kota Provinsi Sumatra Selatan 

 Tahun 2001 …………………………………………………………………………. 39 

2.5  Aliran Barang (asal tujuan) Kabupaten / Kota Provinsi Sumatra Selatan 

 Tahun 2001 …………………………………………………………………………. 40 

2.6 Curah Hujan di Kawasan Perkotaan Palembang …………………………………… 42 

2.7 Sebaran Kemiringan di Kawasan Perkotaan Palembang …………………………… 43 

2.8 Tipologi Lahan Rawa Lebak ………………………………………………………... 47 

4.1 Standar Rencana Klasifikasi Jalan di Kawasan Perkotaan Palembang ……………... 66 

4.2 Fungsi dan Klasifikasi Jalan di Kawasan Perkotaan Palembang ……………………. 67 

4.3 Arahan Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Jalan …………………………………….. 67 

4.4 Klasifikasi Lebar Garis Sempadan Sungai ………………………………………….. 71 

4.5 Hirarki Peruntukan Kawasan Perkotaan Palembang ………………………………… 77 

4.6 Deskripsi Indikator Pemanfaatan Ruang …………………………………………….. 78 

4.7 Klasifikasi Kegiatan pada Pemanfaatan Ruang ……………………………………… 78 

4.8 Arahan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Lindung ………………………………….. 80 

4.9 Arahan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Budidaya ………………………………… 83 

4.10 Prosedur Perubahan Pemanfaatan Ruang (Lahan Kecil) …………………………….. 95 

4.11 Prosedur Perubahan Pemanfaatan Ruang (Lahan Besar) …………………………….. 96 

4.12 Rekomendasi untuk Menerapkan Mekanisme Insentif dan Disinsentif ……………… 97 

4.13 Kebijakan Pokok dan Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang ………………… 101 

4.14 Konsep Mekanisme Disinsentif dan Insentif Pengembangan Kawasan ……………… 102 

 

 



vii 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

1.1 Strategi Perencanaan BELAJASUMBA Berdasarkan Studi JICA 1992 ……………. 18 

1.2 Perencanaan Kawasan BELAJASUMBA Berdasarkan Studi JICA 1992 ………….. 18 

2.1 Diagram Kawasan Perbatasan Metropolitan ………………………………………… 21 

2.2 Diagram Koridor Metropolitan ……………………………………………………… 22 

2.3 Skema Perkembangan Kota ………………………………………………………….. 23 

2.4 Peta Kawasan Perkotaan Palembang Radius 45km ………………………………….. 25 

2.5 Peta Kawasan Perkotaan Palembang Radius 45km + T. Siapi-api ………………….. 26 

2.6 Peta Deliniasi Kawasan Perkotaan Palembang ………………………………………. 27 

2.7 Peta Administrasi …………………………………………………………………….. 28 

2.8 Peta Potensi Ekonomi Provinsi Sumatra Selatan …………………………………….. 34 

2.9 Peta Struktur Ruang Provinsi Sumatra Selatan ………………………………………. 35 

2.10 Peta Potensi Ekonomi Kawasan Andalan Palembang DSK ………………………….. 36 

2.11 Peta Struktur Ruang Kawasan Andalan Palembang DSK ……………………………. 37 

2.12 Peta Kemiringan Lereng ……………………………………………………………… 44 

2.13 Tipologi Lahan Rawa Lebak …………………………………………………………. 46 

2.14 Sebaran Lahan Rawa di Provinsi Sumatra Selatan …………………………………… 47 

2.15 Peta Kesesuaian Lahan ……………………………………………………………….. 50 

4.1 Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Jalan ………………………………. 65 

4.2 Jarak Batas Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Sekitar Jalan Tol …………………… 70 

4.3 Garis Sempadan Bangunan untuk Kawasan yang dilalui Jaringan Listrik Tegangan  

 Tinggi (SUTT) ……………………………………………………………………….. 76 

4.4 Alur Perijinan Penggunaan Tanah …………………………………………………… 92 

5.1 Model Estimasi Biaya Investasi Proyek Infrastruktur ………………………………. 108 

5.2 Struktur Organisasi BKSP Metropolitan MAMMINASATA ………………………. 129 

5.3 Badan Kerjasama Pengelolaan Pembangunan (BKSPP) Kawasan Perkotaan  

 Palembang …………………………………………………………………………… 131 

 



 
 

 
 

BAB I 

KEBIJAKAN TERKAIT EVALUASI PERENCANAAN KAWASAN PERKOTAAN 

(kasus: Metropolitan Palembang) 

 

 
1.1 Tinjauan UU No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terkait Pengembangan 

Kawasan Palembang 

 

Dalam UU No. 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa penataan ruang diklasifikasikan 

berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan dan nilai 

strategis kawasan. Secara khusus, penataan ruang kawasan perkotaan termasuk dalam 

klasifikasi penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasannya. 

Menurut besarannya, kawasan perkotaan dapat berbentuk kawasan perkotaan kecil, kawasan 

perkotaan sedang, kawasan perkotaan besar, kawasan metropolitan, atau kawasan 

megapolitan. Ketentuan-ketentuan dan definisi masing-masing kawasan diatas adalah sebagai 

berikut : 

 Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian 

dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan 

distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 

 Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan 

perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di 

sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem 

jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan 

sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa. 

 Kawasan megapolitan adalah kawasan yang terbentuk dari 2 (dua) atau lebih kawasan 

metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem. 

Penataan ruang kawasan metropolitan dan megapolitan merupakan pedoman untuk 

keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah administrasi di dalam kawasan dan 

merupakan alat untuk mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan lintas wilayah 

administratif yang bersangkutan. 

Penataan ruang kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah 

kabupaten/kota dilaksanakan melalui kerjasama antardaerah. Dalam UU No.26 Tahun 

2007, disebutkan bahwa muatan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan adalah sebagai 

berikut : 

1. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Kawasan Perkotaan 

2. Rencana Struktur Ruang Kawasan Perkotaan 
2.1 Rencana Sistem Pusat Kegiatan 

2.2 Rencana Sistem Jaringan Prasarana 

3. Rencana Pola Ruang 

3.1 Kawasan Lindung 

3.1.1 Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan 

perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan cagar budaya, kawasan 

rawan bencana alam, kawasan lindung lainnya 

3.2 Kawasan Budidaya 

3.2.1 Perumahan, perdagangan dan jasa, pemerintahan, industri ,pertanian, 

perkebunan, peternakan/perikanan, hutan produksi, pertambangan, pariwisata, 

pelayanan umum  (pendidikan, kesehatan, peribadatan, dll), pertahanan 

keamanan, rencana kegiatan sektor informal (PKL), ruang evakuasi bencana, 

ruang terbuka hijau, ruang terbuka non hijau 



 
 

 

 

4. Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan 

4.1 Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan yang bersifat interdependen 

antarwilayah administratif (perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi 

pelaksana, waktu dan tahapan pelaksanaan) 

5. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Palembang 

5.1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (arahan ketinggian, kepadatan, dan 

sempadan bangunan) 

5.2 Ketentuan perizinan 

5.3 Ketentuan insentif dan disinsentif 

5.4 Arahan sanksi (mencakup sanksi administratif, pidana dan perdata) 

 

Dengan demikian, maka dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Palembang yang 

akan direview nantinya, haruslah memuat hal-hal tersebut di atas, seperti yang telah diatur 

dalam UU Penataan Ruang. Hal ini juga diatur dalam UU No.26 Tahun 2007 Pasal 77 (1) 

yang berbunyi : “Pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang 

tidak sesuai harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian 

pemanfaatan ruang, mengacu pada UU Penataan Ruang.” 
 

1.2 Tinjauan Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional (RTRWN) 

Terkait dengan Kawasan Perkotaan Palembang, beberapa kebijakan pengembangan yang 

ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah sebagai berikut : 

 Kawasan andalan  Kawasan Palembang dan Sekitarnya (sektor unggulan : 

pertanian, industri, pertambangan, kehutanan, perikanan) 

 Sistem perkotaan nasional  Pusat Kegiatan Nasional (PKN) : Palembang 

 Jalan bebas hambatan  Indralaya – Betung, Palembang – Muara Enim 

 Jalan Nasional  Jalan Lintas Timur Sumatera 

 Pelabuhan internasional  Tanjung Api-Api 

 Bandara pusat penyebaran sekunder : Sultan Mahmud Badaruddin II 

 Wilayah sungai strategis nasional : WS Musi (lintas provinsi), WS Banyuasin. 

 

1.3 Tinjauan Terhadap Rencana Tata Ruang Pulau Sumatra 
 
Terkait dengan Kawasan Perkotaan Palembang, beberapa kebijakan pengembangan yang 

ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera adalah sebagai berikut : 

 Sistem perkotaan 

o Pusat Kegiatan Nasional (PKN)  Palembang 

 Jenis Pelayanan : Jasa Pemerintahan, Pertanian, Industri, Pertambangan, 

Perikanan, dan Perdagangan. 

 Strategi Pengembangan : 

 Dipertahankan untuk berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah 

nasional yang mendukung pelayanan pengembangan wilayah di sekitarnya 

dan bahkan untuk seluruh wilayah nasional, dengan tetap memantapkan 

fungsi-fungsi keterkaitan dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah 

internasional.  

 Memantapkan fungsi Kota Palembang dengan spesialisasi pada sektor 

pertambangan migas dan sektor industri.  



 
 

 Mengupayakan mengupayakan pengendalian banjir melalui pengembangan 

sistem drainase regional. 

 Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana kota 

(jalan, persampahan, air bersih, air limbah, drainase, dan telekomunikasi) 

yang memenuhi standar Internasional.  

 Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan yang mendukung 

terjaganya minat investasi.  

 Memantapkan aksesibilitas Kota Palembang menuju kota-kota PKN lainnya 

di Pulau Sumatera (Bandar Lampung, Pangkal PInang, Batam dan Medan) 

dan wilayah nasional lainnya (Jakarta), melalui peningkatan kualitas sistem 

jaringan transportasi darat, laut dan udara secara terpadu.  

 Memantapkan kerjasama ekonomi dengan kota-kota dunia yang menjadi 

tujuan kegiatan export – import, khususnya kota-kota yang masuk dalam 

lingkup Kerjasama Ekonomi Sub-Regional Indonesia – Malaysia - Thailand 

(KESR IMT-GT), Asia Pasifik, dan kawasan lainnya  

 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan 

produktivitas masyarakat Kota Palembang.  

 Meningkatkan kemampuan kerjasama pembangunan antar kota dan 

pengendalian pemanfaatan ruang dan sumberdaya di Kawasan Palembang 

dsk.  

 Menyiapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) sebagai pelengkap 

dari RTRW Kota 

 Jaringan Transportasi 

o Jaringan transportasi laut antar negara  Tanjung Api-Api 

o Jaringan jalan lintas timur  Palembang – Pangkalan Balai – Betung 

o Jaringan jalan pengumpan (sebagai penghubung jaringan jalan lintas barat, lintas 

tengah, dan/atau lintas timur)  Muara Enim – Palembang – Tanjung Api-Api 

o Jaringan rel KA  Jambi – Betung – Palembang; Palembang – Kayu Agung; 

Muara Enim – Palembang; Palembang – Tanjung Api-Api. 

o Bandara Pusat Penyebaran Sekunder  Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II 

 

1.4 Tinjauan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera 

Selatan 

 

Terkait dengan Kawasan Perkotaan Palembang, beberapa kebijakan pengembangan yang 

ditetapkan dalam RTRW Povinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut : 

 Arahan Struktur Tata Ruang 

o Pusat Kegiatan Nasional (PKN)  Metropolitan Palembang, sebagai pusat 

pemerintahan, perdagangan, industri, jasa, pariwisata, pendidikan, dan pelayanan 

sosial. 

o Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) 

 PKW Inderalaya  pusat pemerintahan, pendidikan, jasa, pariwisata, dan 

pendidikan 

 PKW Sungsang  pusat jasa, perdagangan, industri dan pariwisata 

o Pusat Kegiatan Lokal (PKL)  Pangkalan Balai sebagai pusat perdagangan dan jasa, 

pusat pelayanan wisata dan budaya, pusat pendidikan tinggi, kawasan pertanian 

tanaman pangan, kawasan perkebunan, pertambangan, pusat pemerintahan 

kabupaten. 



 
 

 Arahan Pengembangan Wilayah Prioritas (wilayah yang harus mendapatkan penanganan 

segera untuk mengoptimalkan fungsinya sesuai dengan potensi yang dimiliki ataupun 

mengurangi permasalahan yang terdapat di wilayah tersebut.) 

o Kawasan Kritis (kawasan yang karena kondisi geografis menyebabkan potensi untuk 

terjadinya bencana alam cukup besar.) 

 Kabupaten Ogan Ilir 

 Kabupaten Banyuasin 

 DAS Musi 

o Kawasan Metropolitan Palembang – Inderalaya – Pangkalan Balai – Sungsang 

Kawasan terpadu yang perlu mendapat perhatian terutama bila dikaitkan dengan 

fungsi Palembang sebagai kota yang mempunyai daya tarik cukup besar bagi 

penduduk yang akan bermigrasi dari kota-kota sekitarnya. Program metropolitan 

dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah pusat dengan wilayah 

hinterland-nya sehingga secara bersama-sama dapat bersinergi untuk mendukung 

perkembangan wilayah yang saling menguntungkan. 

o Kawasan Tanjung Api – Api 

Kawasan yang terletak di pantai timur Provinsi Selatan dan akan dikembangkan 2 

kegiatan utama, yaitu Pelabuhan Laut serta kawasan industri. Kedua kegiatan ini 

diharapkan pada masa yang akan datang dapat menjadi pendorong pertumbuhan 

Provinsi Sumatera Selatan. 

o Kawasan Segitiga Pertumbuhan Palembang – Betung – Inderalaya (Patung Raya) 

Kawasan ini merupakan kawasan yang mempunyai lokasi strategis untuk 

mendukung pertumbuhan Sumatera Selatan pada masa yang akan datang. 

 Arahan Pengembangan Sistem Transportasi 

o Jalan Arteri Primer 

 Lintas Timur Sumatera  Pangkalan Balai – Palembang – Inderalaya 

 Lintas Penghubung  Palembang – Muara Enim 

o Jalan Lingkar Luar (outer ring road) barat dan timur sekelas arteri primer  akses 

menuju pelabuhan Tanjung Api-Api 

o Jalan bebas hambatan  Jalan Tol Palembang – Inderalaya – Betung 

o Untuk mengatasai kemacetan di dalam Kota Palembang serta membagi beban 

Jembatan Ampera. 

 Pembangunan Jembatan Musi III 

 Pembangunan Jembatan Layang / underpass  perempatan Polda, perempatan 

Charitas, perempatan Jalan Ahmad Yani, perempatan Jalan Tanjung Api-Api. 

o Jalan Kereta Api  Betung – Palembang; Tanjung Api-Api – Palembang – 

Simpang; Palembang – Bandar Lampung. 

o Transportasi sungai  Sungai Musi dan Sungai Banyuasin 

o Transportasi laut  pemindahan aktivitas ekspor impor dari Pelabuhan Boom Baru 

Palembang ke Pelabuhan Tanjung Api-Api 

o Transportasi Udara  Pengembangan Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II 

menjadi Bandara Pusat Penyebaran Primer 

 

1.5 Tinjauan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang 

Sehubungan dengan karekter fisik yang ada di wilayah Kota Palembang, maka untuk 

menunjang rencana tata ruang yang ada, direkomendasikan bentuk-bentuk pengembangan 

khusus antara lain yaitu : pengembangan lahan rawa, pengembangan sistem blok di tepi jalan-

jalan utama kota, saluran samping jalan-jalan utama, pengembangan ruang tepi sungai-sungai 

besar, dan intensifikasi pemanfaatan ruang. 



 
 

1. Pengembangan Lahan Rawa 

Mengingat lahan rawa ini cukup luas di wilayah Kota Palembang, maka pengembangan 

fisik ada yang berkaitan dengan pengembangan lahan rawa. Dalam RTRWK ini 

pengembangan lahan rawa terutama diarahkan untuk permukiman/perumahan dan industri 

serta sebagian rawa dipertahankan sebagai daerah konservasi / resapan air. 

Pengembangan lahan rawa untuk kawasan terbangun dapat dilakukan dengan cara 

reklamasi/penimbunan  seperti  yang  telah  dilakukan  sebelumnya.  Selain  itu 

direkomendasikan bentuk pengembangan lain. Dalam pengembangan ini volume air yang 

ada pada lahan rawa tersebut tetap ditampung dalam kawasan dengan membuat badan-

badan air seperti kolam, saluran/kanal, atau lainnya. Dengan demikian air pada kawasan 

tersebut tidak "didesak pindah" ke kawasan lainnya. 

Oleh karena pembangunan badan-badan air tersebut, maka luas lahan yang dapat 

dibangun di atasnya hanya sebagian dari luas lahan kawasan sebelumnya. Dengan luas 

lahan yang hanya sebagian dan biaya pembangunan badan air yang dibutuhkan, maka 

berakibat kawasan tersebut  menjadi relatif mahal. Hal ini mungkin dapat diatasi dengan 

menjadikannnya permukiman bagi golongan berpenghasilan tinggi disertai subsidi silang 

untuk yang berpenghasilan menengah ke bawah. 

Untuk permukiman/perumahan pengembangan lahan rawa ini lokasi-lokasi yang potensial 

misalnya di Kecamatan Seberang Ulu I (Keramasan, Karya Jaya) dan Kecamatan Ilir 

Barat II (Gandus).  Sementara untuk zona/kawasan industri lokasi yang potensial adalah di 

Kecamatan Ilir Timur II, Kecamatan Sako, dan Kecamatan Seberang Ulu I. Dengan 

pengembangan lahan rawa demikian ini, maka salah satu karakter Kota Palembang 

sebagai "kota air" dapat ditonjolkan. 

2. Pengembangan Sistem Blok 

Perkembangan yang terjadi sebelumnya di tepi-tepi jalan utama kota lazimnya cenderung 

kepada kegiatan perdagangan dan jasa, campuran antara human dan usaha. Ataupun 

perumahan dengan kapling besar dan mewah. Karena kapling-kapling di tepi jalan ini 

relatif menerus dan penuh, maka lahan yang terletak di belakangnya kurang akses ke 

jalan. Bahkan di bagian-bagian kota yang lama cenderung menjadi lingkungan kumuh dan 

nilai tanahnya relatif rendah. 

Di Kota Palembang ada jalan-jalan utama yang lama, baru, atau direncanakan. Untuk 

mengantisipasi kemungkinan tersebut diatas, maka direkomendasikan pengembangan 

dengan sistem blok (block system). Dengan sistem blok ini, 'tekanan' terhadap jalan utama 

tersebut dapat dikurangi, misalnya kebutuhan parkir, ruang terbuka, pedagang bergerak, 

dan sebagainya. 

Pengembangan dengan sistem blok ini dapat pula diterapkan pada lahan/ruang di 

sekitamya pusat kota bila akan dilakukan renovasi atau renewal, misalnya pada kawasan-

kawasan kumuh. 

3. Saluran Samping Jalan Utama 
Saluran samping jalan lainnya mempunyai lebar hanya sekitar 1 meter, dengan fungsi 

sebagai saluran buangan air dari permukaan jalan dan juga sebagai pembantu saluran 

drainase. 

Di Kota Palembang jalan-jalan utama kota, sebagian melalui lahan-lahan rawa, sehingga 

saluran samping ini berperan pula untuk saluran mendukung lahan-lahan rawa di tepinya. 

Untuk itu direkomendasikan pengembangan saluran samping dengan ukuran yang lebih 

lebar misalnya 4,5 meter. 

Keberadaan saluran samping yang cukup lebar ini akan saling mendukung dengan 

rekomendasi sistem blok di atas, karena akan membatasi kecenderungan pengembangan 

bangunan/kapling ditepi jalan yang menghadap langsung masing-masing ke jalan, karena 

harus membangun jembatan khusus. 



 
 

4. Pengembangan Ruang Tepi Sungai Besar 
Dengan sebaran ruang/lahan yang cukup banyak di tepi sungai besar, terutama Sungai 

Musi, banyak peluang untuk secara bertahap mengembangkan pola/konsep water front 

city (bangunan hadap air), disertai pula dengan pembangunan tanggul (retaining wall), 

penataan sempadan sungai, dan pembangunan jalan (jalan inspeksi). 

Pengembangan ruang di tepi sungai besar dapat pula dikaitkan dengan pengembangan 

pariwisata. Pembangunan hotel, restoran, sarana rekreasi, dan lainnya seperti rumah 

tradisional Palembang, dapat merupakan bentuk-bentuk pengisiannya. Kawasan-kawasan 

potensial untuk pengembangan demikian antara lain di Kecamatan Ilir Barat II, Seberang 

Ulu I dan Seberang Ulu II. Dengan pola pengembangan demikian sekaligus dapat 

menjaga/mengelola kawasan lindung sempadan sungai secara lebih efektif. 

5. Intensifikasi Pemanfaatan Ruang 

Sebagaimana karakter kota-kota besar pada umumnya, di Kota Palembang kecenderungan 

intensifikasi pemanfaatan ruang dimulai dari kawasan pusat kota (CBD/Central Bussiness 

District).  Gejala ini terlihat dengan adanya bangunan bertingkat di satu pihak, dan 

penggunaan campuran di lain pihak. 

Antisipasi lanjut terhadap intensifikasi ruang tersebut adalah pada pusat-pusat bagian kota 

tertentu yang mulai menempatkan gejala demikian. Begitu juga bangunan ruko (rumah 

toko) dan bangunan bertingkat lainnya. Pada pengembangan sistem blok di depan dapat 

dipadukan dengan intensifikasi pemanfaatan ruang ini. 

Dengan upaya intensifikasi tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap ruang, 

dan dapat memberikan ruang terbuka yang memadai. Dalam rencana detail hal ini dapat 

dirumuskan dengan penetapan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) dan KLB (Koefisien 

Lantai Bangunan) menurut blok-blok dalam wilayah perencanaannya. 

Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam intensifikasi pemanfaatan ruang ini antara lain 

adalah : 

 keindahan kota (landscape), 

 kepadatan lalu lintas, 

 dukungan prasarana yang memadai, misalnya air bersih, pemadam kebakaran, untuk 

bangunan bertingkat. 

 

6. Pengembangan Industri Di Luar Kawasan/Zona Industri 

Dalam rencana pemanfaatan ruang/lahan telah diarahkan pengembangan industri dalam 

bentuk kawasan/zona industri yaitu di Kecamatan Ilir Timur II, Sako dan Seberang Ulu I.  

Namun ada kecenderungan pula berkembangnya industri secara sendiri-sendiri di luar 

kawasan/zona industri tersebut, baik di dalam wilayah Kota Palembang maupun di lokasi-

lokasi di luar tapi masih berdekatan. Dalam wilayah Kota Palembang lokasi industri 

sendiri cenderung pada wilayah Kecamatan Sukarami dan Kecamatan Sako. Di luar 

wilayah Kota Palembang adalah ke arah Indralaya (OKI), Sukajadi dan Kenten Laut 

(MUBA). 

Untuk pengembangan industri secara sendiri-sendiri ini (bukan dalam bentuk 

kawasan/zona industri) direkomendasikan pada wilayah Kecamatan Sukarami, yaitu di 

Kelurahan Mang-Alang, Talang Kelapa, Karya Baru, dengan memanfaatkan ruang/lahan 

di antara kompleks-kompleks permukiman. Namun untuk itu harus dapat dipenuhi 

prinsip-prinsip dasar, yaitu : 

 Industri yang dikembangkan adalah industri yang tidak berdampak polusi (berdampak 

berat); 

 Dalam pemanfaatan ruang menurut blok kawasan, luas lahan industri ini tidak boleh 

dominan, karena dominasi pemanfaatan ruang pada kawasan tersebut tetaplah sebagai 

kawasan permukiman/perumahan. 



 
 

 Pengembangan pola industrial estate untuk mengantisipasi perkembangan industri. 

 

Wilayah Pengembangan (WP) merupakan sub wilayah yang ada didalam kota. Dengan 

demikian, penentuan bagian wilayah kota adalah membagi wilayah kota menjadi beberapa 

sub wilayah kota, dalam kaitannya dengan pendalaman yang lebih terinci mengenai 

karakteristik kehidupan perkotaan. Adapun produk yang diharapkan guna mencapai tujuan 

perencanaan setiap WP, yaitu : 

 Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan permukiman dan kegiatan 

kota 

 Menciptakan pola intensitas penggunaan ruang yang optimal untuk meningkatkan 

hasil guna dan daya guna. 

 Pembatasan perkembangan kegiatan di pusat kota (lama)  

 Pengembangan pusat-pusat kegiatan primer dan sekunder baru sebagai pendukung 

bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi (misal Kertapati dan Jakabaring) 

 Peningkatan interaksi dan kondisi di Kota Palembang, melalui pengembangan dan 

peningkatan prasarana dan sarana wilayah (transportasi, komunikasi dan prasarana 

pokok wilayah lainnya). 

Berdasarkan hal tersebut, dikaitkan dengan kriteria penentuan WP sebagaimana 

dikemukakan pada sub bab sebelumnya serta melihat struktur ruang Kota Palembang saat 

ini (yang didasarkan pada hasil analisis pola penebaran kegiatan kota dan tingkat 

kemudahan pencapaian antara kegiatan, kecenderungan perkembangan yang akan terjadi 

dan batasan-batasan fisik lainnya), maka arahan pengembangan wilayah Kota Palembang 

dapat dibagi menjadi 10 (sepuluh) Wilayah Pembangunan (WP) untuk mengefektifkan 

struktur ruang yang akan terbentuk. Dasar pertimbangan pembagian Kota Palembang 

menjadi 10 (sepuluh) wilayah pembangunan, secara rinci karakteristik tiap Wilayah 

Pembangunan (WP) tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Wilayah Pembangunan (WP) Pusat Kota  

 Berperan sebagai pusat kegiatan Pemerintahan Kota Palembang 

 Pusat kegiatan perdagangan dan jasa di Kota Palembang skala regional (Nasional 

dan Internasional) 

 Pusat kegiatan sosial budaya serta pariwisata antara lain panorama S. Musi dan BKB. 

2. Wilayah Pembangunan (WP) Kertapati 

 Fungsi utama WP Kertapati adalah sebagai pintu gerbang utama yang 

menghubungkan wilayah Kota Palembang dengan wilayah di sebelah selatan, 

mengingat keberadaan Terminal ”Multimoda Kertapati”, serta kegiatan perdagangan 

dan jasa skala regional. 

 Arahan kegiatan pada WP Kertapati, antara lain kegiatan pusat pemerintahan skala 

lokal, industri polutif ringan dan pergudangan. 

 Pusat koleksi dan distribusi karena didukung oleh akses yang baik terutama ke arah 

wilayah selatan Kota Palembang dalam konteks regional maupun pusat kota. 

1. Wilayah Pembangunan (WP) Jakabaring 

 Kawasan Jakabaring merupakan wilayah pengembangan baru, implikasi dari 

perluasan dan pemilahan kegiatan perdagangan skala regional, sebagai bentuk 

antisipasi dari perkembangan yang “over estimate” di kawasan pusat kota. 

 WP ini diharapkan menjadi orientasi baru bagi penduduk dalam pemenuhan 

kebutuhan dan memecah konsentrasi kegiatan di pusat kota “lama”. 

 Kawasan ini diarahkan menjadi pusat pelayanan baru berskala metro seperti Rumah 

Sakit type A, Convention Centre, High Rise Building (perkantoran, apartemen), 



 
 

perumahan kavling besar, sport centre, dan kegiatan lainnya yang memiliki skala 

pelayanan serupa. 

 Pusat koleksi dan distribusi regional dengan dibangunnya pasar induk di kawasan ini. 

2. Wilayah Pembangunan (WP) Sukarami 

 Perkembangan pada bagian kawasan ini cukup pesat, diindikasikan dengan 

berkembangnya kegiatan perdagangan dan jasa yang membentuk pola linier (ribon 

development) mulai Jl. Kol. H. Burlian hingga arah Talang Betutu. 

 Pergerakan yang intensif pada ruas jalan di kawasan ini erat kaitannya dengan 

keberadaan Bandara SMB II.  Hal ini akan bertamabh pesat sejalan rencana 

pengembangan Bandara 

 Kawasan ini diarahkan untuk mengantisipasi pergerakan dengan tujuan belanja yang 

berasal dari wilayah utara menuju pusat kota, sehingga akan mengurangi beban yang 

harus ditanggung oleh pusat kota.  

 Eksistensi Alang-alang sebagai terminal tipe A, merupakan gerbang utama pergerakan 

dari arah Sekayu/Jambi. 

3. Wilayah Pembangunan (WP) Lemabang 

 Berkembang kegiatan utama pergudangan dan pelabuhan sungai “Boom Baru” 

dengan skala regional. 

 Kegiatan perdagangan skala lokal 

4. Wilayah Pembangunan (WP) Sei Lais 

 Merupakan kawasan dengan kegiatan utama industri (industri polutif) yang ditunjang 

oleh pelabuhan sungai. 

 Kegiatan perdagangan skala lokal 

5. Wilayah Pembangunan (WP) Plaju 

 Kegiatan utama berupa industri skala besar (industri polutif) berupa industri migas 

 Kegiatan perdagangan skala lokal 

 Terminal Tipe B. 

6. Wilayah Pembangunan (WP) Sako 

 Kegiatan perdagangan skala lokal dan pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian 

 Permukiman 

7.  Wilayah Pembangunan (WP) Gandus 

 Kegiatan perdagangan skala lokal 

 Permukiman 

8. Wilayah Pembangunan (WP) Bukit Baru 

 Kegiatan perdagangan skala lokal dan pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian 

 Permukiman 

 

1.6 Tinjauan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ogan Ilir 

 

Strategi pengembangan yang ditetapkan untuk Kawasan Perkotaan di Kabupaten Ogan Ilir 

adalah sebagai berikut : 

1. Kawasan Pengembangan Perkotaan  
Meningkatkan fungsi pusat-pusat pengembangan perkotaan (Ibukota-ibukota Kecamatan) 

sebagai pusat koleksi distribusi bagi wilayah hinterlandnya  

2. Kawasan Permukiman Perkotaan  

- Kota Indralaya adalah Pusat Kegiatan Lokal (PKL) 

- Kota Pemulutan adalah Pusat Kegiatan Kecamatan (PKK) berfungsi untuk melayani 

daerahnya sendiri  

3. Kawasan Industri : Tersebar di setiap kecamatan  



 
 

Untuk struktur ruangnya, Kabupaten Ogan Ilir pada dasarnya diarahkan untuk menyebarkan 

kegiatan di seluruh wilayah sesuai dengan fungsi dan peran yang dimiliki setiap wilayah, baik 

secara regional maupun internal. Dasar pertimbangan perencanaan yang digunakan adalah 

bertitik tolak dari peranan Kabupaten Ogan Ilir secara regional yaitu sebagai pusat kegiatan 

lokal yang harus dapat melayani wilayahnya sendiri maupun wilayah yang lebih tinggi, di 

samping itu melihat bentuk geografis wilayah Kabupaten Ogan Ilir yang linear sehingga 

diharapkan dapat menumbuhkan kegiatan untuk mendorong perkembangan kota dan 

melayani wilayah sekitarnya. 

Dari dasar pertimbangan tersebut, maka orientasi pengembangannya dibedakan menjadi 

orientasi spasial yang didasarkan pada kedudukan Kabupaten Ogan Ilir terhadap wilayah 

yang lebih luas, sedangkan orientasi sektoral didasarkan pada perkembangan sektor-sektor 

kegiatan ekonomi kota dan wilayah seperti perdagangan dan jasa, permukiman, jasa 

keuangan dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan yang memiliki orientasi keluar adalah 

industri/pertambangan, pertanian dan pariwisata. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka 

wilayah Kabupaten Ogan Ilir terbagi menjadi 3 (tiga) Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) 

yang terbagi ke dalam 6 Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP), yaitu SSWP I, SSWP 

II, SSWP III, SSWP IV, SSWP V dan SSWP VI. Dari ke-6 SSWP tersebut, yang termasuk ke 

dalam Kawasan Metropolitan Palembang adalah SSWP I dan II yang tergabung dalam 

Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Ogan Ilir Utara : 

1. Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP) I sebagai Pusat Utama Pengembangan di 

Kecamatan Indralaya. SSWP I terdiri dari Kecamatan Indralaya, Indralaya Utara dan 

Indralaya Selatan, dengan arahan pengembangan sebagai berikut : pengembangan 

industri, perdagangan, jasa, pendidikan, pertanian, perikanan dan pariwisata 

2. Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP) II sebagai Pusat Utama Pengembangan 

di Kecamatan Pemulutan. SSWP II terdiri dari Kecamatan Pemulutan, Pemulutan Barat 

dan Pemulutan Selatan, dengan arahan pengembangan wilayah sebagai berikut : 

Pengembangan industri, perdagangan, pertambangan galian golongan C, pertanian dan 

perikanan. 

 

1.7 Tinjauan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuasin 

 

Sistem pusat-pusat pelayanan adalah wilayah-wilayah yang telah mampu memberikan 

pelayanan terhadap wilayahnya sendiri juga terhadap wilayah yang berada di sekitarnya 

dalam jangka pelayanan (radius) tertentu dan wilayah pelayanan membentuk satu sistem 

yang saling berkaitan dengan wilayah lainnya yang saling membutuhkan akan ketersediaan 

pelayanan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas perekonomian. Dengan demikian, 

maka strategi pengembangan yang dapat diterapkan adalah, diantaranya : 

 Memantapkan kawasan yang berperan sebagai pusat pelayanan primer, dalam hal ini 

Pusat Kota Pangkalan Balai (yakni Kecamatan Banyuasin III) dan yang termasuk ke 

dalam bagian sistem perkotaan Kabupaten Banyuasin (yakni Kecamatan Rantau Bayur, 

Banyuasin III, Talang Kelapa, Rambutan dan Kecamatan Banyuaisn I); 

 Meningkatkan aksesibilitas regional maupun sub-regional dalam lingkup inter regional 

dan kota/perkotaan melalui pengembangan sistem transportasi yang terpadu. Untuk 

menunjang fungsinya sebagai pusat perhubungan dengan wilayah luar, maka perlu 

dikembangkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai mengingat Kabupaten 

Banyuasin berperan sebagai penyeimbang/ pengimbang (counter magnet), penyangga 

(buffer city), penyokong pertumbuhan ekonomi (economic growth), dan hunian 

(dormitory) serta pusat kegiatan/ pelayanan lokal bagi daerah/kawasan di sebelahnya 

(Kota Palembang); 



 
 

 Peningkatan sistem transportasi di wilayah utama pendorong perkembangan (Kecamatan 

Rantau Bayur, Banyuasin III, Talang Kelapa, Rambutan dan Kecamatan 

Banyuaisn I), agar dapat mempermudah aksesibilitas keluar masuknya (komuter) barang, 

jasa dan manusia; 

 Meningkatkan laju perkembangan dan pertumbuhan wilayah berakses rendah (Muara 

Padang, Banyuasin II, dan Pulau Rimau), untuk itu upaya peningkatan sarana dan 

prasarana penunjang harus ditingkatkan sebagai upaya kemudahan hubungan komunikasi, 

peningkatan fasilitas distribusi dan pemasaran; 

 Meningkatkan pola pendistribusian barang kebutuhan hidup penduduk yang lebih 

tersistematis, agar tidak terjadi kesenjangan antar wilayah (hanya terdapat satu wilayah 

saja yang kecenderungan pertumbuhannya tinggi) dikarenakan pusat-pusat pelayanannya 

hanya terfokus di tempat/wilayah tertentu saja.  

 

1.7 Tinjauan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ogan 

Komering Ilir 

 

Dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdapat 4 (empat) kecamatan yang masuk ke dalam 

kawasan perencanaan, yaitu Kecamatan Kayu Agung, Sirah Pulau Padang, Jejawi dan 

Pampangan. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ogan Komering 

Ilir, Kecamatan Kayu Agung ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (Pusat Pelayanan 

Orde I) yang mempunyai jangkauan pelayanan meliputi seluruh kabupaten dengan fungsi 

pelayanan administrasi, perdagangan dan jasa serta pusat permukiman. Sedangkan 

Kecamatan Sirah Pulau Padang, Jejawi dan Pampangan ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan 

Kawasan (Pusat Pelayanan Orde III) bersama Kecamatan Tanjung Lubuk, Sungai Menang, 

Kertamukti, Pedamaran, Pematang Panggan, Seriguna, Pangkalan Lampam, Catur Tunggal, 

Kemang Indah, Lubuk Suberuk dan Sumber Hidup. Pusat pelayanan orde III ini mempunyai 

jangkauan pelayanan tingkat kecamatan dengan fungsi sebagai pusat pelayanan saprotan dan 

pelayanan fasilitas publik tingkat local (perdesaan).  

Fungsi skala pelayanan dan arah pengembangan infrastruktur di masing-masing kota di 

Kabupaten Ogan Komering Ilir telah ditentukan dalam RTRW Kabupaten Ogan Komering 

Ilir. Kecamatan Kayu Agung ditetapkan sebagai Pusat Utama, Skala Pelayanan Meliputi 

Seluruh Kabupaten. Adapun arahan pengembangan infrastrukturnya adalah pengembangan 

fasilitas pelayanan publik tingkat kabupaten dan jasa jaringan jalan darat yang 

terintegrasi serta infrastruktur perkotaan. Adapun Sirah Pulau Padang, Jejawi dan 

Pampangan ditetapkan sebagai Pusat Kota, Skala Pelayanan Lokal Kabupaten. Adapun 

arahan pengembangan infrastrukturnya adalah pengembangan fasilitas publik, fasilitas 

pelayanan saprotan dan jalan darat yang terintegrasi.  

Berdasarkan rencana pola ruangnya, Kecamatan Jejawi direncanakan sebagai kawasan 

tanaman pangan lahan basah, kawasan perkebunan dan permukiman dan perkotaan. 

Sedangkan Kecamatan Pampangan direncanakan sebagai kawasan lindung bawahannya, 

kawasan sekitar danau, kawasan perkebunan dan kawasan permukiman. Adapun 

Kecamatan Sirah Pulau Padang direncanakan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan 

dan kawasan permukiman. Untuk Kecamatan Kayu Agung sendiri direncanakan sebagai 

kawasan perikanan, kawasan industri dan kawasan permukiman dan perkotaan.     

Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian 

dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan 

distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 



 
 

 
 

Tabel 1.1 
Matriks Kebijakan Tata Ruang Terkait di Kawasan Metropolitan Palembang 

 
RTRWN 

RTRW 
PROP. SUMSEL 

RTRW 
KOTA PALEMBANG 

RTRW 
KABUPATEN OGAN 

ILIR 

RTRW 
KABUPATEN BANYUASIN 

RTRW 
KABUPATEN OGAN 

KOMERING ILIR 

STRUKTUR 
RUANG 

      

Sistem 
Perkotaan 

PKN  Palembang PKN  Metropolitan 
Palembang 
PKW  Inderalaya, 
Sungsang 
PKL  Pangkalan Balai 

    

Sistem 
Jaringan 
Transportasi 

1. Jalan bebas 
hambatan  
Indralaya – 
Betung, 
Palembang – 
Muara Enim 

2. Jalan Nasional 
 Jalan Lintas 
Timur Sumatera 

3. Pelabuhan 
internasional  
Tanjung Api-Api 

4. Bandara pusat 
penyebaran 
sekunder : 
Sultan Mahmud 
Badaruddin II 

 

1. Jalan Arteri Primer 
 Lintas Timur 

Sumatera  
Pangkalan Balai – 
Palembang – 
Inderalaya 

 Lintas Penghubung 
 Palembang – 
Muara Enim 

2. Jalan Lingkar Luar 
(outer ring road) barat 
dan timur sekelas 
arteri primer  akses 
menuju pelabuhan 
Tanjung Api-Api 

3. Jalan bebas hambatan 
 Jalan Tol 
Palembang – 
Inderalaya – Betung 

4. Untuk mengatasai 
kemacetan di dalam 
Kota Palembang serta 
membagi beban 
Jembatan Ampera. 

 Pembangunan 
Jembatan Musi III 

 Pembangunan 
Jembatan Layang / 
underpass  
perempatan Polda, 
perempatan Charitas, 
perempatan Jalan 

Transportasi Darat 
1. Mengembangkan jaringan jalan inner ring road, 

dimana jalan lingkar ini berfungsi untuk 
meningkatkan aksesibilitas antara Kawasan Ilir 
dengan Kawasan Ulu dengan pembangunan 
jembatan Musi sebagai akses penghubung jalan 
lingkar. 

2. Mengembangkan jaringan jalan outer ring road, 
dimana jalan lingkar ini akan berfungsi untuk :  

 Mendistribusikan pergerakan ekternal dan 
melintas ke jaringan jalan lingkar. 

 Membuka kawasan yang relatif terisolir 
terutama kawasan yang berbatasan langsung 
dengan wilayah kabupaten lain sehingga 
memiliki aksesibilitas yang lebih besar bagi 
kegiatan kawasan 

3. Merestrukturisasi pola jalan utama kota dengan 
pola grid yang disesuaikan dengan morfologi 
kota. 

4. Pengembangan Fly Over dan Under Pass, 
sehingga pola pergerakan internal dan eksternal 
di Kota Palembang tidak tumpang tindih dengan 
pergerakan pada sistem sekunder yang 
seyogyanya melayani pergerakan internal.   

5. Peningkatan dan atau pembangunan jaringan 
jalan yang berfungsi kolektor primer dan kolektor 
sekunder untuk meningkatkan aksesibilitas antar 
Wilayah Pembangunan (WP). 

6. Pengaturan hirarki jalan berdasarkan pengaturan 
penggunaan lahan. 

7. Pengembangan dan peningkatan terminal. 
8. Peningkatan peran dan kualitas angkutan umum. 

Transportasi Darat 
1. Peningkatan kualitas 

Jalan Arteri dan Jalan 
Kolektor utama, 
perbaikan tikungan 
berbahay 3 pada jalan 
arteri Primer (Lintas 
Timur). 

2. Memantapkan fungsi 
jaringan transportasi 
jalan raya serta 
prasarana jaringan 
transportasi jalan raya 
guna memperkuat 
struktur ruang 
wilayah. 

3. Pengembangan dan 
Pemantapan status 
Terminal Indralaya. 

4. Pengembangan 
sarana/prasarana 
Terminal Tanjung 
Raja dan Muara 
Kuang. 

5. Meningkatkan 
jaringan jalan yang 
sudah ada serta 
membuka jaringan 
jalan baru. 

 
 
Transportasi Sungai 

Transportasi Darat 
1. Membantu pelaksanaan 

pembangunan jalan negara antara 
Palembang-Pangkalan Balai-
Betung-perbatasan dengan 
Kabupaten MUBA; 

2. Pelebaran jalan negara di dalam 
Kota  Pangkalan Balai menjadi 2 

(dua) jalur  sepanjang  10 km; 
3. Merealisasikan pembangunan 

jalan lingkar Kota Pangkalan Balai 
yang melintasi kawasan pusat 
pemerintahan kabupaten dari 
Desa Mulya Agung-Desa Stereo 

sepanjang  10 km; 
4. Pembangunan jalan baru 

alternatif  Pangkalan Balai-
Betung-Palembang; 

5. Meningkatkan jaringan jalan 
strategis yang menghubungkan; 

6. Peningkatan menjadi jalan batu 
Sei Rengit-Kuala  Puntian   

sepanjang  20 km, dan  Sebokor-

Muara Padang-Muara Sugihan  
25 km;  

7. Penimbunan jalan Desa Sebatik   
2,5 km; 

8. Peningkatan jalan dengan aspal 
hotmix dari Lubuk Lancang – 

Teluk Betung  20 km, dan Cinta 

Manis Baru-Sebokor  12 km; 
9. Peningkatan jalan dengan  aspel 

Transportasi Darat 
1. Pembangunan jalan 

tol yang diawali 
dengan 
pembangunan ruas 
Sumsel-Jambi, 
Kayuagung-
Indralaya-
Palembang-Tanjung 
Api Api. 

2. Pembangunan jalan 
arteri Kayuagung – 
Palembang (via sp 
Padang, Jambi) 

3. Pembangunan jalan 
lokal yang 
menghubungkan 
antar kota orde 3 
(termasuk 
Kecamatan Jejawi) 
dan antara orde 3 
dengan pusat-pusat 
dengan desa. 

4. Pembangunan 
terminal penumpang 
Tipe A, B dan C 

 
Transportasi Laut 
Rencana jaringan dan 
penempatan dermaga 
disesuaikan dengan pola 
pergerakan barang dan 
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Ahmad Yani, 
perempatan Jalan 
Tanjung Api-Api. 

5. Jalan Kereta Api  
Betung – Palembang; 
Tanjung Api-Api – 
Palembang – 
Simpang; Palembang 
– Bandar Lampung. 

6. Transportasi sungai  
Sungai Musi dan 
Sungai Banyuasin 

7. Pemindahan aktivitas 
ekspor impor dari 
Pelabuhan Boom Baru 
Palembang ke 
Pelabuhan Tanjung 
Api-Api 

8. Pengembangan 
Bandar Udara Sultan 
Mahmud Badaruddin 
II menjadi Bandara 
Pusat Penyebaran 
Primer 

 

Transportasi Sungai 
a. Pengembangan angkutan sungai sebagai pilihan 

lain yang bersifat melengkapi (terintegrasi) dengan 
kualitas yang sepadan. Sebagai kota yang dibelah 
oleh Sungai Musi dan anak sungainya (Sungai 
Ogan, Keramasan, dll), transportasi sungai 
merupakan cikal bakal dari transportasi di Kota 
Palembang. Oleh sebab itu untuk meningkatkan 
kinerja angkutan sungai agar sejajar dengan 
angkutan darat perlu dikembangkan angkutan 
sungai yang tidak hanya sebagai alternatif 
pengganti angkutan darat. 

b. Penyatuan angkutan sungai dan pariwisata akan 
mampu meningkatkan kualitas layanan angkutan 
umum, karena umumnya layanan pariwisata 
memiliki persyaratan pelayanan yang tinggi 

c. Pengembangan angkutan sungai dengan sistem 
buy the service, untuk mendukung terintegrasinya 
moda transportasi di Kota Palembang. 

Transportasi Laut: 
a. Semua kegiatan bongkar muat untuk kapal yang 

berbobot lebih dari 7 ton hanya boleh dilakukan di 
kawasan pelabuhan laut, dengan arahan 
penempatan lokasi di Pelabuhan Boom Baru dan 35 
Ilir.  

b. Kegiatan bongkar muat untuk pelabuhan 
penyebrangan yang mempunyai bobot kurang dari 
7 ton diarahkan penempatan lokasinya di Sei Lais. 

c. Pengaturan alur pelayaran menuju dan dari 
pedalaman menurut bobot/tonase kapal yang 
melayaninya.  

d. Kegiatan pelabuhan yang melayani kegiatan 
penumpang diarahkan pada lokasi pelabuhan 35 
Ilir (Dishub). Sedangkan untuk pelabuhan yang 
melayani kegiatan bongkar muat barang dilakukan 
di Pelabuhan Boom Baru. 

Transportasi Udara: 
Untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan, 
pengembangan bandara pusat penyebaran primer 
adalah di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II 
Palembang yang sedang dan akan berfungsi sebagai 
bandara angkutan penumpang, kargo dan  embarkasi 
haji, dengan pelayanan rute penerbangan domestik 

1. Mengembangkan dan 
meningkatkan sistem 
navigability seluruh 
sistem pergerakan 
trasportasi sungai, 
terutama di aliran 
sungai-sungai besar. 

2. Pengembangan dan 
peningkatan 
prasarana transportasi 
sungai (dermaga dan 
tambatan) sungai di 
pusat-pusat 
permukiman yang 
dilewati transportasi 
sungai. 

lapen Teluk Betung-Tanah Kering  

sepanjang  15 km; 
10. Meningkatkan jaringan jalan non 

stratetgis; 
11. Peningkatan jalan dengan aspal 

hotmix dari simpang Rambutan-

Tanjung Kerang-Kebon Sahang  

25 km, Serong-Semuntul  16 km, 

Sukajadi-Pangkalan Benteng  6,7 
km dan jalan lingkungan di 

Kelurahan Betung   5 km; 
12. Peningkatan jalan dengan  aspal 

penetrasi pada ruas jalan 

Sembawa-Pangkalan Balai   14 
km,  Mulia Agung-Tanjung 

Menang    14,5 km, Mainan-

Sakotigo   9 km, Simpang 

Limau-Desa Limau   5 km, dan 
Desa Bukit-Sri Kembang  

sepanjang   7 km; 
13. Pemasangan tanggung penahan 

tanah pada jalan ruas Mariana-

Prajen sepanjang   1 km; 
14. Jaringan jalan poros 

desa/kelurahan; 
15. Peningkatan jalan dengan aspal 

penetrasi dari simpang Pangkalan 

Balai-Sejagung  2 km, Dusun I-

Desa Langkan  2 km, Desa 

Sembawa  2,5 km, Desa Kayuara 

Kuning  3 km,  Simpang 
Tembusan Jl. Kartini  Lk. I Kel. 

Kenten   5 km; 
16. Pembangunan jalan baru  tembus 

Tajung Siapi-api-Desa Muara 

Sugih dengan aspal penetrasi  

2,5 km,   Desa Cangkring  3 km; 
17. Penggantian dan Pembangunan 

baru jembatan; 
18. Optimalisasi fungsi terminal 

regional di Betung; 
19. Pengembangan angkutan 

penumpang. Simpul 
(dermaga/pelabuhan) 
yang direncanakan 
adalah Tulung Selapan, 
Air Sugihan, Lebong 
Hitam, Sungai Lumpur, 
Sungai Sibur, Sungai 
Menang, Pematang 
Panggang, Suko Darmo, 
Muara Batun, Kayu 
Agung dan Wahyu 
Mandira. 

1. 1
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maupun penerbangan internasional. perdesaan untuk penumpang dan 
hasil bumi. 

 
Transportasi Sungai : 

 Pembangunan dermaga sungai  
Desa Cendana Kecamatan Muara 
Padang; 

 Pembangunan Pos Pengawas 
Desa  Upang Kecamatan Makarti 
Jaya, dan Desa Muara Kumbang 
Kecamatan Mariana; 

 Pengadaan rambu Sungai Musi 
dan Sungai Sugihan; 

 Penelitian pelabuhan untuk 
Sungai Banyuasin. 

 

Sistem 
Jaringan 
Energi 

Optimalisasi dan 
Pengembangan 
Jaringan 
Pipa Transmisi dan 
Distribusi Gas Bumi 
Nasional 
Prov.Sumsel 

 1. Jumlah pemadaman per tahun yang sekecil 
mungkin 
 Waktu pemadaman per gangguan yang 

sependek mungkin 
 Kualitas tegangan yang baik, tegangan yang 

stabil pada titik beban 
2. Efesien sistem yang baik, dengan memperkecil 

kerugian di saluran tegangan tinggi, menengah 
dan rendah 

3. Fleksibel sistem yang baik, mampu menampung 
penambahan beban yang diakibatkan oleh 
peningkatan penduduk dan aktivitasnya. 

4. Ekonomis, dalam arti sistem yang direncanakan 
secara ekonomis, dan sejauh mungkin 
memanfaatkan sistem yang telah ada. 

 Peningkatan 
pendayagunaan 
listrik 

 Perubahan tingkat 
pelayanan PT.PLN 
dari ranting menjadi 
cabang guna 
mengantisipasi 
kebutuhan listrik  

Pengembangan Kapasitas Jaringan 
Listrik 

 Pengembangan 
Gardu Induk 150 KV 

 Pengembnagan 

sistem jaringan kabel 
listrik bawah tanah 
khususnya pada 
bagian wilayah pusat 
kota. 

 

Sistem 
Jaringan 
Telekomuni
kasi 

Rehabilitasi 
Jaringan Terestrial 
(Jaringan Pelayanan 
Pusat 
Pertumbuhan)  
Pantai Timur 
Sumatera 

 mengembangkan/meningkatkan STO serta menambah 
Rumah Kabel (RK) guna meningkatkan kapasitas 
sambungan telepon terpasangnya. Sistem jaringan 
telepon yang akan dikembangkan masih tetap 
memanfaat-kan sentral telepon otomat (STO) yang 
ada di Kota Palembang 

Penambahan kapasitas 
satuan terpasang 

Pengelolaan Prasarana 
Telekomunikasi 

Pengembangan jaringan 
telekomunikasi ke 
wilayah tengah 
(Kecamatan Pampangan)  

Sistem 
Jaringan 
Sumber 

Konservasi SDA, 
Pendayagunaan 
SDA, 

DAS Musi sebagai 
kawasan kritis dan 
prioritas 

A. Inventarisasi Jaringan Pipa  
B. Revitalisasi Unit  Produksi 
C. Penekanan/penurunan tingkat kebocoran yang 

Peningkatan pelayanan 
PDAM Tirta Agung 
Kabupaten Ogan Ilir di 

Pengembangan pelayanan air bersih  
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Daya Air dan Pengendalian 
Daya Rusak Air  
Wilayah sungai 
strategis nasional : 
WS Musi (lintas 
provinsi), WS 
Banyuasin 

mencapai 44,83 % 
D. Pemeliharaan Prasarana Penunjang 
E. Peningkatan Prasarana Pendukung 

Indralaya, Tanjung Batu, 
Seri Tanjung, Sungai 
Pinang/Tanjung Raja, 
Muara Kuang dan 
Payaramanan 

POLA 
RUANG 

      

Kawasan 
Lindung 

Hutan Lindung 
Hutan Konservasi 

  Kawasan resapan air berfungsi menjaga dan 
mempertahankan konservasi air tanah. Termasuk 
kategori kawasan resapan air meliputi : 
1. Wilayah yang memiliki karakter resapan air dan 

mempengaruhi sistem aquifer Kota Palembang 
(Kecamatan Sako, Kecamatan Gandus, 
Kecamatan Ilir Barat I dan Sebagian wilayah 
Kecamatan Kertapati), 

2. Kawasan hutan wisata “Taman Wisata Alam Punti 
Kayu” yang terletak di Kecamatan Sukarami, yang 
tebagi di 2 wilayah kelurahan, yaitu Kelurahan 
Karya Baru dan Kelurahan Srijaya, 

3. Kawasan perlindungan setempat, seperti kawasan 
rawa, sempadan sungai, ruang terbuka hijau. 

 
 Kawasan Perlindungan Setempat (Sekitar 

Danau/Situ, rawa, sempadan sungai) 
1. Danau/Situ 

Di Kota Palembang terdapat danau/situ yang 
tersebar di beberapa bagian wilayah dengan 
berbagai kondisi.  

2. Rawa Perlindungan 
Kawasan rawa yang memiliki fungsi sebagai 
kawasan perlindungan, berperan juga sebagai 
kawasan resapan air (catchment area). Kawasan 
rawa di Kota Palembang terdapat di Kecamatan 
Ilir Barat I, Sako, Sukarami, Gandus dan 
Kertapati. 

3. Sempadan Sungai 
Sungai utama yang melintasi Kota Palembang 
adalah Sungai Musi, yang membagi 2 wilayah 
kota yaitu wilayah Ilir dan wilayah Ulu. Di 
wilayah Ilir terdapat sungai – sungai yang 

Tanah negara bebas dan 
diluar tanah negara dan 
di luar kawasan hutan 

- Hutan Kota/wisata 
 kegiatan yang 
menunjang fungsi 
- Halur pengamanan 
aliran sungai  
perlindungan 
- Mata air  
mempertahankan 
areal perlindungan 
dengan adanya 
bangunan penunjang 
-Kawasan sempadan 
danau 
-Sempadan sungai 

Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Pengembangan 
kawasan lindung 
bawahannya (gambut 
dan resapan air tanah) 
dan  kawasan sekitar 
danau di Kecamatan 
Pampangan 
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mengalir kearah Sungai Musi yaitu Sungai 
Sekanak, Sungai Lambidaro, Sungai Bendung, 
Sungai Buah, Sngai Batang dan Sungai Selincah, 
Sungai Gasing dan Sungai Kenten sedangkan di 
bagian wilayah Ulu mengalir Sungai Kramasan 
dan Sungai Ogan, Sungai Komering dan Sungai 
Aur. Khusus untuk sungai besar (Sungai Musi, 
Sungai Ogan dan Sungai Kramasan), ditetapkan 
sempadan sebesar 30 m (kanan-kiri sungai). 

 Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya 
1. Kawasan Suaka alam. Kawasan suaka alam yang 

dapat diidentifikasikan adalah kawasan Cagar 
Alam/Hutan Raya Punti Kayu di Kecamatan 
Sukarami. . 

2. Kawasan Cagar Budaya. Kawasan Cagar Budaya 
yang terdapat di Kota Palembang dapat 
diidentifikasikan di lokasi pusat kota yang 
merupakan kawasan peninggalan Belanda.  

Kawasan 
Budidaya 

Kawasan Andalan 
 Palembang dan 
sekitarnya : 

- pertanian 

- industri 

- pertambangan 

- kehutanan 

- perikanan 
 

 Pembangunan Prioritas : 
 Pembangunan Pasar Induk Jaka Baring di 

Kelurahan 8 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I 
 Pembangunan Terminal Multimoda Karyajaya di 

Kelurahan Karyajaya Kecamatan Kertapati 
 Pembangunan Terminal Tipe A Alang-alang Lebar 

di Kelurahan Alang-alang Lebar Kecamatan 
Sukarami 

 Pembangunan Stadion Olah Raga Jaka Baring 
 Pengembangan Kawasan Perkantoran Pemerintah 

Propinsi ke Kawasan Seberang Ulu  
 

 Kawasan Pedesaan  
sentra produksi 
sesuai dengan 
rencana 
pengembangan 
ekonomi 

 Kawasan Perkotaan 
 Pertanian, 
Pariwisata dan 
Kawasan Industri 

 Kota Pangakalan Balai 

 Kawasan Betung 

 Kawasan Sukajadi 

 Kawasan Mariana 

 Kawasan Telang 

 Kawasan Agrocenter Sembawa dan 
Agropolitan Tanjung Lago 

 Kawasan Teluk Betung 

 Kawasan tanaman 
pangan lahan basah 

 Kawasan 
permukiman dan 
perkotaan di lokasi 
yang berdekatan 
dengan kota 
kecamatan 

Strategi 
Pengembang
an 

 Kawasan Prioritas : 
b. Kawasan Kritis  

i. Kabupaten Ogan 
Ilir 

ii. Kabupaten 
Banyuasin 

iii. DAS Musi 

 Kawasan Metropolitan 
Palembang – 
Inderalaya – 
Pangkalan Balai – 
Sungsang 

1. Pengembangan lahan rawa  
 Diarahkan untuk menjadi permukiman/industri, 

serta sebagian rawa dipertahankan menjadi 
kawasan konservasi  

2. Pengembangan sistem blok  
 Untuk mengatur cluster  kegiatan perdagangan 

dan jasa di sepanjang jalan utama  
3. Saluran samping jalan utama  

4. Pengembangan ruang tepi sungai besar 
(water front city)  

4. Intensifikasi pemanfaatan ruang  
6. Pengembangan industri di luar 

Untuk Kawasan 
Perkotaan : 
1. Kawasan 

Pengembangan 
Perkotaan  
- Meningkatkan 

fungsi pusat-pusat 
pengembangan 
perkotaan sebagai 
pusat koleksi 
distribusi bagi 
wilayah 

Kawasan Prioritas : 

 Kawasan strategis terhadap 
pertumbuhan wilayah; 
Kawasan Perdagangan Betung, 
Kawasan Pusat Pemerintahan 
Pangkalan Balai, Kawasan Strategis 
KTM, Kawasan Sukajadi, Mariana 
dan Rambutan (perbatasan), 
Kawasan Agrocenter dan 
Agropolitan Sembawa, dan 
Kawasan Perdagangan dan 
Pelabuhan Tanjung Api-api 

 



 
 

 
RTRWN 

RTRW 
PROP. SUMSEL 

RTRW 
KOTA PALEMBANG 

RTRW 
KABUPATEN OGAN 

ILIR 

RTRW 
KABUPATEN BANYUASIN 

RTRW 
KABUPATEN OGAN 

KOMERING ILIR 

 Kawasan Tanjung Api 
– Api 

 Kawasan Segitiga 

Pertumbuhan 
Palembang – Betung – 
Inderalaya (Patung 
Raya) 

 

kawasan/zona industri  
 di Kecamatan Ilir Timur II, Sako dan Seberang 

Ulu I, juga ke arah Indralaya  
 

hinterlandnya  
2. Kawasan 

Permukiman 
Perkotaan  

- Kota Indralaya 
adalah PKL 

- Kota Pemulutan 
adalah Pusat 
Kegiatan 
Kecamatan untuk 
melayani 
daerahnya sendiri  

3. Kawasan Industri : 
Tersebar di setiap 
kecamatan  

Indralaya  Sub Satuan 
Wilayah Pembangunan 
(SSWP) I : 
Pengembangan industri, 
perdagangan, jasa, 
pendidikan, pertanian, 
perikanan dan 
pariwisata  
Pemulutan  Sub 
Satuan Wilayah 
Pembangunan (SSWP) II 
: Pengembangan 
industri, perdagangan, 
pertambangan galian 
golongan C, pertanian 
dan perikanan  

 

(Banyuasin II). 
 

 Kawasan terbelakang; 
Beberapa kawasan di wilayah 
Kabupaten Banyuasin masih 
tergolong sebagai kawasan 
tertinggal, khususnya kawasan di 
Kecamatan Banyuasin II 

 Kawasan lindung. 
Kecamatan Banyuasin I, Banyuasin 
II, Banyuasin III,  Muara Padang, 
Tungkal Ilir dan Muara Sugihan 

 
 

Sumber : Kompilasi dari RTRWN, RTRW Prov.Sumatera Selatan, RTRW Kota Palembang, RTRW Kabupaten Ogan Ilir dan RTRW Kabupaten Banyuasin



 
 

 
 

1.9 Tinjauan Terhadap Rencana Pengembangan BELAJASUMBA 

BELAJASUMBA meliputi Provinsi BEngkulu, LAmpung, JAmbi, SUMatera Selatan dan 

BAngka Belitung diarahkan untuk menjadikan Sumatera Selatan sebagai Pusat Pertumbuhan 

Ekonomi Regional Sumatera Bagian Selatan. Salah satu Prime Mover dan Centre of Gravity 

Pertumbuhan di wilayah Sumbagsel (Trade follow the ship) adalah kawasan Tanjung Api-Api. 

Fungsi kawasan ini ditetapkan sebagai outlet untuk memasarkan produk Sumatera Selatan 

seperti: pertanian, perkebunan, industri, batubara, dll dalam skala besar melalui 

pembangunan pelabuhan laut (Sumber: Kebijakan BELAJASUMBA, bahan presentasi 

Gubernur Sumatera Selatan dalam Seminar “Peningkatan Peran Perkeretaapian di Sumbagsel”  

12 April 2006). 

Tabel 1.2 
Kedudukan Kota-Kota di BELAJASUMBA dalam Konteks Sistem Perkotaan Nasional 

NO PROVINSI PKN PKW 

1 BENGKULU     - Bengkulu  
- Manna  

- Muko-Muko  

2 LAMPUNG  - Bandar Lampung   - M e t r o  
- Kalianda  

- Liwa  

- Menggala  

- Kotabumi  
- Kota Agung  

3 J A M B I  - Jambi   - Kuala Tungkal  
- Sarolangon  

- Muarabungo  

- Muara Bulian  

4 SUMATERA SELATAN  - Palembang   - Muara Enim  

- Kayuagung  

- Baturaja  
- Prabumulih  

- Lubuk Linggau  

- Sekayu  

- Lahat  

- -Sungsang 
- Indralaya  

5 BANGKA BELITUNG     - Pangkal Pinang  

- Muntok  
- Tanjungpandan  

- Manggar  

 

 

 

 

 



 
 

Gambar 1.1 
Strategi Perencanaan BELAJASUMBA Berdasarkan Studi JICA, 1992 

 

Gambar 1.2 
Perencanaan Kawasan BELAJASUMBA Berdasarkan Studi JICA, 1992 

 

 



 
 

1.10 Kebijakan Lain Yang Terkait Dengan Penataan Kawasan Perkotaan 

 

Selain kebijakan spasial, dalam merencanakan produk tata ruang pun harus 

mempertimbangkan kebijakan sektoral terkait. Oleh karena itu, review yang dilakukan tidak 

hanya melihat dari kebijakan tata ruang yang ada tetapi juga review terhadap kebijakan yang 

ditetapkan oleh sektor. Review ini bertujuan untuk menunjukkan pasal-pasal mana yang 

memiliki keterkaitan terhadap penataan ruang kawasan perkotaan.  



 
 

 
 

BAB II 

KARAKTERISTIK DAN KAWASAN RUANG PERKOTAAN 

(kasus:  METROPOLITAN PALEMBANG) 

 

            

2.1 Tata Ruang Wilayah Perencanaan 

2.1.1 Pengertian Kawasan Perkotaan dan Metropolitan 

Istilah perkotaan (urban, Inggris) mengandung arti: daerah permukiman yang meliputi kota 

induk dan daerah pengaruh di luar batas administratifnya, yang berupa daerah pinggiran 

sekitarnya (daerah suburban) (Kamus Tata Ruang, Ditjen Cipta Karya). 

Ruang metropolitan (metropolitan space) merupakan suatu area perkotaan yang memenuhi 

kriteria tertentu (meliputi populasi, arahan pertumbuhan kota, kondisi fisik ruang, dan faktor2 

ekonomi) dan membutuhkan manajemen perkotaan tertentu. 

Ruang Metropolitan terdiri dari: kota metropolitan (metropolitan city), wilayah metropolitan 

(metropolitan region), kawasan metropolitan (metropolitan area), koridor metropolitan 

(metropolitan corridor). 

Beberapa Kriteria Metropolitan Space : 

a. Populasi 

 Kepadatan kota terbesar/kota induk adalah yang tertinggi dan kepadatan kota2 yang 

lebih kecil cenderung menurun dengan makin jauhnya dari pusat. 

 Distribusi penduduk di kota2 besar lebih bervariasi dibanding kota2 yang lebih kecil.  

 Metropolitan memiliki pola kepadatan yang kompleks. 

b. Pola dan Lokasi Pergerakan 

Kota-kota yang lebih besar menunjukkan penurunan proporsi pergerakan ke tempat kerja 

ke luar, pergerakan lebih banyak terjadi antara lokasi-lokasi tempat terkonsentrasinya 

berbagai jenis tujuan pergerakan. Akibatnya kota-kota yang lebih besar cenderung 

memiliki pola pergerakan yang lebih besar dibanding kota-kota yang lebih kecil, di 

samping pergerakan ke tempat kerja, juga banyak jenis pergerakan lainnya. 

c. Faktor-faktor ekonomi 

 Pertumbuhan lapangan pekerjaan di kota-kota yang lebih besar berlokasi jauh dari 

pusat. 

 Struktur lapangan pekerjaan di kota-kota yang lebih besar terkonsentrasi pada jenis 

pekerjaan sektor keuangan dan jasa. 

 Pasar lahan: Kota-kota yang lebih besar cenderung menunjukkan harga lahan yang 

lebih tinggi dibanding kota-kota yang lebih kecil. 

 

Kota Metropolitan (metropolitan city): 

 Kota yang memiliki jumlah penduduk lebih besar dari satu juta jiwa (Kamus Tata 

Ruang). 

 Umumnya merupakan kutub pertumbuhan wilayah, memiliki peran menstimulasi 

perkembangan kota-kota di sekitarnya dan membangkitkan pertumbuhan ekonomi 

regional hingga nasional. 

 

 

 

 

 

 



Wilayah metropolitan (metropolitan region): 

 Area yang berciri perkotaan yang meliputi dua atau lebih kota atau daerah yang 

berdekatan, terangkai dalam batas-batas administrasi, dan memiliki jumlah penduduk 

keseluruhan melebihi satu juta jiwa. 

 Wilayah metropolitan dihasilkan dari proses defragmentasi dari kawasan-kawasan 

perkotaan. 

 

Kawasan Metropolitan (metropolitan area): 

 Suatu kawasan perkotaan yang dibentuk oleh suatu sistem kota besar dan wilayah 

sekitarnya dengan jumlah penduduk keseluruhan melebihi satu juta jiwa. 

 are large urban settlements with high population densities, complex and diversified 

economies, and a high degree of functional integration across a larger geographic 

area than the normal jurisdiction of a municipality. 

 Kawasan metropolitan diartikan sebagai ruang metropolitan yang terbentuk dari 

proses urbanisasi, yaitu ketika pertumbuhan suatu kota (kota inti) menjangkau 

wilayah pinggiran kota (suburban), hingga suatu ketika wilayah pinggiran tersebut 

akan memperkuat dirinya sebagai suatu kutub pertumbuhan tersendiri dan mulai 

melepaskan ketergantungannya dengan kota inti. 

 

Kriteria untuk menentukan kawasan metropolitan (metropolitan area) adalah: 

 Menunjukkan konurbasi (=continuously built up area): 

o area berkepadatan penduduk tinggi; 

o tingkat pergerakan penduduk, barang, dan jasa tinggi; 

o perkembangan yang ekstensif; serta 

o area distrik bisnis dan area industri banyak 

 Pusat kegiatan ekonomi dengan perekonomian yang kompleks dan beragam 

 Area tunggal dimana diperlukan perencanaan pembangunan yang terintegrasi, dan 

 Memiliki hubungan sosial dan ekonomi yang erat antara unit-unit pembentuknya. 

  
Gambar 2.1 

Diagram Kawasan Perkotaan Metropolitan 

 



Koridor Metropolitan (metropolitan corridor): 

 Kawasan yang berciri perkotaan yang menghubungkan kawasan-kawasan 

metropolitan. 

 
Gambar 2.2 

Diagram Koridor Metropolitan 

 

Berdasarkan hasil studi Friedman and Gates (2003) bahwa perkembangan kawasan 

metropolitan dimulai dari kawasan inti (CBD) seiring perkembangan aktivitas CBD, maka 

lahan yang ada tidak mampu menanmpung lagi sehingga arah perkembangan melewati CBD 

menuju ke kawasan inner city, dan seterusnya menuju ke kawasan sub urban dan seterusnya 

menuju ke kawasan pinggiran. Perkembangan tersebut diikuti tumbuhnya pusat-pusat/sub 

pusat pelayanan baru, antara kawasan CBD hingga kawasan pinggiran dihubungkan jaringan 

jalan (jalan raya, kereta api, sungai), dan antara pusat/sub pusat pelayanan baru juga 

dihubungkan jaringan jalan (jalan raya, kereta api, sungai), sehingga kawasan metropolitan  

terbentuk secara konsentrik. Adanya kendala perkembangan khususnya kendala fisik maka 

bentuuk konsentrik mengalami modifikasi atau mengikuti kondisi fisik yang ada di kawasan 

tersebut.  

Waktu pencapaian antara  CBD ke/dari kawasan pinggiran dapat dicapai oleh para komuter 

(khususnya pekerja) selama 1 jam perjalanan, dengan anggapan bahwa waktun perjalanan 

tersebut tidak mengurangi tingkat produktivitas pekerja di tempat kerjanya. Waktu 1 jam 

perjalanan selanjutnya dikonvesi ke jarak tempuh, beberapa kawasan metropolitan yang 

sudah memiliki infrastruktur jalan yang baik (seperti jalan tol) dapat mencapai 60 km, tetapi 

ada beberapa kawasan metropolitan yang infrastruktur jalannya belum baik, maka waktu 1 

jam perjalanan hanya mampu mencapai kurang lebih 45 km bahkan ada yang hanya 

mencapai 30 km.  



Gambar 2.3 
Skema Perkembangan Kota 

 

 

2.1.2 Proses Delineasi Wilayah Perencanaan 

 

Berdasarkan kajian literatur sebelumnya, dapat dikatakan bahwa efektivitas dan efisiensi 

pelayanan suatu kota sangat erat kaitannya dengan tingkat pelayanannya. Semakin jauh suatu 

wilayah dari pusat pelayanan, maka semakin rendah tingkat pelayanannya, demikian juga 

sebaliknya, semakin dekat suatu wilayah dari pusat pelayanan, maka semakin tinggi tingkat 

pelayanannya. Hal inilah yang disebut dengan jangkauan pelayanan. 

Tingkat pelayanan selain dipengaruhi oleh jarak (jangkauan pelayanan), juga sangat 

dipengaruhi oleh waktu tempuh dari suatu wilayah ke pusat pelayanan tersebut. Untuk 

menyederhanakan kaitan ini, perlu adanya konversi antara jarak dan waktu. Waktu ideal yang 

diperlukan untuk menempuh jarak dari suatu wilayah ke pusat pelayanannya adalah 1 jam. 

Untuk Kawasan Metropolitan Palembang waktu 1 jam diperkirakan mampu mencapai jarak 

sekitar 45 km. Hal inilah yang menjadi dasar dalam proses pendelineasian wilayah Kawasan 

Metropolitan  Palembang. Berdasarkan asumsi tersebut di atas, dapat dilihat wilayah-wilayah 

dengan radius 45 km dari pusat Kota Palembang (Gambar 2.4).  

Satu hal yang menjadi pertimbangan adalah Kawasan Tanjung Api-Api sebagai salah satu 

outlet/inlet Provinsi Sumatera Selatan perlu dimasukkan ke dalam wilayah perencanaan, 

mengingat pentingnya peranan kawasan ini dalam konstelasi Kawasan Metropolitan 

Palembang (Gambar 2.5). ada beberapa pertimbangan kawasan Tanjung Api-Api dimasukan 

dalam kawasan Metropolitan Palembang, yaitu : 

 Dalam RTRW Nasional Tanjung Api-Api sebagai outlet Sumatera Bagian Selatan, 

direncanakan dibangun pelabuhan laut; 

 Dalam RTRW Propini Sumatera Selatan sebagai outlet Propinsi Sumatera Selatan, 

direncanakan dibangun pelabuhan laut dan pelabuhan sungai; 



 Telah dibangun Jalan Kolektor Primer antara Kota Palembang-Pelabuhan Tanjung Api-

Api; 

 Telah berkembang koridor sepanjang Palembang-Pelabuhan Tanjung Api-Api dan telah 

direncanakan berbagai kegiatan di sepanjang koridor tersebut, yaitu : 

o Kawasan Industri Banyuasin Valley; 

o Kawasan Industri Gasing; 

o Kawasan Kota Mandiri Terpadu Telang; 

o Pelabuhan Khusus di Sungai Banyuasin dan Sungai Musi 

Setelah didapat wilayah dengan radius 45 km + Kawasan Tanjung Api-Api, perlu dilihat 

kawasan-kawasan yang tidak potensial sebagai lahan perkotaan. Kriteria yang digunakan 

untuk melihat kawasan-kawasan ini adalah : 

 Lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter; 

 Lahan perkebunan yang memiliki nilai ekonomis tinggi sehingga akan sulit untuk 

dikonversi 

 Tingkat komuter ke pusat-pusat pelayanan/kegiatan ekonomi rendah 

 Tidak berkembangnya kawasan perkotaan di wilayah tersebut. 

Kawasan – kawasan yang dimaksud dapat dilihat pada Gambar 2.6. Langkah selanjutnya 

adalah melakukan delineasi dengan batasan yang dipakai adalah batas administrasi 

kecamatan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan proses analisis pada tahapan 

selanjutnya. Hasil delineasi wilayah perencanaan dapat dilihat pada Gambar 2.7 dan tabel 

2.1. 

 



 
 

 
 

 

Gambar 3.4 
Peta Kawasan Perkotaan Palembang Radius 45 Km 



 
 

 
 

Gambar 3.5 
Peta Kawasan Perkotaan Palembang Radius 45 Km + Tanjung Api-Api 

 



 
 

 
 

Gambar 3.6 
Peta Delineasi Kawasan Perkotaan Palembang 



 
 

 
 

Gambar 3.7 
Peta Administrasi Kawasan Perkotaan Palembang Hasil Delineasi 



Tabel 2.1 
Delineasi Kawasan Perkotaan Palembang 

NO  KAWASAN PERKOTAAN PALEMBANG  KECAMATAN  

1  KOTA PALEMBANG  

Kecamatan Ilir Barat II  

Kecamatan Gandus  

Kecamatan Seberang Ulu I  

Kecamatan Kertapati  

Kecamatan Seberang Ulu II  

Kecamatan Plaju  

Kecamatan Ilir Barat I  

Kecamatan Bukit Kecil  

Kecamatan Ilir Timur I  

Kecamatan Kemuning  

Kecamatan Ilir Timur II  

Kecamatan Kalidoni  

Kecamatan Sako  

Kecamatan Sukarame  

Kecamatan Sematang Borang 

Kecamatan Alang-Alang Lebar 

2  KABUPATEN BANYU ASIN  

Kecamatan Banyuasin I  

Kecamatan Banyuasin II  

Kecamatan Banyuasin III  

Kecamatan Rambutan  

Kecamatan Muara Telang  

Kecamatan Talang Kelapa  

Kecamatan Rantau Bayur  

Kecamatan Mekarti Jaya  

Kecamatan Betung  

Kecamatan Tanjung Lago 

3  KABUPATEN OGAN ILIR  

Kecamatan Pemulutan  

Kecamatan Pemulutan Selatan  

Kecamatan Pemulutan Barat  

Kecamatan Indralaya Utara  

Kecamatan Indralaya  

Kecamatan Indralaya Selatan  

Kecamatan Rantau Panjang 



NO  KAWASAN PERKOTAAN PALEMBANG  KECAMATAN  

  

Kecamatan Tanjung Raja 

Kecamatan Sungai Pinang 

4 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR 

Kecamatan Kayu Agung 

Kecamatan Sirah Pulau Padang 

Kecamatan Jejawi 

Kecamatan Pampangan 

 

2.2 Kajian Kawasan Metropolitan Palembang dalam Skala Makro  

 

2.2.1 Kawasan Metropolitan Palembang dalam Skala nasional 

 

Dalam skala nasional, Kawasan Metropolitan Palembang termasuk ke dalam kawasan 

andalan Palembang dan sekitarnya. Sektor yang menjadi unggulan dalam kawasan andalan 

ini adalah pertanian, industri, pertambangan, kehutanan dan perikanan). Dalam Peraturan 

Pemerintah No.26 Tahun 2008 (Pasal 72) disebutkan bahwa “Kawasan budi daya yang 

memiliki nilai strategis nasonal ditetapkan sebagai kawasan andalan”. Dalam skala nasional, 

keberadaan Kawasan Metropolitan Palembang ini memiliki nilai strategis dalam memacu 

pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan 

perkembangan wilayah.  

Kawasan Andalan Palembang dan sekitarnya merupakan kawasan andalan darat. Kawasan 

andalan darat terdiri atas kawasan andalan berkembang dan kawasan andalan prospektif 

berkembang. Apabila dilihat dari program yang ditetapkan, sebagian besar sektor di kawasan 

andalan ini diarahkan untuk program pengembangan. Oleh karena itu, kawasan andalan 

Palembang dan sekitarnya termasuk ke dalam Kawasan Andalan Prospektif Berkembang. 

Kriteria yang ditetapkan adalah : 

a. Memiliki paling sedikit 1 (satu) kawasan perkotaan; 

b. Memiliki kontribusi terhadap produk domestik bruto paling sedikit 0,05% (nol koma 

nol lima persen); 

c. Memiliki laju pertumbuhan ekonomi paling sedikit 4% (empat persen) per tahun; 

d. Memiliki jumlah penduduk paling sedikit 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah 

penduduk provinsi; 

e. Memiliki prasarana berupa jaringan jalan, pelabuhan laut, dan prasarana lainnya yang 

belum memadai; dan 

f. Memiliki sektor unggulan yang potensial untuk dikembangkan. 

Dalam sistem perkotaan nasional, Palembang (sebagai kota inti dalam Kawasan Metropolitan 

Palembang) ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).  Sedangkan Kayu Agung 

sebagai salah satu bagian  dari Kawasan Perkotaan Palembang ditetapkan sebagai Pusat 

Kegiatan Wilayah (PKW). Adapun dalam Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2008 

disebutkan bahwa “Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan 

perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau 

beberapa provinsi. Kota Palembang berada pada tahap pengembangan I, dimana program 

yang diarahkan adalah pengembangan/peningkatan fungsi. Adapun kriteria untuk PKN 

tersebut adalah : 

a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan 

ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional; 



b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan 

jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi; dan/atau 

c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi 

skala nasional atau melayani beberapa provinsi. 

 

2.2.2 Kawasan Metropolitan Palembang dalam Skala provinsi 

 

Kawasan Metropolitan Palembang merupakan kawasan strategis Propinsi Sumatera Selatan,  

yang memiliki keunggulan lokasi (Locational Advantage) karena merupakan pintu gerbang 

segi tiga (Gateway Triangle) Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Oleh karena itu, keberadaan 

kawasan metropolitan pun diarahkan untuk memenuhi visi pembangunan Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan yaitu “Mewujudkan Sumatera Selatan bersatu, lebih maju, sejahtera dan 

berdaya saing global dengan menerapkan otonomi daerah secara murni dan konsekuen”. 

Berdasarkan data tahun 2006 diketahui bahwa sumbangan PDRB Kawasan Metropolitan 

Palembang terhadap Provinsi Sumatera Selatan adalah 40,50%. Oleh karena itu, peran 

Kawasan Metropolitan Palembang ini sangat penting dalam mendukung pembangunan 

Provinsi Sumatera Selatan. Karakteristik kegiatan yang diarahkan di Kawasan Metropolitan 

Palembang pun sejalan dengan karakteristik provinsi, yaitu pertanian, manufaktur dan 

perdagangan. 

Dalam skala provinsi, Kawasan Metropolitan Palembang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan 

Nasional (PKN), dimana Kawasan Metropolitan Palembang – Inderalaya – Pangkalan Balai -

Sungsang dan Kayua Agung ini dinilai sebagai Kawasan terpadu yang perlu mendapat 

perhatian terutama bila dikaitkan dengan fungsi Palembang sebagai kota yang mempunyai 

daya tarik cukup besar bagi penduduk yang akan bermigrasi dari kota-kota sekitarnya. 

Program metropolitan dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah pusat 

dengan wilayah hinterland-nya sehingga secara bersama-sama dapat bersinergi untuk 

mendukung perkembangan wilayah yang saling menguntungkan.  

Selain Kota Palembang  di Kawasan Metropolitan Palembang yang ditetapkan sebagai Pusat 

Kegiatan Indralaya, Pangkalan Balai, Sungsang dan Kayu Agung. Fungsi pelayanan yang 

diarahkan untuk Indralaya adalah sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan wisata 

dan budaya, pusat pendidikan tinggi, pertanian, kawasan perkebunan dan pusat pemerintahan 

kabupaten. Fungsi yang diarahkan untuk Pangkalan Balai adalah pusat perdagangan dan 

jasa, pusat pelayanan wisata dan budaya, pusat pendidikan tinggi, kawasan pertanian tanaman 

pangan, kawasan perkebunan, pertambangan dan pusat pemerintahan kabupaten. Adapun 

Sungsang (sebagai pusat jasa, perdagangan, industri dan pariwisata) saat ini merupakan 

permukiman desa, diarahkan sebagai pusat pelayanan baru dalam jangka panjang karena 

adanya potensi besar sehubungan dengan rencana pembangunan Pelabuhan Laut Tanjung 

Api-Api sebagai Pelabuhan Utama Primer (PUP) menggantikan Pelabuhan Boom Baru 

Palembang. Untuk Kayu Agung Memantapkan Kota Kayu Agung sebagai sentra industri 

kecil yang mengolah hasil-hasil pertanian dalam arti luas terutama untuk komoditi tebu dan 

gula, Mengembangkan fasilitas-fasilitas pendukung untuk memacu tumbuhnya industri-

industri kecil di Kabupaten Ogan Komering Ilir , Meningkatkan aksesibilitas terutama ke 

wilayah  produksi di Kawasan pantai timur. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah program 

pengembangan struktur tata ruang Kawasan Metropolitan Palembang dalam skala provinsi :  

 



Tabel 2.2 
Program-Program Pengembangan Struktur Tata Ruang/ Sistem Kota-Kota Metropolitan Palembang 

WILAYAH KEGIATAN 

Pengembangan dan Penataan PKN 
Metropolitan Palembang 

a. Penataan pelabuhan laut Boom Baru di Kota Palembang. 
b. Peningkatan kapasitas pelayanan Bandara Sultan Mahmud 

Badaruddin II. 
c. Pembangunan jalan Palembang-Tanjung Api-Api. 
d. Pembangunan jalan tol Palembang – Inderalaya – Betung 
e. Pembangunan Jembatan Musi III serta Jembatan Layang di 

perempatan Polda dan Charitas 
f. Peningkatan kapasitas pelayanan air bersih di kawasan 

perkotaan. 
g. Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah/Instalasi 

Pengolahan Limbah Tinja (IPAL/IPLT) di Kota Palembang. 
h. Pengembangan angkutan massal di Metropolitan Palembang. 
i. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan terminal tipe A 

di Kota Palembang. 

Kota Inderalaya a. Percepatan pembangunan perkantoran pemerintahan. 

b. Penataan dan pengembangan pusat perkantoran Inderalaya 

c. Optimalisasi Inderalaya sebagai kota Pendidikan. 

d. Pembangunan Stasiun Kereta Api Inderalaya – Simpang 

e. Pembangunan jalan rel KA Stasiun Simpang-Tanjung Api-Api 

Kota Sungsang (Kabupaten 
Banyuasin) 

a. Pengembangan Pelabuhan Laut Tanjung Api-Api. 
b. Penyusunan Masterplan  “Sungsang Water Front City”. 
c. Penataan Kawasan Perkotaan  
d. Pengembangan sarana dan prasarana sosial ekonomi. 
e. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah/Instalasi 

Pengolahan Limbah Tinja (IPAL/IPLT). 
f. Peningkatan kapasitas pelayanan air bersih di kawasan 

perkotaan. 
g. Pengembangan TPA. 

Kota Pangkalan Balai (Ibukota 
Kabupaten Banyuasin) 

a. pusat perdagangan dan jasa; 
b. pusat pelayanan wisata dan budaya; 
c. pusat pendidikan tinggi; 
d. kawasan pertanian tanaman pangan; 
e. kawasan perkebunan; 
f. pertambangan; 
g. dan pusat pemerintahan kabupaten 



WILAYAH KEGIATAN 

 
Kota Kayu Agung (Kabupaten Ogan 
Komering Ilir) 

 
a. Pengembangan industri kecil di Ogan Komering Ilir dan 

peningkatan lahan tebu untuk mendukung industri gula. 
b. Kawasan Permukiman Sedang.  

 Sumber: RTRWP Sumatera Selatan, Tahun 2005 – 2019 











 
 

 
 

2.2.3 Keterkaitan antara Kawasan Metropolitan Palembang dengan Kota-Kota Lain 

di Provinsi Sumatera Selatan 

Kawasan Metropolitan Palembang (Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan 

Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir) memiliki keterkaitan antar kota yang tinggi. 

Keterkaitan tersebut tidak hanya terjadi di antara intern kawasan metropolitan tersebut, tetapi 

juga dengan kota-kota lain di luar kawasan tersebut dan di dalam Provinsi Sumatera Selatan. 

Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 10 kabupaten dan 4 kota. Jarak antara ibukota setiap 

kabupaten dan kota di Sumatera Selatan terhadap Kota Palembang beragam. Jarak yang 

paling jauh dari Palembang ke daerah-daerah terutama ibukota Kabupaten adalah Lubuk 

Linggau yang berjarak 388 km. Ibukota kabupaten yang terdekat adalah Kota Inderalaya (35 

km), Pangkalan Balai, ibukota kabupaten Banyuasin yang berjarak 48 km dari Kota 

Palembang, dan Kotaagung (66 km). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :  

 
Tabel 2.3 

Wilayah Kabupaten/Kota, Ibukota Kabupaten dan Jarak Ibukota Kabupaten terhadap Kota Palembang 

NO. KABUPATEN/KOTA IBUKOTA 
JARAK KE IBUKOTA 

PROVINSI 

1. Kabupaten Ogan Komering Ulu Baturaja 214 km 

2. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Muara Dua 278 km 

3. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Martapura 321 km 

4. Kabupaten Ogan Komering Ilir Kayuagung 66 km 

5. Kabupaten Ogan Ilir Inderalaya 35 km 

6. Kabupaten Muara Enim Muara Enim 183 km 

7. Kabupaten Lahat Lahat 226 km 

8. Kabupaten Musi Rawas Muara Rupit 312 km 

9. Kabupaten Musi Banyuasin Sekayu 124 km 

10. Kabupaten Banyuasin Pangkalan Balai 48 km 

11. Kota Palembang Palembang 0 km 

12. Kota Prabumulih Prabumulih 91 km 

13. Kota Pagar Alam Pagar Alam 258 km 

14. Kota Lubuk Linggau Lubuk Linggau 347 km 

Sumber: Sumatera Selatan Dalam Angka, 2007 

Namun jarak tersebut tidak menghalangi adanya interaksi antar kota. Interaksi tersebut terjadi 

karena adanya ketergantungan antar kota tersebut. Ketergantungan tersebut dapat berupa 

kegiatan ekonomi (pekerjaan), kegiatan sosial (pendidikan, kesehatan) dan sebagainya. 

Ketergantungan tersebut telah menyebabkan interaksi yang tinggi antara satu kota dengan 

kota yang lainnya. Tingginya interaksi antar kota tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, 

salah satunya adalah aliran barang dan penumpang yang terjadi antar kota tersebut. 

Berdasarkan data terakhir yang tersedia, yaitu studi tahun 2001, diketahui bahwa Provinsi 

Sumatera Selatan masih terdiri dari 6 kabupaten dan 1 wilayah kota. Kabupaten Banyuasin 

masih menyatu dengan Kabupaten Musi Banyuasin dan Ogan Ilir masih menyatu dengan 

Kabupaten Ogan Komering Ilir. Oleh karena itu data aliran barang dan penumpang yang 

tersedia pun masih di antara 6 kabupaten dan 1 wilayah kota. Berikut ini adalah data aliran 

penumpang (asal-tujuan) kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2001 : 



 
Tabel 2.4 

Aliran Penumpang (Asal Tujuan) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 

No. Asal Tujuan Jumlah Penumpang 

1. Palembang Musi Banyu Asin 10,958,383 

2. Musi Banyu Asin Palembang 4,162,335 

3. Palembang Musi Rawas 3,158,021 

4. Lahat Muara Enim 2,849,361 

5. Muara Enim Lahat 2,846,946 

6. Lahat Palembang 2,444,223 

7. Musi Rawas Palembang 2,210,786 

8. Ogan Komering Ulu Palembang 2,158,823 

9. Muara Enim Palembang 2,027,304 

10. Ogan Komering Ilir Ogan Komering Ulu 1,092,281 

11. Palembang Lahat 1,080,155 

12. Palembang Muara Enim 1,044,240 

13. Palembang Ogan Komering Ilir 1,043,161 

14. Musi Banyu Asin Muara Enim 975,020 

15. Ogan Komering Ilir Palembang 654,529 

16. Musi Banyu Asin Ogan Komering Ilir 605,727 

17. Musi Rawas Lahat 567,341 

18. Musi Banyu Asin Musi Rawas 539,064 

19. Musi Banyu Asin Lahat 525,417 

20. Palembang Ogan Komering Ulu 511,833 

21. Ogan Komering Ilir Musi Banyu Asin 472,206 

22. Muara Enim Musi Banyu Asin 433,347 

23. Ogan Komering Ilir Muara Enim 414,961 

24. Lahat Musi Rawas 388,522 

25. Ogan Komering Ulu Ogan Komering Ilir 332,864 

26. Musi Banyu Asin Ogan Komering Ulu 304,345 

27. Musi Rawas Ogan Komering Ilir 298,441 

28. Muara Enim Ogan Komering Ilir 292,377 

29. Musi Rawas Musi Banyu Asin 159,596 

30. Muara Enim Ogan Komering Ulu 158,034 

31. Lahat Musi Banyu Asin 150,907 

32. Ogan Komering Ilir Lahat 78,569 

33. Musi Rawas Muara Enim 78,200 

34. Lahat Ogan Komering Ilir 77,291 

35. Ogan Komering Ulu Muara Enim 74,279 



No. Asal Tujuan Jumlah Penumpang 

36. Ogan Komering Ulu Musi Banyu Asin 70,035 

37. Muara Enim Musi Rawas 62,587 

38. Ogan Komering Ilir Musi Rawas 32,906 

39. Ogan Komering Ulu Lahat 29,175 

40. Lahat Ogan Komering Ulu 28,526 

41. Musi Rawas Ogan Komering Ulu 13,885 

42. Ogan Komering Ulu Musi Rawas 11,518 

        Sumber: Dinas Perhubungan, 2002 

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa aliran penumpang tertinggi adalah dari Palembang 

menuju Musi Banyuasin dengan 10.958.383 orang dan sebaliknya dari Musi Banyuasin 

menuju Palembang dengan 4.162.335 orang. Aliran asal dan tujuan total Palembang lebih 

tinggi apabila dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa Kota Palembang memiliki magnet terhadap kota/kabupaten lainnya di Provinsi 

Sumatera Selatan.   

Sama halnya untuk aliran barang, interaksi tertinggi terjadi antara Kabupaten Musi Banyuasin 

dan Kota Palembang. Tercatat 2.010.266 jumlah barang yang dikirim dari Kabupaten Musi 

Banyuasin menuju Palembang. Selain itu, Aliran barang dari dan ke Palembang-Banyuasin, 

Palembang-Ogan Komering Ilir dan Palembang-Muara Enim cukup tinggi bila dibandingkan 

dengan kota/kabupaten lain. Untuk lebih jelasnya, aliran barang (asal-tujuan) kabupaten/kota 

Provinsi Sumatera Selatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.5 
Aliran Barang (Asal Tujuan) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 

No. Asal Tujuan Jumlah Barang 

1. Musi Banyu Asin Palembang 2010266 

2. Ogan Komering Ulu Palembang 1566376 

3. Ogan Komering Ilir Palembang 663603 

4. Ogan Komering Ilir Ogan Komering Ulu 625200 

5. Muara Enim  Palembang 513961 

6. Lahat Palembang 473847 

7. Palembang Musi Banyu Asin 438746 

8. Palembang Musi Rawas 380442 

9. Ogan Komering Ulu Muara Enim 347840 

10. Muara Enim  Lahat 295515 

11. Ogan Komering Ulu Lahat 256398 

12. Lahat Muara Enim 206338 

13. Ogan Komering Ulu Musi Banyu Asin 165282 

14. Ogan Komering Ulu Musi Rawas 103597 

15. Palembang Muara Enim 94670 

16. Musi Rawas Musi Banyu Asin 90351 



No. Asal Tujuan Jumlah Barang 

17. Ogan Komering Ilir Musi Banyu Asin 89719 

18. Palembang Ogan Komering Ulu 75070 

19. Palembang Ogan Komering Ilir 68358 

20. Lahat Ogan Komering Ulu 58968 

21. Palembang Lahat 57411 

22. Lahat Musi Rawas 53338 

23. Ogan Komering Ilir Muara Enim 35713 

24. Muara Enim  Musi Rawas 33028 

25. Ogan Komering Ilir Musi Rawas 31877 

26. Musi Banyu Asin Ogan Komering Ulu 26504 

27. Muara Enim  Ogan Komering Ilir 20246 

28. Lahat Ogan Komering Ilir 15687 

29. Ogan Komering Ulu Ogan Komering Ilir 13136 

30. Musi Banyu Asin Ogan Komering Ilir 12137 

31. Musi Banyu Asin Muara Enim 11960 

32. Musi Rawas Lahat 11955 

33. Ogan Komering Ilir Lahat 9611 

       Sumber: Dinas Perhubungan, 2002 

2.2.4 Pintu Gerbang (Gate) Kawasan Metropolitan Palembang 

Pintu gerbang (gate) dapat diartikan sebagai outlet atau penghubung Kawasan Metropolitan 

Palembang dengan wilayah lainnya dalam konstelasi regional. Pintu gerbang ini dapat 

diakses melalui transportasi darat, laut maupun udara. Keberadaan outlet ini sangat 

mendukung pembentukan Kota Palembang dan sekitarnya sebagai kawasan metropolitan. 

Dengan adanya akses yang tinggi, maka segala kegiatan pembangunan akan menjadi semakin 

mudah. Untuk Kawasan Metropolitan Palembang, terdapat 5 (lima) outlet (pintu gerbang), 

yaitu : 

1. Stasiun Kereta Api Kertapati, 

2. Bandara Udara Sultan Badaruddin II Palembang,  

3. Pelabuhan Palembang (Boom Baru),  

4. Terminal Angkutan Penumpang di Palembang. 

5. Pelabuhan Tanjung Api-Api 

 

2.3 Karakteristik dan Analisis Fisik Alam dan Daya Dukung Lahan 

2.3.1 Karakteristik Fisik Alam 

 

 



2.3.1.1 Iklim 

Parameter iklim yang dapat dihimpun dan mempunyai kaitan erat dengan Perencanaan 

Kawasan Perkotaan Palembang adalah tipe iklim, dan curah hujan. Uraian mengenai 

parameter iklim tersebut adalah : 

Berdasarkan klasifikasi Oldeman tipe iklim di Kawasan Perkotaan Palembang termasuk tipe 

iklim C. Setiap tipe iklim menunjukkan perbedaan kondisi bulan basah dan bulan kering. 

Tipe iklim C adalah daerah yang mempunyai bulan basah berurutan antara 5-6 bulan. 

Bulan basah didefinisikan sebagai bulan yang mempunyai curah hujan rata-rata sekurangnya 

200 mm, sedangkan bulan kering adalah bulan yang mempunyai curah hujan rata-rata kurang 

dari 100 mm. Bulan basah di Kawasan Perkotaan Palembang umumnya terjadi pada bulan 

Desember sampai bulan April, sedangkan bulan kering umumnya terjadi pada bulan Mei 

sampai November. 

Tabel 2.6 
Curah Hujan Di Kawasan Perkotaan Palembang 

Bulan  Curah Hujan  Banyak Hari  

Januari  360,3  26  

Februari  525,6  17  

Maret  419,5  23  

April  287,0  22  

Mei  91,5  19  

Juni  190,5  16  

Juli  120,2  12  

Agustus  10,1  2  

September  0,9  2  

Oktober  -  -  

November  135,2  23  

Desember  220,6  18  

 

Sedangkan suhu udara di Kawasan Perkotaan Palembang berkisar antara 26,4 oC – 28,9 oC, 

dengan kecepatan angin berkisar antara 2-6 knots. 

2.3.1.2 Kemiringan Lereng 

Di dasarkan penafsiran kerapatan kontur peta topografi dan pengecekan lapangan, 

kemiringan lereng di Kawasan Perkotaan Palembang dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

Datar (0-3 %) 

Kemiringan lereng 0-3% tersebar hampir di seluruh wilayah Kawasan Perkotaan Palembang. 

Lereng datar ini cukup mendukung dalam pengembangan Kawasan Perkotaan Palembang, 

mengingat sedikitnya hambatan fisik yang menjadi kendala dalam pembangunan kawasan ini. 

Wilayah dengan kemiringan lereng 0-3% mencakup 76,59% dari total wilayah Kawasan 

Perkotaan Palembang atau sekitar 505.457,36 Ha. 

Lereng Landai (8-15%) 

Lereng landai (8-15%) umumnya terdapat di bagian tengah Kawasan Perkotaan Palembang. 

Lereng ini merupakan kaki perbukitan terapit oleh lereng datar (0-3%). Luas seluruh daerah 



dengan lereng 8-15% adalah 153.999,62 Ha atau 23,33% dari total luas wilayah Kawasan 

Perkotaan Palembang. 

Lereng Curam (>40%) 

Lereng terjal terdapat setempat-setempat dan berada di bagian tengah kawasan Perkotaan 

Palembang. Luas daerah dengan lereng curam (>40%) hanya sekitar 521,51% atau 0,08% 

dari total luar wilayah. 

Tabel 2.7 
Sebaran Kemiringan Lereng Kawasan Perkotaan Palembang 

Kemiringan Lereng Luas (Ha) Persentase (%) 

0-3% 505.457,36 76,59% 

8-15% 153.999,62 23,33% 

>40% 521,51 0,08% 

Total 659.978,49 100,00% 

Sumber : Hasil Analisis, 2009 

 



  
 

PENINGKATAN PENATAAN KAWASAN PERKOTAAN PALEMBANG 
 

 

Gambar 3.8 
Peta Kemiringan Lereng Kawasan Perkotaan Palembang 



 

 

2.3.2 Rawa Sebagai Tutupan Lahan Dominan Kawasan Perkotaan palembang 

Rawa merupakan sebutan untuk semua daerah yang tergenang air, yang penggenangannya 

dapat bersifat musiman ataupun permanen dan ditumbuhi 

oleh tumbuhan (vegetasi).  

Secara ekosistem, rawa juga didefinisikan sebagai daerah 

yang merupakan transisi antara sistem aquatik dan sistem 

daratan. Menurut definisi ini, lahan rawa mencakup wilayah 

peralihan antara daratan dan laut, dan antara lahan kering 

dengan sungai-sungai besar. Tanah rawa tertutup oleh tanah 

dangkal, sementara ketinggian/level air biasanya berada 

pada atau hampir di permukaan. Untuk memperjelas klasifikasi ini, rawa harus memiliki 

salah satu atau lebih ciri-ciri berikut: 

1. Sedikitnya secara berkala, tanah di rawa tersebut mendukung tanaman hidrofit (tanaman 

yang tumbuh di air atau di tempat yang sangat lembab) 

2. Lapisan penyusun rawa tersebut merupakan tanah yang masih mengandung air 

3. Lapisan penyusun rawa tersebut bukan tanah tapi dipenuhi oleh air atau dilapisi oleh air 

dangkal sesekali selama masa pertumbuhan setiap tahun. 

4. Definisi yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia menyebutkan bahwa rawa 

adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat 

drainase yang terhambat serta mempunyai ciri khusus secara fisik, kimiawi dan biologis. 

Jika mengacu pada definisi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, rawa 

masih dapat digolongkan lagi menjadi beberapa jenis atau tipe, sesuai dengan ciri-ciri 

spesifiknya. 

Berdasarkan karakteristik vegetasinya, rawa dapat diklasifikasikan menjadi: 

1. Hutan rawa air tawar, memiliki permukaan tanah yang kaya akan mineral. Biasanya 

ditumbuhi hutan lebat; 

2. Hutan rawa gambut, terbentuk dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang proses 

penguraiannya sangat lambat sehingga tanah gambut memiliki kandungan bahan organik 

yang sangat tinggi; 

3. Rawa tanpa hutan, merupakan bagian dari ekosistem rawa hutan. Namun hanya ditumbuhi 

tumbuhan kecil seperti semak dan rumput liar.  

4. Hutan rawa berperan sebagai sumber cadangan air, yang dapat menyerap dan menyimpan 

kelebihan air dari daerah sekitarnya dan akan mengeluarkan cadangan air tersebut pada 

saat daerah sekitarnya kering.  

5. Hutan rawa memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya. Jenis-jenis floranya antara 

lain: durian burung (Durio carinatus), ramin (Gonystylus sp), terentang (Camnosperma 

sp), kayu putih (Melaleuca sp), sagu (Metroxylon sp), rotan, pandan, palem-paleman dan 

berbagai jenis liana. Faunanya antara lain: harimau (Panthera tigris), Orang utan (Pongo 

pygmaeus), rusa (Cervus unicolor), buaya (Crocodylus porosus), babi hutan (Sus scrofa), 

badak, gajah, musang air dan berbagai jenis ikan.  

http://www.lablink.or.id/Satwa/stw-harimau.htm
http://www.lablink.or.id/Satwa/stw-orangutan.htm
http://www.lablink.or.id/Satwa/stw-orangutan.htm


 

 

Karakteristik lahan rawa erat berhubungan dengan faktor geografis dan kondisi hidro-

topographi. Berdasarkan dua kondisi ini lahan rawa dapat dibedakan dalam dua sub 

kelompok, yaitu: rawa pantai dan rawa pedalaman. 

TIPOLOGI RAWA. Pembagian zona di daerah lahan rawa berdasarkan capaian pengaruh air 

pasang surut air laut saat musim penghujan dan kemarau dibedakan menjadi: Zona I (pasang 

surut payau/salin), Zona II (pasang surut air tawar) dan Zona III (Non pasang surut). 

Klasifikasi lain dilakukan berdasarkan jangkauan air pasang, yang membedakan lahan rawa 

pasang surut menjadi 4 tipe :  

Type A :

   

lahan yang selalu terluapi air pasang, baik pasang besar (spring tide) maupun pasang kecil 

(neap tide). 

Type B : lahan yang hanya terluapi oleh pasang besar (spring tide)  

Type C : lahan yang tidak pernah terluapi sekalipun pasang besar (spring tide). Air pasang berpengaruh 

secara tidak langsung dimana air tanah sangat dekat dengan permukaan tanah (< 50 cm). 

Type D : lahan yang tidak pernah terluapi oleh air pasang dan muka air tanah lebih dari 50 cm dari 

permukaan tanah.  

Sumber: Widjaja-Adhi et al., 1992, seperti dikutip dari Murtilaksono, 2004 

Klasifikasi lain didasarkan pada topografi, kedalaman dan lama (periode) genangan, yang 

membagi lahan rawa menjadi:  

 Lebak pematang. Lahan yang terletak di sepanjang tanggul alam  sungai dengan 

topografi relatif tinggi dan genangan di musim hujan relatif dangkal dan singkat. 

 Lebak Dalam. Lahan yang terletak di sebelah dalam jauh dari sungai dengan topografi 

paling rendah. Merupakan suatu cekungan tergenang relatif dalam dan terus menerus 

atau sepanjang tahun. 

 Lebak Tengahan. lahan yang terletak di antara lebak dalam dan lebak pematang. 

Genangan di musim hujan agak dalam dan relatif waktu agak lama.  

Gambar 2.93 
Tipologi Lahan Rawa Lebak 

 

 

 

 

Sumber: H, Subagyo, TipologiLahan Rawa dan Pengelolaannya, dalam Jurnal Alami Vol. 9 Nomor 1     Tahun 2004. 

Di rawa lebak, pada musim hujan, wilayah tanggul sungai umumnya tetap kering, tetapi di 

wilayah rawa belakang dan cekungan, air banjir berangsur naik hingga mencapai titik 

tertinggi di musim hujan. Selanjutnya, dengan datangnya permulaan musim kemarau, air  di 

wilayah rawa belakang (berupa sawah lebak) berangsur-angsur menurun mengikuti 

perubahan musim kemarau.  

Pada waktu ketinggian air di sawah lebak berangsur menurun (sekitar bulan Maret) dari 

sekitar 75 cm menjadi hanya beberapa cm (sekitar September), saat itulah masa pertanaman 

padi di sawah lebak. 

Lebak Pematang Lebak Tengahan Lebak Dalam 

TALANG 

RENAH 

Lama genangan (bulan):  

Dalam genangan (cm): 

< 3 bulan 

< 5 0  cm 

< 3 bulan 

< 5 0  cm 

3-6 bulan 

50-100 cm   

> 6 bulan 

> 100  cm 

abc: permukaan 

air berangsur surut 

a 

b 

c 



 

 

Tabel 2.8 
Tipologi Lahan Rawa Lebak 

Tinggi Genangan 
Lama genangan 

< 3 bulan 3-6 bulan > 6 bulan 

< 50 cm Lebak Pematang Lebak Pematang Lebak Pematang 

50-100 cm Lebak Tengahan Lebak Tengahan Lebak Dalam 

> 100 cm Lebak Tengahan Lebak Dalam Lebak Dalam 

Sumber: H, Subagyo, Tipologi Lahan Rawa dan Pengelolaannya, dalam Jurnal Alami Vol. 9 Nomor 1 Tahun 2004 

 

Sekitar 23,85 % lahan di Kawasan Perkotaan Palembang merupakan rawa. Berdasarkan 

Kebijakan Pengelolaan Lahan Rawa Secara Terpadu di Sumatera Selatan diketahui bahwa 

secara umum, lahan rawa di Provinsi Sumatera Selatan adalah rawa lebak. Dari luasan yang 

ada, sekitar 54% berupa hutan rawa, sekitar 32% rawa, dan sisanya sudah dimanfaatkan 

menjadi sawah (12%) dan tambak (2%). 

Gambar 3.104 
Sebaran Lahan Rawa di Provinsi Sumatera Selatan 

 

Pengembangan lahan rawa di Provinsi Sumatera Selatan secara garis besar diarahkan sebagai 

berikut: 

(1) Mendukung SUMSEL SEBAGAI LUMBUNG PANGAN melalui peningkatan produksi 

produk pangan yang berkontribusi pada kebutuhan pangan nasional, melalui kebijakan 

dan strategi sebagai berikut : 



 

 

 Kebijakan Revitalisasi Tanaman Pangan dan Hortikultura, melalui kegiatan 

pengembangan kantong penyangga produksi tanaman pangan dan hortikultura di 

lahan lebak dan pasang surut dengan arahan sebagai berikut : 

 Memacu peningkatan intensifikasi 

 Ekstensifikasi pada lahan yang masih potensial 

 Penerapan usaha tani terpadu melalui teknologi yang ramah lingkungan 

 Kebijakan Revitalisasi Perikanan, melalui rehabilitasi hutan bakau, dengan arahan 

sebagai berikut : 

 Melakukan konservasi 

 Pemulihan kualitas lingkungan 

 Kebijakan Revitalisasi Sistem Pengairan, melalui operasi dan pemeliharaan irigasi 

dan rawa, rehabilitasi irigasi dan rawa, serta optimalisasi irigasi dan rawa, dengan 

arahan pembangunan prasarana irigasi dan rawa untuk mendukung Sumatera Selatan 

sebagai lumbung pangan. 

(2) MEWUJUDKAN  KESEJAHTERAAN  MASYARAKAT melalui pengelolaan  

sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan, dengan kegiatan mengkonservasi dan 

memetakan ekosistem lahan gambut yang berkedalaman > 3 meter, melalui kebijakan 

dan strategi sebagai berikut: 

 Perbaikan manajemen dan sistem pengelolaan sumberdaya alam 

 Optimalisasi manfaat ekonomi dari sumberdaya alam 

 Penegakan hukum 

 Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam 

 Pengendalian pencemaran lingkungan hidup 

(3) Pengembangan lahan rawa MENDUKUNG KESESUAIAN RUANG, melalui kebijakan 

dan strategi sebagai berikut: 

 Kebijakan pola tata ruang masa mendatang yang difokuskan pada kemampuan daya 

dukung dan daya tampung wilayah Sumatera Selatan 

 Meningkatkan luas kawasan yang berfungsi lindung dan menjaga kualitas kawasan 

lindung 

 Mempertahankan  lahan pertanian produktif, terutama yang beririgasi teknis 

 Meningkatkan daya dukung lingkungan alamiah dan buatan serta menjaga 

keseimbangan  daya tampung lingkungan  untuk menjaga proses pembangunan 

berkelanjutan 

 

2.3.3 Analisis Kesesuaian Lahan Perkotaan Kawasan Perkotaan Palembang 

Parameter untuk menganalisis kesesuaian lahan perkotaan ditinjau dari daya dukung sumber 

alam dan lingkungan yaitu parameter yang mempengaruhi kemudahan pengembangan 

kegiatan perkotaan tersebut, meliputi litologi, kemiringan lereng, kegempaan, dan gerakan 

tanah. Penelaahan kondisi parameter tersebut dilakukan melalui perhitungan skor yang 

dimiliki oleh lahan tersebut. Tahapan Analisisnya adalah sebagai berikut : 

1. Mengklasifikasikan parameter yang mempengaruhi pengembangan kegiatan perkotaan. 

2. Menilai sub parameter dan memberi intensitas parameter. Skor yang diperoleh adalah nilai 

X intensitas. 



 

 

Parameter kemiringan lereng, litologi, gerakan tanah dan kegempaan diklasifikasikan sebagai 

berikut. 

 Litologi (Intensitas = 4) 

o Keras (batuan)      Nilai = 5 ; Skor = 20 

o Sedang (tanah residu)    Nilai = 4 ; Skor = 16 

o Lunak (lanau, pasir, dan kerikil)   Nilai = 3 ; Skor = 12 

o Sangat lunak (lumpur, lempung dan gambut) Nilai = 1 ; Skor = 4 

 Kemiringan Lereng (Intensitas = 3) 

o 0-3%       Nilai = 5 ; Skor = 15 

o 4-8%       Nilai = 4 ; Skor = 12 

o 9-15%       Nilai = 3 ; Skor = 9 

o 16-40%      Nilai = 2 ; Skor = 6 

o >40%       Nilai = 1 ; Skor = 3 

 Gempa Bumi (Intensitas = 2) 

o Zona V      Nilai = 5 ; Skor = 10 

o Zona IV      Nilai = 4 ; Skor = 8 

o Zona III      Nilai = 3 ; Skor = 6 

o Zona II      Nilai = 2 ; Skor = 4 

o Zona I      Nilai = 1 ; Skor = 2 

 Gerakan Tanah (Intensitas = 1) 

o Sangat Rendah     Nilai = 5 ; Skor = 5 

o Rendah      Nilai = 4 ; Skor = 4 

o Sedang      Nilai = 3 ; Skor = 3 

o Tinggi      Nilai = 2 ; Skor = 2 

o Sangat Tinggi      Nilai = 1 ; Skor = 1 

Setiap sub parameter mempunyai nilai tertentu yang besarnya dari 1-5, demikian pula 

parameter mempunyai intensitas yang besarnya dari 1-4. Perkalian nilai dan intensitas disebut 

skor. Dari penilaian tersebut dapat diketahui bahwa skor maksimum adalah apabila lahan 

mempunyai litologi keras (batuan), lereng datar, zona gempa bumi V dan gerakan tanah 

sangat rendah = 5(4)+5(3)+5(2)+5(1)=50 dan skor minimum adalah apabila lahan 

mempunyai litologi sangat lunak, lereng terjal, zona gempa bumi I dan gerakan tanah sangat 

tinggi = 1(4)+1(3)+1(2)+1(1) = 10. 

Rentang nilai yang mungkin diperoleh mulai dari 10 sampai dengan 50, apabila skor tersebut 

dijadikan 4 (empat) kelompok dan diberi penilaian kualitatif maka akan diperoleh kelompok 

sebagai berikut : 

 Skor 10-20 tidak sesuai untuk dikembangkan 

 Skor 21-30 sesuai bersyarat 

 Skor 31-40 sesuai 

 Skor 41-50 sangat sesuai 

Metode yang dilakukan untuk memperoleh hasil penilaian tersebut adalah dengan melakukan 

tumpang susun (overlay) peta dari setiap parameter yang telah disebutkan di atas. Selain itu 

dilakukan juga tumpang tindih dengan peta kawasan lindung dan peta sebaran gambut di 

wilayah perencanaan untuk dimasukkan ke dalam kategori lahan tidak sesuai untuk 

dikembangkan. 
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Gambar 3.11 
Peta Kesesuaian Lahan Perkotaan Kawasan Perko



 

 

 



 
 

 
 

BAB III 

SWOT DALAM ANALISIS ISU STRATEGIS 

(kasus: Meteropolitan Palembang) 

            

3.1 Peluang, Tantangan, Potensi, dan Permasalahan (Analisis SWOT) 

Dalam menentukan kebijakan dan strategi penataan ruang Kawasan Perkotaan, sebelumnya 

akan dilakukan analisis terlebih dahulu. Analisis yang dilakukan adalah analisis SWOT. 

Setiap aspek dilihat kekuatannya (strength), kelemahannya (weakness), kesempatan 

(opportunity), dan ancamannya (threat) yang kemudian menghasilkan tujuan pengembangan. 

Setelah tujuan terbentuk, maka dirumuskan sasaran bagi masing-masing sektor. Dari 

penggabungan antara strength, weakness, opportunity dan threat yang ada di Kawasan 

Perkotaan, maka akan dihasilkan suatu metoda yang pasti untuk  penyusunan strategi bagi 

setiap sektor yang akan digunakan sebagai dasar pengembangan wilayah secara komprehensif 

dan menyeluruh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Strategi SO dengan mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan 

(S) untuk mengambil manfaat dari peluang (O) yang ada. 

2. Strategi WO yaitu mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan peluang (O) 

untuk mengatasi kelemahan (W) yang ada. 

3. Strategi ST yaitu dengan mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkana 

kekuatan (S) untuk menghindari ancaman (T). 

4. Strategi WT yaitu dengan mengembangkan suatu strategi dalam mengurangi 

kelemahan (W) dan menghindari ancaman (T). 

 

Untuk membuat suatu kebijaksanaan dan rencana pengembangan Kawasan Perkotaan, perlu 

diketahui potensi dan kendala yang dimiliki berdasarkan karakteristik internal kawasan. Dari 

analisis sektoral yang dilakukan, untuk menghasilkan suatu analisis komprehensif dengan 

lingkup yang lebih luas, maka dapat diidentifikasi beberapa hal yang menjadi kelebihan atau 



kekurangan Kawasan Perkotaan. Mengenai hal dimaksud dikemukakan dalam sebagai 

berikut. 

 

3.1.1 Potensi (Strength) 

a. Kependudukan 

 Struktur penduduk Sumatera Selatan, pada 5 sampai 20 tahun mendatang jumlah 

penduduk usia produktif akan meningkat sebagai potensi sumber  daya manusia 

pembangunan di Kawasan Perkotaan Palembang.  

 Tahun 2004-2006 terjadi migrasi ke Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir lebih besar 

daripada ke Kota Palembang, artinya terdapat potensi bagi penyebaran ke area sekitar 

Kota Palembang. 

 

b. Fisik/Penggunaan Lahan 

 Wilayah Kawasan Perkotaan Palembang yang belum terbangun cukup luas sebagai 

lokasi pengembangan kegiatan perkotaan. 

 Wilayah Kawasan Perkotaan Palembang dialiri sungai dan anak-anak sungai 

merupakan potensi bagi penyediaan air bersih, pengembangan waterfront sebagai 

daya tarik wisata air, serta sebagai salah satu jalur transportasi; 

 Terdapat daerah yang memiliki ketinggian di atas permukaan laut cukup tinggi dan 

jenis tanah padat (di Sukajadi) sehingga sangat cocok untuk pengembangan 

permukiman. Pada 10 tahun terakhir menunjukkan perkembangan lahan terbangun 

cukup tinggi (citra landsat). Banyak penduduk yang bekerja di Kota Palembang 

bertempat tinggal di daerah ini (komuter Palembang – Sukajadi). 

 

c. Perekonomian 

 Sektor industri di Kawasan Perkotaan Palembang berada di Kota Palembang, 

Kabupaten Banyuasin dan kabupaten Ogan Ilir; 

 Sektor perdagangan dan jasa juga dominan dan berkembang di Kota Palembang dan 

sieirng perkembangan kota sector perdagangan dan jasa juga berkembang di 

Indralaya, Pangkalan Balai, dan kawasan perbatasan dengan Kota Palembang seperti : 

Sukajadi dan Pemulutan; 

 Sektor pertanian (pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan) 

potensial di Kabupaten Banyuasin, Ogan Ilir dan OKI; 

 Pariwisata potensial dikembangkan (MICE, Budaya, Kuliner, Alam, kerajinan, sungai  

dan lain –lainnya); 

 Pengembangan IPTEK dengan keberadaan perguruan tinggi (Kota Palembang dan 

Indralaya); 



 Pengembangan pertambangan dengan keberadaan PUSRI, Pertamina, Medco,  

Keterkaitan ekonomi yang kuat antara kabupaten dan kota di Kawasan Perkotaan 

Palembang menimbulkan aliran tenaga kerja (jasa) dan barang yang tinggi antara 

kabupaten dengan kota. 

 Pengembangan industri kreatif dan berbasis iptek 

 

d. Transportasi 

Transportasi Darat 

 Volume lalu lintas harian di ruas jalan utama Kawasan Perkotaan cukup tinggi yang 

menunjukkan bahwa Kawasan Perkotaan Palembang telah menjadi pusat kegiatan 

yakni pusat perdagangan dan jasa, industri dan pusat pemerintahan. 

 Adanya rencana pengembangan jaringan jalan Tol Inderalaya-Palembang-Betung, 

jalan inner ring road, pembangunan jembatan Musi III, jaringan jalan outer ring road 

 Adanya jalan Palembang-Tanjung Api-Api meningkatkan perkembangan kawasan 

perkotaan kea rah pantai (koridor Palembang-Tanjung Api-Api/Sungsang) 

 Adanya Trans Palembang dapat meningkatkan kualitas pelayanan, kenyamanan bagi 

pengguna angkutan massal; 

 Keberadaan terminal memudahkan para penumpang untuk berganti moda angkutan 

 

Perkeretaapian 

 Rencana pembangunan ja;ur Kereta Api Simpang-Tanjung Api-Api akan 

meningkatkan lalulintas antar pusat/sub pusat pelayanan  di Kawasan Perkotaan 

Palembang. 

 Jalur Kereta Api Palembang – Indralaya akan membantu mengurangi beban jalan 

lintas timur antara Palembang-Indralaya dan memberikan alternatif pilihan angkutan 

bagi pergerakan Palembang-Indralaya dan sebaliknya 

 Jalur Kereta Api Palembang-Jambi akan meningkatkan lalulintas regional (kawasan 

Belajasumba) 

 

Transportasi Air 

 Adanya Pelabuhan Boom Baru di Kota Palembang menjadikan kota ini berfungsi 

sebagai  kawasan pengirim (ekspor) dan sebagai pusat penerima barang-barang dari 

luar wilayah sebelum dikirimkan ke wilayah-wilayah sekitarnya. 

 Adanya pelabuhan Internasional Tanjung Api-api dapat menunjang perkembangan 

ekonomi tidak hanya di Kawasan Perkotaan Palembang tapi juga Sumatera Selatan 

dan wilayah sekitarnya. 



 Adanya pelabuhan sungai di Kota Palembang dapat mendukung upaya pengembangan 

transportasi sungai baik untuk angkutan orang, barang maupun pariwisata; 

 Adanya transportasi sungai di Kawasan Perkotaan Palembang sangat potensial 

menjadi sarana transportasi antardaerah baik ke daerah hulu maupun hilir.  

Transportasi Udara 

 Adanya bandar udara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II melayani rute 

penerbangan domestik dan internasional untuk angkutan penumpang, kargo dan  

embarkasi haji, tidak saja melayani Provinsi Sumatera Selatan tapi juga provinsi di 

sekitarnya, sehingga Kawasan Perkotaan Palembang merupakan tempat transit bagi 

wilayah sekitarnya. 

e. Fasilitas 

 Pembangunan permukiman baru seperti Citra Grand City di perbatasan Kota 

Palembang - Banyuasin 

 Pengembangan prasarana olahraga skala besar di Jakabaring 

 

 

3.1.2 Permasalahan (Weakness) 

a. Kependudukan 

 Penyebaran penduduk di Kawasan Perkotaan Palembang tidak merata, masih terpusat 

di Kota Palembang.  

 Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan permintaan lahan tinggi sedangkan 

lahan yang ada semakin lama semakin berkurang hal dapat menjadi pemicu timbul 

kawasan kumuh. 

b. Fisik dan Penggunaan Lahan 

 Kondisi topografi lahan relatif datar (terutama Kota Palembang) sehingga rawan 

terhadap banjir (genangan air). 

 Koordinasi penggunaan lahan di wilayah perbatasan antar daerah provinsi, kabupaten, 

dan kota masih lemah.   

c. Perekonomian 

 Nilai investasi di Kawasan Perkotaan Palembang masih rendah jika dibandingkan 

kawasan metropolitan lainnya di Indonesia.  

 Adanya kesenjangan perkembangan kegiatan ekonomi hingga saat sekarang masih 

terkonsentrasi di pusat (Kota Palembang).  

d. Pariwisata 

 Kurangnya kerjasama antar daerah dalam pengembangan pariwisata 



 Sarana dan prasarana pariwisata masih terkonsentrasi di Kota Palembang sementara di 

Kabupaten Banyuasin, Kab. Ogan Ilir dan Kab.OKI masih kurang memadai. 

 Pengembangan pariwisata masih bersifat local 

 Kurangnya promosi menyebabkan banyak potensi wisata yang ada belum dikenal 

dalam skala nasional maupun internasional 

e. Prasarana Perkotaan 

Drainase dan Air Limbah 

 Kemiringan lahan relatif rendah, kawasan berawa-rawa, dan sistem saluran drainase 

belum tertata baik berpotensi bagi terjadinya genangan air (banjir).  

 Pendangkalan Sungai (akibat sampah, sedimentasi, limbah industri) 

 Sebagian penduduk di Kawasan Perkotaan Palembang (Sungsang, sebagian 

banyuasin) belum memiliki sistem pengolahan air limbah  

 Peningkatan kebutuhan pengembangan off-site sanitation dalam jangka panjang 

akibat peningkatan jumlah penduduk. Untuk mengefisienkan investasi pembiayaan 

sistem ini membutuhkan kerjasama antardaerah. 

Air Minum 

 Sungai-sungai di DPS Musi mengalami peningkatan sedimentasi akibat erosi tebing 

sungai sehingga terjadi peningkatan kekeruhan air sungai sebagai baku air minum. 

akibatnya biaya pengolahan air minum makin tinggi.  

 Menurunnya kualitas air sungai akibat adanya pembuangan limbah rumah tangga dan 

industri 

 Tingginya tingkat kebocoran pipa air minum mencapai 53% atau lebih karena umur 

pipa sudah tua, yang dibangun sejak jaman Belanda, di samping akibat pencurian air. 

 Seiring perkembangan kawasan perkotaan dan meningkatnya jumlah penduduk maka 

terjadi peningkatan kebutuhan air minum sehingga perlu pembangunan intake air 

baku air minum dengan memanfaatkan sumber air baku yang telah ada. 

 Adanya peningkatan jumlah penduduk maka dibutuhkan peningkatan kapasitas 

pengolahan air secara bertahap (sehingga pada tahun 2029 dapat diproduksi air  sesuai 

dengan hasil proyeksi kebutuhan air). 

Sampah 

 Akibat perkembangan penduduk di Kawasan Perkotaan Palembang mengakibatkan 

peningkatan kebutuhan pelayanan pengelolaan sampah, perlu penyediaan TPA 

Regional dengan kapasitas memadai hingga 20 tahun ke depan. 

 Diperlukan adanya sistem pengumpulan dan pembuangan sampah inter-regional yang 

dapat melayani beberapa permukiman/daerah di Kawasan Perkotaan Palembang untuk 

mengefisiensikan pembiayaan dan SDM. 



Listrik dan Telekomunikasi 

 Tingkat pelayanan listrik bagi rumah tangga masih rendah terutama di Kabupaten 

Banyuasin, Ogan Ilir dan OKI (kurang  dari 50%). 

 Perlu investasi bagi peningkatan pasokan energi listrik untuk mendukung kebutuhan 

listrik dalam pengembangan industri.  

 Pelayanan sambungan telekomunikasi (jaringan telepon) belum merata di Kawasan 

Perkotaan Palembang, masih terdapat kecamatan yang belum terlayani jaringan 

telepon. 

f. Transportasi 

Transportasi Darat 

 Jaringan jalan antardaerah di Kawasan Perkotaan Palembang pada waktu-waktu 

tertentu mengalami kemacetan  (seperti jalan antara Kota Palembang- Pangkalan 

Balai, Palembang-Indralaya); 

 Masih terbatasnya jaringan jalan di kawasan perkotaan Palembang menyebabkan 

terhambatnya pergerakan orang dan barang ke/dar Kota Palembang 

 Terdapat kecenderungan pemakaian kendaraan pribadi, terutama di Kota Palembang. 

Perlu dikembangkan sarana transportasi publik terutama untuk komuter Palembang-

Inderalaya-Pangkalan Balai.  

 Rute Busway Trans Palembang masih terbatas di Kota Palembang 

 Keberadaan terminal belum berfungsi secara optimal dalam mendukung pergerakan 

orang dan barang 

 

Perkeretaapian 

 Rendahnya frekuensi kereta api Palembang-Indralaya 

 Rendahnya frekuensi kereta api Palembang-Lampung 

 Ketidaksesuaian jadwal kereta api dengan kebutuhan pengguna (mahasiswa UNSRI) 

 

Transportasi Air 

 Pendangkalan Sungai Musi menyebabkan terganggunya transportasi sungai keluar 

masuk Palembang (intensitas kapal yang dapat masuk ke Pelabuhan Boom Baru 

berkurang). 

 Kualitas (tingkat punctuality/ketepatan waktu, keamanan, kenyamanan, keselamatan) 

dan kuantitas (regularity/keteraturan jadwal) sarana angkutan sungai   masih rendah; 

 Transportasi sungai belum terpadu dengan angkutan jalan raya dan kereta api. 



 Rusaknya alur sungai dan bantaran sungai akibat perilaku masyarakat di sepanjang 

aliran sungai. 

 Sejak tahun 1996 terjadi penurunan jumlah penumpang dan barang di dermaga utama 

Kota Palembang (Pelabuhan Boom Baru, Dermaga Tangga Buntung dan Sei Lais). 

g. Lingkungan 

 Berkurangnya luasan area berawa alami di wilayah Kawasan Perkotaan Palembang 

menyebabkan terganggunya fungsi hidrologi di kawasan rawa yang berakibat pada 

meningkatnya volume genangan air. Kondisi ini didukung dengan kemiringan lahan 

yang relatif datar sehingga kecepatan pengaliran air rendah. 

 Terjadi pencemaran air sungai Musi yang disebabkan limbah rumah tangga. Selain itu 

bahan beracun, seperti logam, cianida, dan fenol ditemukan di Sungai  Komering dan 

Ogan. Walaupun masih dalam skala kecil, namun bila dibiarkan akan menjadi 

ancaman 

h. Kelembagaan 

 Secara legalitas belum ada institusi/lembaga khusus yang mewadahi kerjasama dan 

koordinasi antardaerah Kota Palembang dengan Kabupaten Banyuasin, OKI dan Ogan 

Ilir dalam lingkup Kawasan Perkotaan Palembang (masih embrio) 

 

3.13 Peluang (Opportunity) 

 Kawasan perkotaan Palembang berpeluang sebagai pusat pengembangan ekonomi 

skala nasional dan regional didukung oleh kebijakan transportasi nasional ditetapkan 

kebijakan yang mendukung perkembangan Kawasan Perkotaan Palembang dimana 

ditetapkan: 

- Dilalui jaringan jalan arteri primer lintas timur yang menghubungkan Bandar 

Lampung - Metro - Kayu Agung - Palembang - Jambi - Banda Aceh. 

- Pelabuhan Tanjung Api-Api sebagai pelabuhan internasional,  

- Bandara Udara SMB II; 

- Rencana pembangunan Jalan Tol Indralaya-Palembang-Betung; 

 Sebagai salah satu pusat kegiatan event nasional/internasional didukung oleh : 

- Keberadaan Jakabaring (event olah raga seperti PON, Sea Games, dan event 

lainnya); 

- Keberadan Bandara Udara SMB II 

- Keberadaan perhotelan; 

 

 



3.14 Tantangan (Threat) 

 Dalam pengembangan perekonomian segitiga emas (Indonesia – Malaysia – 

Singapura), merupakan tantangan bagi Kawasan Perkotaan Palembang  sebagai pusat 

pengembangan ekonomi yang mampu bersaing dalam skala regional; 

 Pengembangan kawasan perkotaan Palembang perlu didukung pengembangan 

kualitas dan jangkauan jaringan sarana dan prasarana perkotaan secara terpadu dan 

merata di seluruh wilayah  

 Sebanyak 23,85% wilayah merupakan rawa dimana pengembangannya (lahan rawa 

dan area sekitarnya yang masih terpengaruh atau dapat mempengaruhi rawa) harus 

mempertimbangkan aspek lingkungan.  

 Pengembangan kawasan perkotaan Palembang perlu memperhatikan keterpaduan 

dan keterkaitan antarkegiatan budi daya sesuai dengan daya dukung 

lingkungan secara berkelanjutan  

Apabila disimpulkan, maka strategi yang dihasilkan berdasarkan analisis SWOT tersebut 

adalah sebagai berikut : 
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STRATEGI SO 

Mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan (S) untuk 

mengambil manfaat dari peluang (O) yang ada. 

 

1. Mengembangkan pusat-pusat lapangan kerja di bidang ekonomi perkotaan yang mudah 

terjangkau dari kawasan permukiman.  

2. Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa secara terpadu pada pusat dan sub pusat 

metropolitan, simpul-simpul transportasi serta koridor-koridor jalan arteri.  

3. Mengembangkan kawasan industri yang tersebar di bagian hilir pusat permukiman 

terhubung dengan jaringan primer.  

4. Mengembangkan kawasan pariwisata, IPTEK, pertanian (KTM, Agropolitan, Agro 

Techno Park, Agro Centre)  

5. Mengembangkan kawasan perkotaan ke arah koridor timur, barat, utara dan selatan 

6. Mengembangkan kawasan budidaya lain yang meliputi perikanan, pertambangan, 

pariwisata, pendidikan tinggi, kesehatan, dan pertahanan keamanan sesuai dengan 

kebutuhan dan daya dukung.  

7. Meningkatkan interaksi antar pusat kegiatan di dalam kawasan perkotaan Palembang dan 

antar kawasan perkotaan  dengan wilayah sekitarnya. 

8. Menjaga keterkaitan antar pusat kegiatan di kawasan metropolitan dan antar kawasan 

metropolitan dengan wilayah sekitarnya. 

 

 

 

 

STRATEGI ST 

Mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkana kekuatan (S) untuk 

menghindari ancaman (T). 

 

1. Menetapkan kegiatan fungsi primer dan sekunder di kawasan Perkotaan Palembang  

2. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan fungsi primer yang berorientasi keluar dan terpadu 

dengan jaringan prasarana primer. 

3. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan fungsi sekunder termasuk lokasi kegiatan sektor 

informal yang berorientasi kedalam untuk melayani penduduk kawasan Perkotaan 

Palembang dan terpadu dengan jaringan prasarana sekunder. 

4. Meningkatkaan promosi peluang investasi yang banyak menciptakan lapangan kerja secara 

bersama-sama; 
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STRATEGI WO 

Mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan peluang (O) untuk 

mengatasi kelemahan (W) yang ada 

 

1. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi perkotaan yang 

seimbang dan terpadu antara jaringan jalan, jalan bebas hambatan, pedestrian, jalur 

sepeda, jalur evakuasi bencana, transportasi masal kereta api,  transportasi laut dan 

transportasi udara.  

2. Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi yang mencapai seluruh 

Kawasan Perkotaan Palembang     

3. Mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di 

kawasan rawan bencana  

4. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan energi secara terpadu dan 

saling melengkapi antara tenaga listrik, minyak, dan gas bumi. 

5. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan yang 

meliputi air minum, air limbah, drainase, dan persampahan dengan berbasis kerjasama 

antar kabupaten/kota  

6. Meningkatkan kawasan permukiman secara vertikal di kawasan inti dan sekitar sub 

pusat metropolitan. 

7. Mengembangkan kelembagaan yang berfungsi untuk melakukan koordinasi, kerjasama 

dan pengendalian pembangunan Kawasan Perkotaan Palembang  

8. Mengembangkan sarana dan prasarana perkotaan yang dibangun untuk kebutuhan 

bersama-sama dan terintegrasi dalam sistem jaringan regional. 

 

 

STRATEGI WT 

Mengembangkan suatu strategi dalam mengurangi kelemahan (W) dan 

menghindari ancaman (T). 

1. Mengembangkan zona penyangga yang memisahkan antara kawasan fungsi khusus  dengan 

kawasan budi daya terbangun di sekitarnya  

2. Meningkatkan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan 

pengendalian daya rusak air dengan berbasis wilayah sungai dan daerah aliran sungai. 

3. Menetapkan kegiatan budidaya sesuai kebutuhan dan daya dukung yang terdiri dari 

kawasan hutan,  pertanian, permukiman, perdagangan dan jasa, industri, pariwisata  dan 

kawasan budidaya lain.  

4. Mempertahankan kawasan pertanian irigasi teknis yang produktif termasuk perkebunan 

yang memiliki nilai ekonomi  tinggi. 

5. Mempertahankan kawasan hutan yang ada dan meningkatkan fungsi hidro-orologis daerah 

tangkapan air. 

6. Menetapkan ketentuan-ketentuan peraturan zonasi pada masing-masing kawasan budidaya 

sesuai dengan fungsi dan karakteristiknya;  

7. Mengatur kriteria dan tata cara pemberian insetif bagi kegiatan yang sesuai dengan fungsi 

dan disinsentif bagi kegiatan yang mengakibatkan gangguan bagi fungsi utamanya;  

8. Mengatur mekanisme perizinan pemanfaatan ruang di kawasan budidaya.  

9. Mengatur kriteria dan tata cara pengenaan sanksi serta penertiban bagi kegiatan-kegiatan 

yang tidak sesuai fungsi  

10. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup berbasis 

wilayah sungai dan daerah aliran sungai; 

11. Menetapkan dan memantapkan fungsi kawasan lindung yang meliputi kawasan yang 

memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya, kawasan perlindungan setempat, 

kawasan suaka alam – pelestarian alam – cagar budaya, dan kawasan rawan bencana, 

12. Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau minimal 30% dari kawasan fungsional perkotaan dan 

mewujudkan hutan minimal 30% dari setiap DAS dengan sebaran yang proporsional yang 

berada di Kawasan Oerkotaan Palembang.  

13. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat 

kegiatan budi daya yang berkembang tidak terkendali.  

14. Melindungi kemampuan lingkungan hidup di kawasan resapan air dan kawasan dataran 

banjir  dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu 

kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup 

lainnya; 

 



 
 

BAB IV 

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 

(Kasus: KAWASAN PERKOTAAN PALEMBANG) 

 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang 

adalah suatu sistem proses dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan 

pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang Kawasan Metropolitan merupakan 

alat koordinasi pelaksanaan pembangunan lintas wilayah salah satunya memuat peraturan 

zonasi sebagai perangkat pengendalian. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan 

metropolitan dan/atau megapolitan yang berisi arahan peraturan zonasi kawasan metropolitan 

dan/atau megapolitan, arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan insentif dan disinsentif, 

serta arahan sanksi. 

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Palembang adalah arahan yang 

diperuntukkan sebagai alat penertiban penataan ruang, meliputi indikasi arahan peraturan 

zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi dalam rangka 

perwujudan rencana tata ruang Kawasan Perkotaan Palembang. 

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Palembang berfungsi 

1) menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang kawasan Perkotaan 

Palembang; 

2) menghindari penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; 

3) menjaga keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang; 

4) sebagai alat pengendali pengembangan kawasan; 

5) mencegah dampak pembangunan yang merugikan; dan 

6) melindungi kepentingan umum. 

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem Kawasan Perkotaan Palembang merupakan dasar 

penentuan peraturan zonasi pada sistem kabupaten/kota. Indikasi arahan peraturan zonasi 

Kawasan Perkotaan Palembang berfungsi: 

a. sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang; 

b. menyeragamkan arahan peraturan zonasi di seluruh wilayah Kawasan Perkotaan 

Palembang untuk peruntukan ruang yang sama; 

c. sebagai arahan peruntukan fungsi ruang yang diperbolehkan, dengan syarat, dan yang 

dilarang serta intensitas ruang pada Kawasan Perkotaan Palembang. 

Indikasi arahan peraturan zonasi pada RTRW Kawasan Perkotaan Palembang terdiri atas: 

a. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung nasional dan kawasan budi daya 

yang memiliki nilai strategis nasional pada setiap pola ruang Kawasan Perkotaan 

Palembang. Arahan ini merupakan acuan bagi kabupaten/kota dalam penetapan peraturan 

zonasi dan terkait dengan kepentingan perizinan yang menjadi wewenang provinsi sesuai 

dengan pola ruang wilayah provinsi. 

b. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana 

Kawasan Perkotaan Palembang. Indikasi rahan peraturan zonasi pada kategori ini 

memberi arahan bagi peraturan zonasi di sekitar sistem jaringan prasarana Kawasan 

Perkotaan Palembang. 



Indikasi arahan peraturan zonasi pada Kawasan Perkotaan Palembang digunakan sebagai 

dasar dalam penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem kabupaten/kota yang 

berada dalam Kawasan Perkotaan Palembang bersangkutan. Indikasi arahan peraturan zonasi 

pada Kawasan Perkotaan Palembang berupa narasi seperti halnya indikasi arahan peraturan 

zonasi nasional yang ada di dalam RTRWN. 

 

4.1 Arahan Peraturan Zonasi 

Arahan peraturan zonasi provinsi, berisikan arahan ruang yang diperbolehkan, arahan ruang 

yang diperbolehkan dengan syarat, dan arahan ruang yang dilarang pada ruang wilayah 

provinsi, serta intensitas pemanfaatan ruangnya. Arahan peraturan zonasi pada RTR Kawasan 

Perkotaan Palembang terdiri dari: 

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya pada 

tiap pola ruang. Arahan ini terkait dengan kepentingan perizinan yang menjadi 

wewenang provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan pola ruang. 

(2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan 

sistem prasarana provinsi dalam wilayah provinsi. Indikasi arahan peraturan zonasi 

pada kategori ini memberi arahan bagi peraturan zonasi di sekitar sistem nasional dan 

provinsi dalam wilayah provinsi yang kewenangan perizinannya berada pada 

pemerintah kabupaten/kota yang mencakup: 

a. Arahan peraturan zonasi pada wilayah sekitar jalan nasional (arteri primer, 

kolektor primer nasional, bebas hambatan, tol, dan jalan strategis nasional), dan 

jalan provinsi (kolektor primer provinsi dan jalan strategis provinsi); 

b. Arahan peraturan zonasi pada wilayah sekitar pelabuhan dalam kewenangan 

nasional dan provinsi; 

c. Arahan peraturan zonasi pada wilayah sekitar SUTUT, SUTET, SUTT, dan 

SUTM dalam wilayah provinsi; 

d. Arahan peraturan zonasi pada wilayah sekitar bandara dalam kewenangan 

nasional dan provinsi; 

e. Arahan peraturan zonasi pada wilayah sekitar pasar induk regional skala layanan 

provinsi; 

f. Arahan peraturan zonasi pada wilayah sekitar TPA Regional; 

g. Arahan peraturan zonasi pada wilayah sekitar prasarana lainnya dalam 

kewenangan nasional dan provinsi baik yang berupa jalur maupun node; 

h. Arahan peraturan zonasi pada kawasan hutan yang strategis nasional maupun 

provinsi. 

 

4.1.1 Definisi Istilah 

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan: 

1) Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai 

satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan 

kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. 

2) Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan 

maupun tidak. 

3) Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan 

pengendalian pemanfaatan ruang. 



4) Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan 

karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, 

pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, 

termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.  

5) Kawasan Palembang, Banyuasin, Ogan Iring, Ogan Komering Ilir yang selanjutnya 

disebut sebagai Kawasan Perkotaan Palembang, adalah kawasan strategis nasional. 

6) Rencana Kota adalah rencana yang disusun dalam rangka pemanfaatan ruang kota. 

7) Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata tuang. 

8) Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait 

padanya dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek 

fungsional. 

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

10) Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait 

padanya dan batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki 

cirri tertentu. 

11) Zoning adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan 

karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain. 

12) Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi 

kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya 

buatan. 

13) Kawasan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk 

dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, 

dan sumber daya buatan. 

14) Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya tak terbarui untuk 

menjamin pemanfaatan secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarui untuk 

menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan 

kualitas nilai serta keanekaragamannya. 

15) Cagar Budaya adalah bangunan atau kawasan yang mempunyai nilai arsitektural yang 

penting atau latar belakang sejarah yang oleh pemerintah dilindungi dan dipelihara untuk 

mencegah dari kerusakan atau kemusnahan. 

16) Daerah Konservasi atau daerah lindung adalah wilayah yang dilindungi untuk mencegah 

kerusakan berat atau kemusnahan, seperti dari bencana alam. 

17) Kawasan Permukiman adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi 

pengembangan permukiman atau tempat tinggal atau hunian beserta sarana dan prasarana 

lingkungan yang terstruktur dengan koefisien dasar bangunan lebih besar atau sama 

dengan 20%. 

18) Kawasan Pusat Kota adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi 

pengembangan perkantoran, perdagangan, jasa dan rekreasi, hotel, pemerintahan dan 

fasilitas umum/sosial beserta penunjangnya dengan koefisien dasar bangunan lebih besar 

dari 20%. 

19) Kawasan Industri adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi 

pengembangan industri dan atau pergudangan beserta fasilitas penunjangnya dengan 

koefisien dasar bangunan maksimal 50%. 

20) Ruang terbuka Hijau selanjutnya disebut RTH adalah kawasan atau areal permukaan 

tanah yang didominasi oleh tanaman yang dibina untuk perlindungan habitat tertentu, 

dan atau sarana kota/lingkungan, dan atau pengaman jaringan prasarana, dan atau 

budidaya pertanian. 

21) Perbaikan lingkungan adalah pengembangan kawasan dengan tujuan untuk memperbaiki 

struktur lingkungan yang telah ada, dan dimungkinkan melakukan pembongkaran 

terbatas guna penyempurnaan pola fisik prasarana yang telah ada. 



22) Pemeliharaan Lingkungan adalah pola pengembangan kawasan dengan tujuan 

mempertahankan kualitas lingkungan yang sudah baik agar tidak mengalami penurunan. 

23) Pemugaran Lingkungan adalah pola pengembangan kawasan yang ditujukan untuk 

melestarikan, memelihara, serta mengamankan lingkungan dan atau bangunan yang 

mempunyai nilai sejarah budaya dan atau estetika. 

24) Peremajaan Lingkungan adalah pola pengembangan kawasan pada areal tanah yang 

masih kosong dan atau belum pernah dilakukan pembangunan fisik. 

25) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut Amdal adalah hasil 

studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup 

yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. 

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

pengaturan koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan dan ketinggian 

bangunan tiap bagian kawasan kota sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam 

pembangunan kota. 

27) Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disebut KWT adalah 

28) Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka prosentase 

berdasarkan perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan terhadap luas tanah 

perpetakan/persil yang dikuasai sesuai rencana kota. 

29) Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutany disebut KLB adalah besaran ruang yang 

dihitung dari angka perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan terhadap luas tanah 

perpetakan/persil yang dikuasai sesuai rencana kota. 

30) Koefiisian Dasar Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka prosentase 

berdasarkan perbandingan jumlah lahan terbuka untuk penanaman tanaman dan atau 

peresapan air terhadap luas tanah/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata 

ruang. 

31) Ketinggian Bangunan adalah jumlah lantai penuh suatu bangunan dihitung mulai dari 

lantai dasar sampai lantai tertinggi. 

32) Lantai Dasar adalah lantai bangunan pada permukaan tanah. 

33) Bangunan adalah suatu perwujudan arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan 

manusia 

34) Jarak Bebas adalah jarak minimum yang diperkenankan dari bidang terluar bangunan 

sampai batas samping dan belakang yang sesuai dengan rencana kota. 

35) Fasilitas Lingkungan atau disebut juga Sarana Lingkungan adalah sarana penunjang yang 

berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, budaya 

agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 

36) Prasarana Lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan 

lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 

37) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan 

kawat penghantar di udara bertegangan di atas 35kV sampai dengan 245 kV sesuai 

dengan standar ketenagalistrikan. 

38) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang 

menggunakan kawat penghantar di udara bertegangan di atas 245 kV sesuai dengan 

standar ketenagalistrikan. 

39) Daerah Manfaat Jalan selanjutnya disebut Damaja adalah bagian jalan yang meliputi 

badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya. 

40) Daerah Milik Jalan selanjutnya disebut Damija adalah Damaja dan sejalur tanah tertentu 

diluar daeah manfaat jalan. 

41) Daerah Manfaat Jalan selanjutnya disebut Dawasja adalah sejalur tanah tertentu yang ada 

di bawah pengawasan pembina jalan. 



42) Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah garis yang tidak boleh 

dilampaui oleh denah bangunan ke arah GSJ yang ditetapkan dalam rencana kota. 

43) Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disebut GSJ adalah garis rencana jalan yang 

ditetapkan dalam rencana kota. 

 

4.1.2 Asas, Tujuan dan Fungsi Petunjuk Teknis 

Asas arahan zonasi pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Palembang adalah: 

 Asas keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum. 

 Setiap orang atau badan hukum yang memiliki sebidang tanah secara sah harus 

dihormati hak kepemilikannya dan harus diberi kesempatan yang sama dalam 

memanfaatkan tanahnya untuk kepentingan mereka sendiri. 

 Dalam hal pembangunan sarana prasarana untuk kepentingan umum, Pemerintah kota 

mendapatkan prioritas untuk memanfaatkan lahan tersebut dengan memberikan ganti 

rugi baik berupa uang ataupun lahan pengganti setara. Ketentuan mengenai hal ini 

ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota. 

Tujuan arahan zonasi pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Palembang 

adalah: 

 Mengatur kepadatan penduduk dan mengatur intensitas kegiatan dalam sebuah 

peruntukan tanah. 

 Melindungi kesehatan, keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat. 

 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, memberikan pelayanan publik yang 

memadai dan meminimalkan dampak pembangunan yang merugikan. 

Fungsi arahan zonasi pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Palembang 

adalah: 

 Sebagai instrumen pengendalian pembangunan khususnya pemanfaatan ruang 

kabupaten dan kota. 

 Sebagai pedoman penyusunan rencana-rencana kabupaten dan kota di bawahnya. 

 Sebagai panduan teknis pengembangan lahan. 

 

4.1.3 Arahan Peraturan Zonasi 

Arahan peraturan zonasi untuk pengendalian pemanfaatan ruang  Kawasan Perkotaan 

Palembang mengacu pada kebijakan formal yang telah dikeluarkan, sehingga legalitas 

pemanfaatannya tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.  

 

4.1.3.1 Arahan Peraturan Zonasi Struktur Ruang 

Arahan Peraturan Zonasi Untuk  Sistem Jaringan Jalan  

Bagian-bagian jalan dapat digambarkan sebagai berikut: 
 

 

 

 

 

 

= Bangunan 

= Ruang pengawasan jalan (Ruwasja) 

= Ruang milik jalan (Rumija) 

= Ruang manfaat jalan (Rumaja) 

a = jalur lalu lintas 
b = bahu jalan 
c = saluran tepi 

d = ambang pengaman 

x = b+a+b = badan jalan 



Ps.34 (PP34/2006 tentang Jalan) menyebutkan bahwa Ruang manfaat jalan meliputi badan 

jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya. Ruang manfaat jalan hanya 

diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, 

trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, 

dan bangunan pelengkap lainnya. Trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki. 

Ruang Manfaat jalan, terdiri dari: 

a. Badan jalan : Badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan 

jalan 

b. Saluran tepi jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar 

badan jalan bebas dari pengaruh air. 

c. Ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman 

yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya 

diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi  jalan. 

Ps.39 (PP34/2006 tentang Jalan) menyebutkan bahwa Ruang milik jalan terdiri dari ruang 

manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. 

a. Ruang milik jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, 

kedalaman, dan tinggi tertentu. Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat 

jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta 

kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan. 

b. Sejalur tanah tertentu dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi 

sebagai lansekap jalan. 

c. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut: 

 jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter; 

 jalan raya 25 (dua puluh lima) meter; 

 jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan 

 jalan kecil 11 (sebelas) meter. 

d. Ruang milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh 

penyelenggara jalan.  

TTaabbeell  44..11  SSttaannddaarr  RReennccaannaa  KKllaassiiffiikkaassii  JJaallaann  ddii  KKaawwaassaann  PPeerrkkoottaaaann  PPaalleemmbbaanngg  

Klasifikasi Arteri Primer Arteri Sekunder Kolektor Primer Kolektor Sekunder 

Kecepatan 

Kendaraan 

(km/jam) 

paling rendah  60 

(enam puluh) 

km/jam 

paling rendah30 

km/jam 

paling rendah 40 

km/jam 

paling rendah 20 

km/jam 

Lebar badan 

jalan (m) 

paling sedikit 11 

meter 

paling sedikit 11 

meter 

paling sedikit 9 

meter 

paling sedikit 9 meter 

 1. lalu lintas jarak 

jauh tidak 

boleh 

terganggu oleh 

lalu lintas 

ulang alik, lalu 

lintas lokal, 

dan kegiatan 

local 

2. Jumlah jalan 

Pada jalan arteri 

sekunder lalu lintas 

cepat tidak boleh 

terganggu oleh lalu 

lintas lambat 

Jumlah jalan masuk 

dibatasi 

Pada jalan kolektor 

sekunder lalu lintas 

cepat tidak boleh 

terganggu oleh lalu 

lintas lambat 



Klasifikasi Arteri Primer Arteri Sekunder Kolektor Primer Kolektor Sekunder 

masuk ke jalan 

arteri primer 

dibatasi 

sedemikian 

rupa 

 

TTaabbeell  44..22  FFuunnggssii  ddaann  KKllaassiiffiikkaassii  jjaallaann  ddii  KKaawwaassaann  PPeerrkkoottaaaann  PPaalleemmbbaanngg  

Klasifikasi 

Jalan 
Jenis Gerakan yang dilayani 

Penanganan Akses yang 

diinginkan 

Penanganan Desain yang 

Diinginkan 

Arteri Primer Terutama lalu-lintas terusan, 

gerakan-gerakan antar daerah 

dan antar sektor 

Tidak ada akses Jalan berjalur 4-8 dengan 

pemisahan persimpangan 

sepenuhnya 

Arteri Sekunder Terutama untuk menanggung 

lalu-lintas terusan, gerakan 

antar sektor 

Akses yang terbatas 

kemanfaat-manfaat tanah 

yang utama 

Tanjakan bagian jalan 

berjalur 2-6 memisahkan 

persimpangan-persimpangan 

lain terkendali 

Kolektor Primer Keseimbangan antara lalulintas 

terusan dan lalu-lintas akses, 

lalu-lintas terusan tidak 

digiatkan 

Akses langsung, 

penggunaan bagian depan 

jalan terkendali 

Persimpangan jalan dengan 

2-4 jalur tidak terkontrol 

Kolektor 

Sekunder 

Terutama lalu-lintas akses, 

lalu-lintas terusan dicegah 

Akses langsung Jalan akses dengan 1-2 jalur 

Lokal Lalu-lintas akses saja, bidang 

tanah atau 

pembangunan/perorangan 

Akses langsung  

 

TTaabbeell  44..33  AArraahhaann  PPeerraattuurraann  ZZoonnaassii  SSiisstteemm  JJaarriinnggaann  JJaallaann  

Jalan Arahan Peraturan Zonasi 

Arteri Primer, Kolektor 

Primer, Lokal Primer 

Berdaya guna 

Pada sistem jaringan jalan primer, terdapat sifat jalan yang berdaya guna untuk 

menghubungkan antar pusat. Berdaya guna dimaksudkan bahwa jalan yang digunakan 

memerlukan biaya perjalanan terendah yang ditunjukkan dengan waktu tempuh 

tercepat, faktor hambatan samping kecil, dan kondisi jalan baik.  

Hambatan Samping 

hambatan samping adalah segala gangguan lalu lintas di tepi jalan antara lain pejalan 

kaki, pedagang kaki lima, parkir. 

jaringan jalan di dalam 

kota 

(a) Bangunan utilitas dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat  jalan dengan 

ketentuan: 

(b) yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar 

bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi 



Jalan Arahan Peraturan Zonasi 

pemakai jalan; atau yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak 

tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu 

keamanan konstruksi jalan. 

(c) Pohon pada sistem jaringan jalan di luar kota harus ditanam di luar ruang 

manfaat jalan 

Jaringan Jalan Di Luar 

Kota 

(a) Bangunan utilitas pada jaringan jalan di luar kota, dapat ditempatkan di dalam 

ruang milik jalan pada sisi terluar. 

(b) Pohon pada sistem jaringan jalan di dalam kota dapat ditanam di batas ruang 

manfaat jalan, median, atau di jalur pemisah. 

Jalan Tol PP 15/2005 : Jalan Tol 

Ps.7 : 

(a) Pada setiap jalan tol harus tersedia sarana komunikasi, sarana deteksi 

pengamanan lain yang memungkinkan pertolongan dengan segera sampai ke 

tempat kejadian, serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, dan 

gangguan keamanan lainnya.  

(b) Pada jalan tol antarkota harus tersedia tempat istirahat dan pelayanan untuk 

kepentingan pengguna jalan tol.  

(c) Tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  disediakan 

paling sedikit  satu untuk setiap jarak 50 (lima puluh) kilometer pada  setiap 

jurusan. 

(d) Setiap tempat istirahat dan pelayanan dilarang dihubungkan dengan akses apa 

pun dari luar jalan tol. 

Permen PU 

(a) adanya pembatasan luas kawasan budidaya di sekitar jalan tol, karena fungsi 

kawasan ini dapat menimbulkan efek pembangkit dan penarik yang cukup besar 

dalam pergerakan transportasi;  

(b) memiliki aksesibilitas cukup baik terhadap wilayah sekitarnya (adanya jalan raya, 

jalan kereta api, angkutan umum, dan angkutan sungai);  

(c) tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan dan kualitas 

sumberdaya air;  

(d) pada saat proses perijinan, harus didukung oleh perencanaan yang telah 

dilegalisasi secara teknis dengan dinas terkait dan dikoordinasikan dengan 

pengelola jalan tol;  

(e) antara batas kawasan budidaya dengan Rumija jalan tol dibuat jalan yang 

berfungsi sebagai jalan alternatif dan pembatas kawasan dengan jalan tol;  

(f) dari kawasan budidaya disediakan jalan yang mempunyai akses ke jalan 

penghubung pada jalan tol, sehingga orientasi pergerakan tidak langsung ke jalan 

tol;  

(g) antar fungsi kawasan budidaya disediakan kawasan penyangga (buffer zona);  

(h) adanya pagar pembatas (baik alami maupun buatan) antara Rumija jalan tol 

dengan fungsi kawasan budidaya, sebagai salah satu bentuk perlindungan 

keselamatan dan kenyamanan pengguna lahan;  

 

Ruang Pejalan Kaki 

Lebar jaringan pejalan kaki berdasarkan lokasi menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. 

KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

disajikan pada Tabel dibawah ini. Ruang pejalan kaki memiliki perbedaan ketinggian baik 



dengan jalur kendaraan bermotor ataupun dengan jalur hijau. Perbedaan tinggi maksimal 

antara ruang pejalan kaki dan jalur kendaraan bermotor adalah 20 centimeter. Sementara 

perbedaan ketinggian dengan jalur hijau 15 centimeter. 

 

Penyediaan ruang pejalan kaki diprioritaskan untuk dikembangkan pada: 

 Kawasan perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi; 

 Jalan-jalan yang memiliki rute angkutan umum yang tetap; 

 Kawasan yang memiliki aktivitas yang tinggi, seperti pasar dan kawasan 

bisnis/komersial, dan jasa; 

 Lokasi-lokasi dengan tingkat mobilitas tinggi dan periode yang pendek, seperti stasiun, 

terminal, sekolah, rumah sakit, dan lapangan olah raga; 

 Lokasi yang mempunyai mobilitas yang tinggi pada hari-hari tertentu, misalnya 

lapangan/gelanggang olah raga dan tempat ibadah. 

 

4.1.3.2 Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Jalan Tol 

Tujuan pengaturan untuk kawasan budidaya adalah menjaga agar kawasan budidaya tertata 

dengan baik dan tidak mengganggu fungsi jalan tol.  

Kriteria pemanfaatan ruang :  

a) peruntukannya sesuai dengan arahan rencana tata ruang wilayah;  

b) adanya pembatasan luas kawasan budidaya di sekitar jalan tol, karena fungsi kawasan 

ini dapat menimbulkan efek pembangkit dan penarik yang cukup besar dalam 

pergerakan transportasi;  

c) memiliki aksesibilitas cukup baik terhadap wilayah sekitarnya (adanya jalan raya, 

jalan kereta api, angkutan umum, dan angkutan sungai);  

d) tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan dan kualitas 

sumberdaya air;  

e) pada saat proses perijinan, harus didukung oleh perencanaan yang telah dilegalisasi 

secara teknis dengan dinas terkait dan dikoordinasikan dengan pengelola jalan tol;  

f) antara batas kawasan budidaya dengan Rumija jalan tol dibuat jalan yang berfungsi 

sebagai jalan alternatif dan pembatas kawasan dengan jalan tol;  

g) dari kawasan budidaya disediakan jalan yang mempunyai akses ke jalan penghubung 

pada jalan tol, sehingga orientasi pergerakan tidak langsung ke jalan tol;  

h) antar fungsi kawasan budidaya disediakan kawasan penyangga (buffer zona);  

i) adanya pagar pembatas (baik alami maupun buatan) antara Rumija jalan tol dengan 

fungsi kawasan budidaya, sebagai salah satu bentuk perlindungan keselamatan dan 

kenyamanan pengguna lahan;  

j) perlunya pengaturan sistem drainase di dalam kawasan yang terintegrasi dengan 

sistem drainase regional;  

k) pemerintah daerah perlu membuat zoning regulation (aturan pola pemanfaatan ruang) 

untuk bangunan pada kawasan sekitar sekitar jalan tol, mengingat karakteristik fisik 

kawasan yang berbeda-beda;  



l) penentuan lokasi dan materi dari papan iklan yang akan dipasang di kawasan 

budidaya di sekitar jalan tol memerlukan pengaturan secara khusus oleh pemerintah 

daerah.  

m) pergerakan di dalam kawasan budidaya maupun pada jalan-jalan di kawasan sekitar 

jalan tol perlu diatur oleh pemerintah daerah.  

 

Kriteria yang perlu diperhatikan dalam mengendalikan struktur pemanfaatan lahan di sekitar 

jalan penghubung adalah :  

a. panjang jalan yang menghubungkan antara pintu tol dengan jalan umum minimal 1 km;  

b. pelayanan jalan penghubung minimal 2 lajur yang dilengkapi dengan pintu gerbang tol 

serta adanya lahan cadangan untuk penambahan lajur;  

c. apabila jarak antara jalan penghubung yang baru dengan jalan penghubung yang sudah 

ada kurang dari 5 km maka :  

 jarak antar jalan penghubung baru dengan jalan penghubung sebelum dan sesudahnya 

minimal 2 km;  

 jalan penghubung menuju atau dari pintu tol diperpanjang;  

 memperbanyak jumlah loket pada pintu tol.  

d. apabila pembukaan jalan penghubung masih diperlukan maka jarak yang diperbolehkan 5 

km dari jalan penghubung sebelum dan sesudahnya.  

 

 

  

 



 

4.1.3.3 Arahan Peraturan Zonasi untuk Sempadan Sungai 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 63/PRT/1993 Tentang Garis Sempadan Dan 

Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai, menyatakan 

bahwa Penetapan garis sempadan sungai dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan 

perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada 

sungai termsuk danau dan awaduk dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. 

Penetapan garis sempadan sungai bertujuan: 

a. Agar fungsi sungai termasuk danau dan waduk tidak terganggu oleh aktifitas yang 

berkembang di sekitarnya; 

b. Agar kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada 

di sungai dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjada fungsi sungai; 

c. Agar daya rusak air terhadap sungai dan lingkungannya dapat dibatasi. 

 

(a) Sempadan Sungai 

Kriteria penetapan garis sempadan sungai terdiri dari: 

a. Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan; 

b. Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan; 

c. Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan; 

d. Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan. 

TTaabbeell  44..44  KKllaassiiffiikkaassii  LLeebbaarr  GGaarriiss  SSeemmppaaddaann  SSuunnggaaii  

Klasifikasi Keterangan 

Garis sempadan sungai bertanggul 
di luar kawasan perkotaan 

sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul 

Garis sempadan sungai bertanggul 
di dalam kawasan perkotaan 

sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul 

garis sempadan sungai tak 
bertanggul di luas kawasan 
perkotaan 

Sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 
(lima ratus) Km2 atau lebih 



 Sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kuran 
dari 500 (lima ratus) Km2 

 Penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan pada 
sungai besar dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah 
pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan 

 Garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan pada sungai 
besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus)m, sedangkan pada sungai kecil 
sekurangkurangnya 50 (lima puluhA) m dihitung dari tepi sungai pada waktu 
ditetapkan 

garis sempadan sungai tak 
bertanggunl di dalam kawasan 
perkotaan 

a. Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis 
sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi 
sungai pada waktu ditetapkan 

 Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 
(dua puluh)meter, garis sempadan ditetaplan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) 
meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan 

 Sungai yang mempunyao kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, 
garis sempadan sungai sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi 
sungai pada waktu ditetapkan 

 (1) Garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan jalan adalah 
tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan 
jalan harus 

menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai sertai bangunan sungai 

(b) Garis Sempadan Danau, Waduk, Mata Air, dan sungai yang terpengaruh pasang 

surut air laut 

Penetapan garis sempadan danau, waduk, mata air, dan sungai yang terpengaruh pasang surut 

air laut mengikuti kriteria yang telah ditetapkan dalam Keputusan RI Nomor 32 Tahun 1990 

tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, sebagai berikut: 

a. Untuk danau dan waduk, garis sempadan ditetapkan sekurang kurangnya 50 (lima puluh) 

meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. 

b. Untuk mata air, garis sempadan ditetapkan sekurang- kurangnya 200 (dura ratus) meter 

di sekitar mata air.  

c. Untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, garis sempadan ditetapkan 

sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi sungai, dan berfungsi sebagai jalur 

hijau. 

(c) Pemanfaatan Lahan di Daerah Sempadan 

Pemanfaatan lahan di daerah sempadan dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan-

kegiatan tertentu sebagai berikut: 

a. Untuk budidaya pertanian, dengan jenis tanaman yang diizinkan; 

b. Untuk kegiatan niaga, penggalian, dan penimbunan;  

c. Untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan , serta rambu-

rambu pekerjaan; 

d. Untuk pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum; 

e. Untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun 

kereta api; 

f. Untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan lemasyarakatan yang 

tidal menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik 

sungai;  



g. Untuk pembangunan prasarana lalu lintak air dan bangunan pengambilan dan 

pembuangan air. 

Pada daerah sempadan dilarang: 

a. Membuang sampah, limbah padat atau cair; 

b. Mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha. 

 

 

 

4.1.3.4 Arahan Peraturan Zonasi untuk Jaringan Jalur Kereta Api 

Peraturan Presiden No.56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, menyatakan 

bahwa Jalur kereta api terdiri: 

(a) ruang manfaat jalur kereta api; 

Ruang manfaat jalur kereta api terdiri atas jalan rel dan bidang tanah di kiri dan kanan 

jalan rel beserta ruang di kiri, kanan, atas, dan bawah yang digunakan untuk konstruksi 

jalan rel dan penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya. 

Jalan rel dapat berada: a. pada permukaan tanah; b. di bawah permukaan tanah; dan c. 

di atas permukaan tanah. Dalam ruang manfaat jalur terdapat ruang bebas yang harus 

bebas dari segala rintangan dan benda penghalang di kiri, kanan, atas, dan bawah jalan 

rel. Ruang bebas disesuaikan dengan jenis kereta api yang akan dioperasikan. 

(b) ruang milik jalur kereta api; 

Ruang milik jalur kereta api meliputi bidang tanah di kiri dan kanan ruang manfaat 

jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel. Ruang milik 

jalur kereta api dapat digunakan untuk keperluan lain atas izin pemilik prasarana 

perkeretaapian dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jalan rel, fasilitas 

operasi kereta api, dan perjalanan kereta api. 



Keperluan lain dapat berupa  : 1). pipa gas; 2). pipa minyak; 3). pipa air; 4). kabel 

telepon;  5). kabel listrik; atau 6). menara telekomunikasi 

(c) ruang pengawasan jalur kereta api. 

 Ruang pengawasan jalur kereta api meliputi bidang tanah atau bidang lain di kiri 

dan di kanan ruang milik jalur kereta api digunakan untuk pengamanan dan 

kelancaran operasi kereta api. 

 Batas ruang pengawasan jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak pada 

permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang milik jalur 

kereta api, masing-masing selebar 9 (sembilan) meter. 

 Dalam hal jalan rel yang terletak pada permukaan tanah berada di jembatan yang 

melintas sungai dengan bentang lebih besar dari 10 (sepuluh) meter, batas ruang 

pengawasan jalur kereta api masing-masing sepanjang 50 (lima puluh) meter ke 

arah hilir dan hulu sungai. 

 Tanah di ruang pengawasan jalur kereta api dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain 

dengan ketentuan tidak membahayakan operasi kereta api. Kegiatan lain yang tidak 

membahayakan operasi kereta api dapat berupa:  

(a) penanaman/pembangunan yang tidak menghalangi pandangan bebas masinis, 

baik di jalur maupun di perlintasan; 

(b) kegiatan yang tidak menyebabkan terganggunya fungsi persinyalan dan 

telekomunikasi kereta api. 

 

4.1.3.5 Arahan Peraturan Zonasi untuk Bandara Internasional Sultan Mahmud 

Badaruddin II 

Penataan kawasan di sekitar bandara dimaksudkan untuk mengendalikan penggunaan tanah 

dan ruang udara di Kawasan keselamatan operasi penerbangan dalam rangka untuk perizinan 

penggunaan ruang kota dan pembangunan kota, serta pengawasan dan pengendalian 

pembangunan kota 

Daerah perencanaan penataan ruang kawasan sekitar bandara berjarak lebih besar dari 1.100 

meter dari ujung Permukaan Utama daerah operasi penerbangan dapat dikembangkan pada 

lahan yang terletak antara ujung permukaan utama sampai dengan jarak 1.100 meter harus 

dibebaskan dari segala jenis bangunan kecuali alat bantu navigasi. 

Pengaturan kawasan disekitar bandara ditujukan untuk pengembangan baru dan terhadap 

pemanfaatan ruang yang sudah berkembang. Penataan Ruang Kawasan di Sekitar Bandar 

Udara mencakup batas tinggi bangunan dan pembatasan kegiatan dalam blok-blok 

peruntukan lahan yang termasuk dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan 

Kawasan Kebisingan Bandar Udara. 

Beberapa pembatasan pemanfaatan lahan ditetapkan dalam tiga tingkat kebisingan 

sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut: 



 

Catatan : Bersyarat I, II, III dan IV maksudnya adalah diperbolehkan dengan syarat tertentu 

Syarat: 

1) Analisis kebisingan secara terinci diperhitungkan, dianjurkan menggunakan peredam 

(kedap) suara 

2) Harus dihindari pembangunan tempat tinggal temporer dan semi permanen 

3) Analisis kebisingan harus dimasukkan dalam design bangunan 

4) Tidak mengundang burung 

 

4.1.3.6 Arahan Peraturan Zonasi untuk Sutt dan Sutet 

Pengaturan pemanfaatan ruang dibawah SUTT dan SUTET bertujuan untuk melindungi 

keamanan jalur tegangan tinggi dari kegiatan kegiatan yang dapat merusak atau mengganggu 

sistem jaringan listrik SUTT dan SUTET serta melindungi masyarakat dari dampak yang 

ditimbulkan SUTT dan SUTET terhadap kesehatan manusia 

(1) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan 

kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat 

pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 35 KV sampai dengan 245 KV 

sesuai standar; 

(2) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang 

menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik 

dari pusat pembangkit ke pusat beban yang lebih jauh dengan tegangan di atas 245 KV 

sesuai standar; 

Pemanfaatan ruang 

(1) Ketentuan pemanfaatan lahan yang dilalui jalur dan di sekitar menara SUTT dan SUTET 

adalah sebagai berikut : 

a. Tanah, bangunan dan tanaman yang dibebaskan untuk tapak menara diganti rugi 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

b. Tanah, bangunan dan tanaman di luar tapak menara yang berada di bawah sepanjang 

jalur SUTT dan SUTET tidak perlu dibebaskan. 

c. Tanah, bangunan dan tanaman yang berada di bawah sepanjang jalur SUTT atau 

SUTET sebagai ruang aman tetap digunakan oleh pemiliknya sesuai dengan rencana 

tata ruang. 



d. Ruang bebas adalah ruang sekeliling penghantar SUTT atau SUTET, yang harus 

dibebaskan dari kegiatan orang, makhluk hidup lainnya maupun benda apapun, yang 

besarnya ditentukan berdasarkan tegangan, tekanan angin dan suhu kawat 

penghantar. 

(2) Ketentuan teknis tentang ruang aman dibawah SUTT dan SUTET yang dapat 

dimanfaatkan untuk kegiatan perkotaan diatur oleh instansi terkait 

(3) Kegiatan yang diperkenankan untuk dikembangkan di pada ruang aman tersebut adalah 

sebagai berikut 

(4) Ketinggian bangunan yang diperkenankan untuk di kembangkan pada ruang aman 

dibatasi sampai dengan batas ketinggian ruang aman yang diperkenankan sesuai dengan 

tegangan, tekanan angin dan suhu kawat penghantar. 

(5) Ketentuan tentang Jarak Bebas Minimum Antara Penghantar SUTT dan SUTET dengan 

Tanah dan Benda Lain diatur dalam tabel Jarak Bebas Minimum Antara Penghantar 

SUTT dan SUTET dengan Tanah dan Benda Lain 

Ruang aman dapat dibentuk sedemikian rupa sehingga lahan/ruang yang ada dapat 

dimanfaatkan secara maksimal untuk berbagai kepentingan, dengan menetapkan ketinggian 

menara sedemikian rupa sehingga kuat medan listrik dan medan magnet yang dibangkitkan 

SUTT atau SUTET berada di bawah ambang batas yang direkomendasikan 
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TTeeggaannggaann  TTiinnggggii  ((SSUUTTTT))  

 

4.1.3.7 Arahan Peraturan Zonasi untuk penempatan menara telekomunikasi 

Lokasi yang dapat digunakan untuk penempatan fasilitas telekomunikasi diatur dengan 

memanfaatkan struktur menara eksisting yang menempati lokasi sesuai dengan pedoman 

kriteria ruang penentuan lokasi menara telekomunikasi. Tidak diperkenankan membangun 

menara telekomunikasi baru apabila masih terdapat struktur menara eksisting yang dapat 



dimanfaatkan untuk instalasi antena sehingga dapat digunakan untuk menara bersama. 

Pembangunan menara telekomunikasi baru dapat diperkenankan apabila: 

a. Tidak pada zona bebas menara. 

b. Struktur menara yang ada tidak memiliki tinggi dan daya dukung antenna sebagaimana 

diperlukan dalam system telekomunikasi sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk 

menara bersama. 

c. Struktur menara yang dibangun mengikuti standar ketinggian bangunan yang 

diberlakukan pada daerah otonomi.  

d. Struktur menara telekomunikasi sesuai dengan arahan visualisasi sebagaimana yang 

diatur dalam zona bebas visual menara dan persyaratan kamuflase pada setiap zona 

yang disyaratkan. 

e. Struktur menara telekomunikasi sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan 

bangunan yang dipersyaratkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

f. Tidak ditemukan alternatif lain dengan standar konstruksi yang memenuhi persyaratan, 

seperti penggunaan struktur eksisting bangunan, menara air, dan prasarana lainnya. 

g. Mempunyai luas lahan minimal yang cukup untuk mendukung pembangunan menara 

bersama dan akses pelayanan/pemeliharaan menara sesuai peraturan perundangan 

terkait. 

 

4.1.3.8 Arahan Peraturan Zonasi pola ruang 

Hirarki Peruntukan Kawasan 

Dalam arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Palembang, peruntukan 

kawasan didasarkan atas fungsi kawasan, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini 
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Hirarki I Hirarki II Fungsi Kawasan Peruntukan Kawasan 

Kawasan 
Lindung 

Kawasan Lindung 1 memberikan perlindungan terhadap 
kawasan bawahannya  

Hutan Lindung, Resapan air 

Kawasan Lindung 2 
perlindungan setempat  Sempadan pantai, sungai, waduk, 

RTH 
Kawasan Lindung 3 suaka alam, pelestarian alam, dan 

cagar budaya  
Suaka alam, margasatwa, taman 
nasional, tahura, Caagr Budaya 

Kawasan Lindung 4 rawan bencana Rawan bencana alam, rawan 
bencana alam geologi 

Kawasan 
Budidaya 

Kawasan Budidaya 1 mempunyai daya dukung lingkungan 
tinggi, tingkat pelayanan prasarana & 
sarana tinggi, & bangunan gedung dg 
intensitas tinggi, baik vertikal 
maupun horizontal  

permukiman kepadatan tinggi, 
perdagangan dan jasa serta industri 
kreatif non polutan  

Kawasan Budidaya 2 mempunyai daya dukung lingkungan 
tinggi & tingkat pelayanan prasarana 
& sarana sedang  

permukiman kepadatan sedang, 
perdagangan dan jasa serta industri 
ringan non polutan  

Kawasan Budidaya 3 mempunyai daya dukung lingkungan 
sedang & tingkat pelayanan prasarana 
& sarana rendah  

permukiman kepadatan sedang 
serta industri  

Kawasan Budidaya 4 mempunyai daya dukung lingkungan 
tinggi % dpt dimanfaatkan untuk 
kegiatan industri  

industri  

Kawasan Budidaya 5 zona budi daya lain yang meliputi  kawasan Bandara Internasional & 
kawasan Pelabuhan Internasional  

Kawasan Budidaya 6 mempunyai kesesuaian lingkungan u/ 
budi daya pertanian  

Pertanian, Perkebunan, Perikanan  

Kawasan Budidaya 7 
mempunyai kesesuaian lingkungan u/ 
budi daya kehutanan  

HPT, HP, HPK 

Kawasan Budidaya 8 mempunyai kesesuaian lingkungan u/ Alur pelayaran, perlindungan L1 



Hirarki I Hirarki II Fungsi Kawasan Peruntukan Kawasan 

kegiatan perairan laut  pantai, kegiatan perikanan laut 
Sumber : Hasil Analisis, 2009 

 

Indikator Pemanfaatan Ruang 

Ketentuan pemanfaatan ruang untuk setiap penggunaan lahan menunjukkan boleh tidaknya 

sebuah system kegiatan dikembangkan dalam sebuah klasfikasi penggunaan lahan. Jika 

terapat sebuah penggunaan yang belum tercantumd alam kategori maupun sub kategori 

pemanfaatan ruang, maka ijin untuk penggunaan tersebut ditentukan menggunakan ketentuan 

yang berlaku. Jika penggunaan tersebut diperbolehkan, maka penggunaan baru tersebut dapat 

ditambahkan pada kategori dan atau sub kategri melalui ketentuan yang berlaku. Boleh 

tidaknya pemanfaatan ruang untuk sebuah hirarki 2 peruntukan tanah ditunjukkan dengan 4 

indikator, seperti yang ditunjukkan pada tabel. 

 

TTaabbeell  44..66  DDeesskkrriippssii  IInnddiikkaattoorr  PPeemmaannffaaaattaann  RRuuaanngg  

Simbol Deskripsi 

I Pemanfaatan diizinkan, karena sesuai dengan peruntukan tanahnya, yang berarti tidak akan 

ada peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain dari pemerintah kota. 

T Pemanfaatan diizinkan secara terbatas atau dibatasi. Pembatasan dapat dengan standar 

pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian, atau peraturan tambahan lainnya baik 

yang tercakup dalam ketentuan ini maupun ditentukan kemudian oleh pemerintah kota. 

B Pemanfaatan memerlukan izin penggunaan bersyarat. Izin ini diperlukan untuk penggunaan-

penggunaan yang memiliki potensi dampak penting pembangunan di sekitarnya pada area 

yang luas. Izin penggunaan bersyarat ini berupa AMDAL, RKL, dan RPL. 

- Pemanfaatan yang tidak diizinkan 

 

Tabel 4.7 Klasifikasi Kegiatan Pada Pemanfaatan Ruang 

Kawasan 
Pedoman Menurut Jenis Pembangunan 

Industri Permukiman Perdagangan & Jasa Pendidikan/Sosial 

B1 T T T 
I 

Secara Ekologis 

B2 T 

I 
Penduduk 

Terencana, Skala 
Pembangunan, 

Kondisi Prasarana 

T 
I 

Skala Pembangunan 

B3 

I 
Jenis Industri, Skala 

Pembangunan, Kondisi 
Prasarana 

B 
Kepadatan 

Permukiman, Skala 
Pembangunan 

B B 

B4 

I 
Jenis Industri, Skala 

Pembangunan, Kondisi 
Prasarana 

B 
Kepadatan 

Permukiman, Skala 
Pembangunan 

B 
I 

Skala Pembangunan 



B5 

I 
Jenis Industri, Skala 

Pembangunan, Kondisi 
Prasarana 

B 
Kepadatan 

Permukiman, Skala 
Pembangunan 

B B 

B6 B 
I 

Skala Pembangunan 
I 

Skala Pembangunan 
I 

Skala Pembangunan 

L1 T T T 

I 
Secara Ekologis 

L2 T 

I 
Penduduk 

terencana secara 
ekologis 

T 

L3 T T T 
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Hutan Lindung   Hutan Lindung 

a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah 
bentang alam;  

b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi 
mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; 
dan 

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

- Hutan 
- Perkebunan/pertanian/tambak 

- Permukiman 
- System jaringan 

Permenhut 43/2008 : Pinjam Pakai Kawasan Hutan 
Pasal  
1. Kawasan hutan yang dapat diberikan izin pinjam pakai kawasan hutan 

yaitu hanya kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.  
2. Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan 

pola pertambangan terbuka.  
3. Penambangan terbuka di hutan lindung hanya berlaku bagi 13 (tiga belas) 

izin sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 
2004 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004.  

4. Ketentuan dan tata cara pinjam pakai kawasan hutan untuk penambangan 
terbuka di hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku 
sebagaimana di atur dalam Peraturan ini. 

Pasal 5  
(1) Pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar 
kegiatan kehutanan meliputi …….  
 (2) Untuk pembangunan jalan, kanal atau sejenisnya yang tidak dikategorikan 
sebagai jalan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g antara lain untuk 
keperluan pengangkutan produksi hasil kebun atau lainnya, dapat diproses 
dengan pinjam pakai kawasan hutan 

arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang 
diperbolehkan pada suatu kawasan; 

1. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam 
2.  Pemanfaatan ruang kawasan Hutan Lindung terdiri dari: 

a. Blok Pemanfaatan hutan pada hutan lindung  dapat dilakukan melalui 
kegiatan pemanfaatan kawasan; pemanfaatan jasa lingkungan; atau 
pemungutan hasil hutan bukan kayu. 

b. Blok perlindungan pada hutan lindung, dilarang melakukan  kegiatan 
pemanfaatan hutan 

arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak 
diperbolehkan pada suatu kawasan; 
Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola 
pertambangan terbuka 

arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang 
diperbolehkan dengan persyaratan tertentu pada suatu kawasan;  

1. Pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar 
kegiatan kehutanan meliputi Kepentingan religi; Pertahanan dan 
keamanan;  Pertambangan; Pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi 
teknologi energi terbarukan; Pembangunan jaringan telekomunikasi; 
Pembangunan jaringan instalasi air; Jalan umum, jalan (rel) kereta api; 
Saluran air bersih dan atau air limbah; Pengairan; Bak penampungan air; 
Fasilitas umum; Repeater telekomunikasi; Stasiun pemancar radio; Stasiun 
relay televisi; Sarana keselamatan lalulintas laut/ udara.  

2. Untuk pembangunan jalan, kanal atau sejenisnya yang tidak dikategorikan 
sebagai jalan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g antara lain 
untuk keperluan pengangkutan produksi hasil kebun atau lainnya, dapat 
diproses dengan pinjam pakai kawasan hutan 

Resapan Air   Resapan Air 

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

b. penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap 
kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya. 

- Hutan 

- Perkebunan/pertanian/tambak 
- Permukiman 

- Sistem jaringan 

 arahan mengenai tingkat intensitas kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu 
kawasan 

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

2. penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi daya 
terbangun yang diajukan izinnya. 

arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang 
diperbolehkan dengan persyaratan tertentu pada suatu kawasan;  

1. kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua 
ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air; dan  

2. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak 
terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air 
hujan; 

Sempadan Pantai   Sempadan Pantai 

a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; 
b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk 

mencegah abrasi; 
c. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk 

menunjang kegiatan rekreasi pantai;  
d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang 

dimaksud pada huruf c; dan 
e. ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat 

menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan. 

- Hutan 

- Perkebunan/pertanian/tambak 

- Permukiman 
- Sistem jaringan transportasi laut 

(Pelabuhan) 

UU 27/2007 : Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 
Pasal 31 
Pemerintah Daerah menetapkan batas Sempadan Pantai yang disesuaikan 
dengan karakteristik topografi, biofisik,  hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan 
ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain. 
Penetapan batas Sempadan Pantai mengikuti ketentuan: 
perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami; 
perlindungan pantai dari erosi atau abrasi; 
perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana 
alam lainnya; 
perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, 
terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta; 
pengaturan akses publik; serta 
pengaturan untuk saluran air dan limbah. 
Ketentuan lebih lanjut mengenai batas sempadan pantai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden. 

arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang 
diperbolehkan pada suatu kawasan; 

1. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; 
2. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah 

abrasi; 
3. penetapan batas sempadan pantai yang disesuaikan dengan karakteristik 

topografi, biofisik,  hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan 
budaya, serta ketentuan lain. 

arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak 
diperbolehkan pada suatu kawasan; 

ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai 
ekologis, dan estetika kawasan 

arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang 
diperbolehkan dengan persyaratan tertentu pada suatu kawasan;  
1. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan 

rekreasi pantai;  
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2. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada 

huruf c;  
3. menyelenggarakan pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam 

kecuali yang dimaksudkan bagi kepentingan umum yang terkait langsung 
dengan ekosistem laut; 

4. menyelenggarakan pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian 
fungsi pantai; 

Sempadan Sungai dan sekitar waduk/danau   Sempadan Sungai dan sekitar waduk/danau 

a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; 
b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali 

bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan 
air dan/atau pemanfaatan air; 

c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang 
fungsi taman rekreasi; dan 

d. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

- Perkebunan/pertanian/tambak 

- Permukiman 
- Sistem jaringan 

- Perdagangan & jasa 
 

 arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang 
diperbolehkan pada suatu kawasan; 

1. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; 
2. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak 
diperbolehkan pada suatu kawasan; 
ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang 
dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; 

arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang 
diperbolehkan dengan persyaratan tertentu pada suatu kawasan;  

pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; 
dan 

Ruang terbuka hijau kota   Ruang terbuka hijau kota 

a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;  
b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan 

penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; 
dan 

c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen 
selain yang dimaksud pada huruf b. 

- Perkebunan/pertanian/tambak 

- Permukiman 
- Sistem jaringan 

- Perdagangan & jasa 
 

 arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang 
diperbolehkan pada suatu kawasan; 

pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi; 

arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak 
diperbolehkan pada suatu kawasan; 
ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen selain bangunan 
penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya 

arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang 
diperbolehkan dengan persyaratan tertentu pada suatu kawasan;  

pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan 
rekreasi dan fasilitas umum lainnya; 

suaka margasatwa, cagar alam     

a. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan 
wisata alam; 

b. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada 
huruf a; 

c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang 
kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;  

d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang 
dimaksud pada huruf c; dan 

e. ketentuan pelarangan terhadap penanaman flora dan 
pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa 
endemik kawasan. 

- Hutan 
- Perkebunan/pertanian/tambak 

- Permukiman 

- Sistem jaringan 

UU5/1990 : Konservasi SDAH 
Pasal 17 
(1) Di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian 
dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang 
menunjang budidaya. 
(2) Di dalam suaka margasatwa dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan 
penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas, 
dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. 
Pasal 19 
(1) Setiap orang dilarang melakukatn kegiatan yang dapat mengakibatkan 
perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) tidak termasuk kegiatan 
pembinaan Habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka marga satwa. 
(3) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan 
suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli. 
Penjelasan 
Pasal 17 ayat (2) 
Yang dimaksud dengan wisata terbatas adalah suatu kegiatan untuk 
mengunjungi, melihat, dan menikmati keindahan alam di suaka margasatwa 
dengan persyaratan tertentu. 
 

arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang 
diperbolehkan pada suatu kawasan; 

pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam; 
arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak 
diperbolehkan pada suatu kawasan; 

a. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam; 
b. ketentuan pelarangan kegiatan selain pemanfaatan ruang untuk penelitian, 

pendidikan, dan wisata alam; 
c. ketentuan pelarangan terhadap penanaman flora dan pelepasan satwa yang 

bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan 

arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang 
diperbolehkan dengan persyaratan tertentu pada suatu kawasan;  

pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan 
ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam;  

 

taman nasional   taman nasional 

a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah 
bentang alam; 

b. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya 

- Hutan 
- Perkebunan/pertanian/tambak 

- Permukiman 

UU5/1990 : Konservasi SDAH 
Pasal 31 
(1) Di dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat 

1. Ketentuan tetap mengacu kepada indikasi arahan peraturan zonasi untuk 
taman nasional 

2. kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain 
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hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga 
dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung 
kawasan, dan di bawah pengawasan ketat; 

c. ketentuan pelarangan kegiatan budi daya di zona inti; dan 
d. ketentuan pelarangan kegiatan budi daya yang berpotensi 

mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di 
zona penyangga. 

- Sistem jaringan dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, 
pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam. 
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan tanpa 
mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan. 
Pasal 34 
(1) Pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam 
dilaksanakan oleh Pemerintah. 
(2) Di dalam zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman 
wisata alam dapat dibangun sarana kepariwisataan berdasarkan rencana 
pengelolaan. 
(3) Untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, Pemerintah dapat memberikan 
hak pengusahaan atas zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, 
dan taman wisata alam dengan mengikutsertakan rakyat. 
(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),dan 
ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

dari taman nasional 

taman wisata alam  taman wisata alam 

a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah 
bentang alam; 

b. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada 
huruf a; 

c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang 
kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan 

d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang 
dimaksud pada huruf c. 

- Hutan 

- Perkebunan/pertanian/tambak 
- Permukiman 

- Sistem jaringan 

1. Ketentuan tetap mengacu kepada indikasi arahan peraturan zonasi untuk 
taman wisata alam 

taman hutan raya  taman hutan raya 
a. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan 

wisata alam; 
b. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada 

huruf a; 
c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang 

kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan 
d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang 

dimaksud pada huruf c. 

- Hutan 

- Perkebunan/pertanian/tambak 
- Permukiman 

- Sistem jaringan 

1. Ketentuan tetap mengacu kepada indikasi arahan peraturan zonasi untuk 
taman hutan raya 

2. kegiatan yang mengganggu arsitektur bentang alam untuk keperluan 
pariwisata, pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan pendidikan 

kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan   kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan 

a. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan 
pariwisata; dan 

b. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan 
yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan 

- Hutan 

- Perkebunan/pertanian/tambak 

- Permukiman 
- Sistem jaringan 

 arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang 
diperbolehkan pada suatu kawasan; 

pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan 

arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak 
diperbolehkan pada suatu kawasan; 

1. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai 
dengan fungsi kawasan 

2. kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa peninggalan 
sejarah, bangunan arkeologi, dan monumen nasional; 

3. pemanfaatan ruang dan kegiatan yang mengubah bentukan geologi 
tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu 
pengetahuan; 

4. pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar 
peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, dan monumen nasional serta 
wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan/atau 

5. pemanfaatan ruang yang mengganggu upaya pelestarian budaya 
masyarakat setempat 

 

kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan 
gelombang pasang  

- permukiman 
- pelabuhan 
- budidaya pertanian 
- industri 

PP 76/2008 : Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan 
Bagian Ketujuh 
Reklamasi Hutan Akibat Bencana Alam 
Pasal 51 
(1) Reklamasi hutan akibat bencana alam dalam kawasan hutan dapat terjadi: 
a. secara murni; atau 
b. sebagai akibat kelalaian pemegang hak pengelolaan atau izin pemanfaatan 
hutan. 
(2) Reklamasi hutan pada areal bencana alam dilakukan pada semua kawasan 
hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional. 
(3) Reklamasi hutan pada areal bencana alam secara murni sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tanggung jawab Pemerintah dan 
pemerintah daerah. 
Modifikasi :  
Pedoman Gunung Berapi dan Gempa Bumi (Permen PU…) 
Pedoman Bencana Banjir (Permen PU…) 
a. Industri 
membangun sistem drainase dengan sistem polder yg terpisah dengan limbah 

kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan gelombang pasang 

a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan 
karakteristik,  jenis, dan ancaman bencana; 

b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman 
penduduk; dan  

c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk 
kepentingan pemantauan ancaman bencana dan 
kepentingan umum. 

1. Ketentuan tetap mengacu kepada indikasi arahan peraturan zonasi untuk 
kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan gelombang pasang. 

2. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya di kawasan rawan gelombang 
pasang perlu mempertimbangkan kepadatan bangunan, jarak antara 
bangunan, dan ketinggian bangunan terhadap pola pasang surut tinggi dan 
rendah. 

kawasan rawan banjir kawasan rawan banjir 

a. penetapan batas dataran banjir;  
b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan 

pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; 
dan 

c. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan 
permukiman dan fasilitas umum penting lainnya. 

1. Ketentuan tetap mengacu kepada indikasi arahan peraturan zonasi untuk 
kawasan rawan banjir 

2. menampung air hujan dan air limbah rumah tangga; ataupun dg 
menggunakan sistem polder dan waduk, serta saluran pengelak 

3. memperhatikan konstruksi bangunan yang disesuaikan dengan kondisi 
fisik lahan, dilengkapi dengan sumur resapan 

4. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana 
banjir wajib mempertimbangkan aspek kontruksi, drainase, dan 
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industri. Kebutuhan air untuk industri diambil dari air laut, kebutuhan air 
tawar diambil dari aquifer ke-3, serta dilakukan injeksi air hujan untuk mengisi 
aquifer tersebut; 
b. Jaringan jalan 
Memperhatikan kontur dan struktur daya dukung tanah, Elevasi permukaan 
jalan lebih tinggi daripada elevasi pasang tertinggi atau banjir maksimum, dan 
Perlu mempertimbangkan daya dukung fisik lingkungan 
 
 

 

infrastruktur. 
5. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri di kawasan rawan bencana 

banjir wajib mempertimbangkan sistem drainase, sistem limbah industry, 
dan pengambilan air baku. 

kawasan rawan bencana alam geologi kawasan rawan bencana alam geologi 

a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan 
karakteristik,  jenis, dan ancaman bencana; 

b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman 
penduduk; dan  

c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk 
kepentingan pemantauan ancaman bencana dan 
kepentingan umum 

1. ketentuan tetap mengacu kepada indikasi arahan peraturan zonasi untuk 
kawasan rawan bencana alam geologi 

2. reklamasi hutan pada areal bencana alam dilakukan pada semua kawasan 
hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional dan menjadi 
tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. 

3. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya dengan 
mempertimbangkan kriteria tingkat kerawanan/tingkat risiko serta 
mengupayakan rekayasa untuk mengeliminir faktor-faktor penyebab 
tingginya kerawanan/risiko. 
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Permukiman   Permukiman Kepadatan Tinggi 

a. penetapan amplop bangunan; 
b. penetapan tema arsitektur bangunan; 
c. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan 
d. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang 

diizinkan. 

- Potensi tambang 
- Lahan pertanian irigasi 

UU 32/2009 : Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Pasal 22 
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup 
wajib memiliki amdal. 
(2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria: …… 

arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang 
diperbolehkan pada suatu kawasan; 

Kawasan B1 pemanfaatan ruang dengan menerapkan bangunan bertingkat sehingga 
diperoleh kapasitas tampung yang lebih besar dan ada ruang terbuka 
yang memadai; 

Kawasan B2  

Kawasan B3  

 arahan mengenai tingkat intensitas kegiatan pemanfaatan ruang pada 
suatu kawasan 

Kawasan B1 penerapan rekayasa teknik dengan koefisien wilayah terbangun paling 
tinggi 70 (tujuh puluh) persen 

Kawasan B2 penerapan rekayasa teknik dengan koefisien wilayah terbangun paling 
tinggi 60 (enam puluh) persen 

Kawasan B3 penerapan rekayasa teknik dengan koefisien wilayah terbangun paling 
tinggi 50 (lima puluh) persen 
 

Industri   Industri kreatif non polutan 

   arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang 
diperbolehkan pada suatu kawasan; 

   arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak 
diperbolehkan pada suatu kawasan; 

   arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang 
diperbolehkan dengan persyaratan tertentu pada suatu kawasan;  

   arahan mengenai tingkat intensitas kegiatan pemanfaatan ruang pada 
suatu kawasan 

a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang 
sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, 
potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di 
wilayah sekitarnya; dan 

b. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar 
kawasan peruntukan industri. 

  1. Ketentuan tetap mengacu kepada indikasi arahan peraturan zonasi 
untuk industri 

a. penetapan amplop bangunan; 
b. penetapan tema arsitektur bangunan; 
c. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan 
d. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang 

diizinkan. 

- Potensi tambang 

- Lahan pertanian irigasi 
- Lahan perkebunan tembakau 

deli 

PP 31/2009 : Perlindungan WGPPPSl 
Pasal 2 
Perlindungan WGPPPSL diselenggarakan dengan tujuan: 
a. menjaga kelestarian kawasan dan produk-produk budidaya suatu wilayah geografis 

yang memiliki mutu dan kekhasan cita rasa serta reputasi atau ketenaran yang baik; 
b. ….. 

1. Pemanfaatan ruang untuk pejalan kaki wajib disediakan di kawasan 
B1 dan pusat kegiatan primer dengan mempertimbangkan 
aksesbilitas, keselamatan, kenyamanan, keindahan, kemudahan, dan 
interaksi. 

2. Ketentuan penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah 
penghijauan, dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi keluar 
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Konsep Pedoman Pejalan Kaki masuk kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan, 

kesehatan dan kenyamanan. 
3. Ketentuan pertahankan fungsi lahan perkebunan di kawasan B1, B2 

dan B3 ditujukan untuk menjaga kelestarian kawasan dan produk 
budidaya suatu wilayah geografis yang memiliki mutu dan kekhasan 
cita rasa serta reputasi atau ketenaran yang baik  

Industri   Industri  
a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang 

sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi 
sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah 
sekitarnya; dan 

b. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar 
kawasan peruntukan industri. 

 PP24/2009 : Kawasan Industri 
Pasal 20 
Perusahaan Kawasan Industri wajib menyediakan lahan bagi kegiatan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah. 
Pasal 24 
(1) Setiap Perusahaan Industri di kawasan Industri wajib: 
a.memenuhi semua ketentuan perizinan dan Tata Tertib Kawasan Industri yang 
berlaku;  
b.memelihara daya dukung lingkungan di sekitar kawasan termasuk tidak melakukan 
pengambilan air tanah;  
c.melakukan pembangunan pabrik dalam batas waktu paling lama 4 (empat) tahun 
sejak pembelian lahan; dan  
d.mengembalikan kaveling Industri kepada Perusahaan Kawasan Industri apabila dalam 
batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak melakukan 
pembangunan pabrik. 
Pedoman Pemanfaatan Tepi Pantai Perkotaan 
Kawasan Industri 
UU Perindustrian (versi170908) 
Pasal 30 
(1) Perusahaan industri wajib mengupayakan keseimbangan dan kelestarian sumber 
daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan penanggulangan pencemaran 
terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya. 

arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang 
diperbolehkan pada suatu kawasan; 

pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan 
kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan 
sumber daya manusia di wilayah sekitarnya; dan 

arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak 
diperbolehkan pada suatu kawasan; 

pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan 
industri 

arahan mengenai tingkat intensitas kegiatan pemanfaatan ruang pada 
suatu kawasan 
1. Perusahaan Kawasan Industri wajib:  

a. menyediakan lahan bagi kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah; dan 

b. memelihara daya dukung lingkungan di sekitar kawasan termasuk 
tidak melakukan pengambilan air tanah. 

2. Pembatasan penggunaan air tanah untuk kegiatan industri yang akan 
mengakibatkan intrusi air laut bawah tanah berdasarkan peraturan 
perundangan yang berlaku. 

Pertambangan   Pertambangan 

a. pengaturan pendirian bangunan agar tidak mengganggu 
fungsi alur pelayaran yang ditetapkan peraturan 
perundang-undangan; 

b. pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan 
keseimbangan antara biaya dan manfaat serta 
keseimbangan antara risiko dan manfaat; dan 
pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan 
peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi 
menimbulkan bahaya dengan memperhatikan 
kepentingan daerah. 

Potensi tambang  
 Merkuri : Sebagai bahan 

pengolahan pada emas 
 Andesit : Bahan konstruksi 

(bangunan dan jalan) 
 Batu Apung : Untuk bahan 

penggosok (ampelas), bahan 
bangunan kontruksi ringan dan 
tahan api, bahan pengisi (filler), 
isolator temperatur tinggi, rendah 
dan akus tik, pembawa, penyerap 
dan saringan (filter) 

 Batugamping : bahan agregat 
dan dekorasi; untuk industri 
(kapur tohor atau kapur padam, 
lempung batu gamping 
digunakan dalam industri cat, 
obat-obatan, pengolahan karet, 
pasta gigi, bahan pengisi dan 
pemutih, penetralisir keasaman 
tanah) dan bahan baku semen, 
industri keramik, bahan 
bangunan, industri farmasi, 
kosmetika, dan industri kimia 
lainnya 

 Lempung : ntuk industri 
keramik, bahan baku pembuatan 
portland cement, bahan baku 
pembuatan genteng, untuk batu 
bata, pipa-pipa saluran air, 
perabot rumah tangga dan 

UU 4/2009 : Minerba 
Pasal   22 
Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:  
a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara 

tepi dan tepi sungai; 
b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 

(dua puluh lima) meter; 
c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba; 
d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare; 
e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau  
f. merupakan wilayah atau tempat  kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan 

sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun. 
 

arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang 
diperbolehkan dengan persyaratan tertentu pada suatu kawasan;  

1. pengaturan pendirian bangunan agar tidak mengganggu fungsi alur 
pelayaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan; 

2. pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan 
antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan 
manfaat; dan 

3. pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan 
pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan 
memperhatikan kepentingan daerah 

4. Pengembangan teknologi dibidang pertambangan dimaksudkan 
untuk penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan 

arahan mengenai tingkat intensitas kegiatan pemanfaatan ruang pada 
suatu kawasan 

ketentuan alih fungsi lahan pada kawasan B1, B2, dan B3 menjadi lahan 
budidaya selain lahan yang diarahkan pada pasal ..., perlu 
mempertimbangkan geologi, neraca air, dan optimalisasi pemanfaatan 
sumberdaya alam sebagai fungsi dari waktu melalui perhitungan biaya-
manfaat (cost benefit). 
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tungku 

 Travertin : Sebagai pakan ternak 
dan batu hias (ornamen) 

Perikanan   Perikanan 

a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau 
nelayan dengan kepadatan rendah; 

b. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau 
kawasan sabuk hijau; dan 
pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi 
potensi lestari. 

  arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang 
diperbolehkan pada suatu kawasan; 

  1. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan 
dengan kepadatan rendah; 

2. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan 
sabuk hijau; dan 

3. pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi 
lestari. 

Pelabuhan Internasional    

a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan 
pengembangan kawasan pelabuhan; 

b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di 
atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur 
transportasi laut;  

c. pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja 
Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan 
Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 
 

 UU 17/2008 : Pelayaran 
Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi kegiatan yang menunjang kelancaran operasional dan memberikan nilai 
tambah bagi pelabuhan. 
Yang dimaksud dengan “kegiatan yang menunjang kelancaran operasional dan 
memberikan nilai tambah bagi pelabuhan” antara lain perkantoran, fasilitas pariwisata 
dan perhotelan, instalasi air bersih, listrik dan telekomunikasi, jaringan air limbah dan 
sampah, pelayanan bunker, dan tempat tunggu kendaraan bermotor. 
Pasal 115 
(1) Upaya untuk memberikan manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 
pemerintah daerah mempunyai peran, tugas, dan wewenang sebagai berikut: 
a. mendorong pengembangan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat 
kegiatan perekonomian lainnya; 
b. mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan di pelabuhan; 
c. ikut menjamin keselamatan dan keamanan pelabuhan; 
d. menyediakan dan memelihara infrastruktur yang menghubungkan pelabuhan 
dengan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian 
lainnya; 

arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang 
diperbolehkan pada suatu kawasan; 

1. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan 
kawasan pelabuhan; 

2. pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan 
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 

3. Pemanfaatan ruang di sekitar kawasan pelabuhan perlu 
mempertimbangkan terjaminnya kelestarian lingkungan pelabuhan 
dan ketersediaan infrastruktur yang menghubungkan pelabuhan 
dengan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan 
perekonomian lainnya. 

arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak 
diperbolehkan pada suatu kawasan; 

1. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air 
yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut;  

2. ketentuan pelarangan kegiatan yang bersifat kepentingan umum pada 
terminal khusus kecuali dalam keadaan darurat dengan izin menteri 
yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi laut. 

Bandar Udara Internasional    

  UU 1/2009 : Penerbangan 
Pasal 211 
(1) Untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta pengembangan 
bandar udara,pemerintah daerah wajib mengendalikan daerah lingkungan kepentingan 
bandar udara. 
(2) Untuk mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah wajib menetapkan rencana rinci tata ruang 
kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara 
dan rencana induk nasional bandar udara. 

Untuk mengendalikan daerah lingkungan kepentingan bandar udara, 
pemerintah daerah wajib menetapkan rencana rinci tata ruang kawasan 
di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar 
udara dan rencana induk nasional bandar udara 

Pertanian   Pertanian 
a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan 

kepadatan rendah; dan 
b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan 

budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan 
sistem jaringan prasarana utama 

- pertambangan 

- permukiman 
- industri 

 arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang 
diperbolehkan pada suatu kawasan; 

pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah; 

arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang 
diperbolehkan dengan persyaratan tertentu pada suatu kawasan;  

ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya non 
pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama 
Ketentuan peralihan peruntukan areal untuk suatu komoditas 
perkebunan menjadi peruntukan komoditas lain hanya dimungkinkan 
untuk pemanfaatan lain dengan syarat mempunyai fungsi 
lindung/hidroorologi, sosio ekonomi, dan estetika yang lebih baik dari 
komoditas perkebunan yang ada 

arahan mengenai tingkat intensitas kegiatan pemanfaatan ruang pada 
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suatu kawasan 

penerapan rekayasa teknik dengan koefisien wilayah terbangun paling 
tinggi 40% (empatpuluh persen) 

Hutan Produksi   Hutan Produksi 

a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga 
kestabilan neraca sumber daya kehutanan; 

b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang 
kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan 

c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang 
dimaksud pada huruf b 

- Potensi tambang 

- Lahan pertanian/perkebunan 
- Permukiman 

- Kegiatan pemerintahan 

PP  arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang 
diperbolehkan pada suatu kawasan; 

1. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan 
neraca sumber daya kehutanan 

2. Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi terdiri dari  usaha 
pemanfaatan kawasan dan usaha pemanfaatan jasa lingkungan. 

3. Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud 
ayat (1) tidak bersifat limitatif dan dapat  diberikan dalam bentuk 
usaha lain, dengan ketentuan : 
a. luas areal pengolahan dibatasi;  
b. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial 

ekonomi; 
c. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan 
d. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah 

bentang alam 
4. Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat limitatif dan dapat  diberikan 
dalam bentuk usaha lain, dengan ketentuan : 
a. tidak mengubah bentang alam;  
b. tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan; dan/atau 
c. tidak mengurangi fungsi utamanya 

arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak 
diperbolehkan pada suatu kawasan; 

arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang 
diperbolehkan dengan persyaratan tertentu pada suatu kawasan;  

a. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan 
pemanfaatan hasil hutan; dan 

b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain y bangunan dibatasi 
hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan 

arahan mengenai tingkat intensitas kegiatan pemanfaatan ruang pada 
suatu kawasan 

 

Kawasan Perairan   Kawasan Perairan 

 - Potensi tambang 

- Lahan budidaya perikanan 

- Kegiatan pelayaran 

UU 27/2007 : Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 
Bagian Keenam 
Larangan 
Pasal 35 
Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara 
langsung atau tidak langsung dilarang: 
menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;  
mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi;  
menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak 
Ekosistem terumbu karang;  
menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu 
karang;  
menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai 
dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 
melakukan konversi  Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak 
memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 
menebang mangrove di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, 
dan/atau kegiatan lain; 
menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;  
melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, 
dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran 
lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; 
melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, 
ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau 

arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang 
diperbolehkan pada suatu kawasan; 

 

arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak 
diperbolehkan pada suatu kawasan; 

Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang 
secara langsung atau tidak langsung dilarang: 

a. melakukan penambangan pasir, penambangan minyak dan gas, 
dan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara 
teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan 
kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan 
dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; 

b. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan 
lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya 

arahan mengenai ketentuan jenis kegiatan pemanfaatan ruang yang 
diperbolehkan dengan persyaratan tertentu pada suatu kawasan;  
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pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; 
melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau 
ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan 
dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; serta 
melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau 
merugikan Masyarakat sekitarnya 

Sumber : Kompilasi Peraturan 2009



 

 

4.2 Arahan Perizinan 

4.2.1  Mekanisme Perizinan 

Terdapat beberapa mekanisme perijinan, diantaranya : 

Prinsip penerapan 

ijin 

1. Kegiatan yang berpeluang menimbulkan gangguan pada dasarnya dilarang 

kecuali dengan ijin. 

2. Setiap kegiatan dan pembangunan harus memohon ijin dari pemerintah 

setempat yang akan memeriksa kesesuaiannya dengan rencana, serta 

standar administrasi legal. 

Tujuan penerapan 

ijin 

1. Melindungi kepentingan umum (public interest). 

2. Menghindari eksternalitas negatif, dan; 

3. Menjamin pembangunan sesuai dengan rencana, serta standar dan kualitas 

minimum yang ditetapkan. 

Kewenangan 1. Sebagian besar ijin menjadi kewenangan daerah. 

2. Pelaksanaan kegiatan dan pembangunan wajib memiliki ijin. 

3. Pemberi ijin wajib mengawasi dan menertibkan penyimpangan 

pelaksanaannya. 

4. Penerima ijin wajib melaksanakan ketentuan dalam perijinan. 

Jenis Perijinan 
1.  Ijin kegiatan 

(sektoral) 

Persetujuan pengembangan aktivitas/ sarana/ prasarana yang menyatakan 

bahwa aktivitas budidaya yang akan mendominasi kawasan memang sesuai 

atau masih dibutuhkan atau merupakan bidang yang terbuka di wilayah 

tempat kawasan itu terletak. Ijin ini diterbitkan instansi pembina/pengelola 

sektor terkait dengan kegiatan dominan tadi. Tingkatan instansi ditetapkan 

sesuai aturan di departemen/lembaga terkait. 

a.  Ijin Prinsip Persetujuan pendahuluan yang dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis 

permohonan ijin Lokasi. Bagi perusahaan PMDN/PMA, surat persetujuan 

penanaman modal (SPPM) untuk PMDN dari Meninves/Ketua BKPM atau 

surat pemberitahuan persetujuan Presiden untuk PMA, digunakan sebagai Ijin 

Prinsip. 

b.  Ijin Tetap Persetujuan akhir setelah Ijin Lokasi diperoleh. Ijin lokasi menjadi 

persyaratan, mengingat sebelum memberikan persetujuan final tentang 

pengembangan kegiatan budidaya, lokasi kawasan yang dimohon bagi 

pengembangan aktivitas tersebut juga telah sesuai dan malah tingkat perolehan 

tanahnya telah memperoleh kemajuan berarti (misalnya untuk kawasan 

industri 60 %, sebelum PAKTO 1993). Selain itu kelayakan pengembangan 

kegiatan dari segi lingkungan hidup harus telah diketahui melalui hasil studi 

AMDAL. Dengan diperoleh ijin Tetap bagi kawasan budidaya, selanjutnya 

tiap jenis usaha rinci yang akan mengisi kawasan secara individual perlu 

memperoleh Ijin Usaha sesuai karakteristik tiap kegiatan usaha rinci. SIPD 

(Surat Ijin Penambangan Daerah) dan SIPA (Surat Ijin Pengambilan Air) dapat 

dikelompokkan dalam kategori Ijin Usaha selain yang sudah dikenal (SIUP, 

SIUPP, dll). 

2.  Ijin Pertanahan 

a.  Ijin Lokasi Persetujuan lokasi bagi pengembangan aktivitas/sarana/ prasarana yang 

menyatakan kawasan yang dimohon pihak pelaksana pembangunan atau 

pemohon sesuai untuk dimanfaatkan bagi aktivitas dominan yang telah 

memperoleh Ijin Prinsip. Ijin Lokasi akan dipakai sebagai dasar dalam 

melaksanakan perolehan tanah melalui pengadaan tertentu dan dasar bagi 



 

 

pengurusan hak atas tanah. Acuan dari Ijin Lokasi ini antara lain adalah: 

a. sesuaian lokasi bagi pembukaan/pengembangan aktivitas dilihat dari:  

 Rencana Tata Ruang Wilayah. 

 Keadaaan pemanfaatn ruang eksisting. 

b. Bagi lokasi dikawasan tertentu, suatu kajian khusus mengenai 

dampak lingkungan pengembangan aktivitas budidaya dominan 

terhadap kualitas ruang yang ada, hendaknya menjadi pertimbangan 

dini. Persyaratan tambahan yang dibutuhkan, adalah:  

 Surat Persetujuan Prinsip. 

 Surat Pernyataan Kesanggupan akan memberi ganti rugi atau 

penyediaan tempat penampungan bagi Pemilik yang berhak atas 

tanah yang dimohon. 

b.  Hak atas tanah Walaupun sebenarnya bukan merupakan perijinan namun dapat dianggap 

sebagai persetujuan kepada pihak pelaksana pembangunan untuk 

mengembangkan kegiatan budidaya di atas lahan yang telah diperoleh. 

Macam hak yang diperoleh sesuai dengan sifat pihak pelaksana dan sifat 

kegiatan budidaya dominan yang kan dikembangkan. Pada tingkat kawasan, 

hak yang diberikan umumnya bersifat kolektif (misalnya dikenal HGB 

Induk). Tergantung sifat aktivitas budidayanya, hak kepemilikan individual 

dapat dikembangkan dari hak kolektif. 

 

3.  Ijin perencanaan dan bangunan 

a.  Ijin 

Peruntukkan 

Penggunaan 

Tanah 

Ijin Perencanaan dan/atau rekomendasi perencanaan bagi penggunaa tanah yang 

didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata 

Ruang (RDTR) dan/atau Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK).  

a. Ijin perencanaan 

Ijin Penggunaan Tanah untuk keperluan mendirikan bangunan atau bangun-

bangunan (tower dan reklame) dan site plan dengan kewenangan 

pengendalian Rencana Tata Ruang Wilayah Kota melalui tindakan 

korektif/penerapan sanksi. Ijin pemanfaatan ruang yang sebenarnya karena 

ijin lokasi menyatakan kesesuaian lokasi bagi pengembangan aktivitas 

budidaya dominan. Ijin Perencanaan menyatakan persetujuan terhadap 

aktivitas budidaya rinci yang akan dikembangkan dalam kawasan. 

Pengenalan aktivitas budidaya rinci dilakukan melalui penelaahan Rencana 

Tata Ruang (RTR) rinci kawasan internal. Kelengkapan sarana dan 

prasarana yang akan mendukung aktivitas budidaya rinci dan ketepatan pola 

alokasi pemanfaatan ruangnya dalam internal kawasan atau sub kawasan 

menjadi perhatian utama. 

b. Rekomendasi Perencanaan  

Rekomendasi penggunaan tanah/lahan yang didasarkan pada Rencana Detail 

Tata Ruang Kota dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota untuk keperluan 

pelayanan informasi rencana kota. 

 Ketentuan: 

a. Setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan pemakaian tanah 

milik/dikuasai pemerintah daerah, rencana tapak lahan/site plan dan 

pemadangan reklame, harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Bupati. 

b. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) berlaku untuk jangka waktu satu 

tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya, sepanjang pemegang ijin tidak 

memproses permohonan ijin selanjutnya, serta dapat diperpanjang 1 (satu) 

kali berdasarkan permohonan yang bersangkutan.  



 

 

c. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah akan gugur apabila tidak diperpanjang 

dan untuk memperolehnya kembali, pemohon harus mengajukan 

permohonan kembali. 

d. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah tidak dapat dipindahtangankan tanpa 

persetujuan Bupati. 

e. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah dijadikan dasar untuk mengurus 

sertifikat tanah dan perijinan lainnya seperti Ijin Mendirikan Bangunan 

b. Ijin 

Mendirikan 

Bangunan 

Setiap aktivitas budidaya rinci yang bersifat binaan (bangunan) kemudian perlu 

memperoleh IMB jika akan dibangun. Perhatian utama diarahkan pada 

kelayakan struktur bangunan melalui penelaahan Rancangan Rekayasa 

Bangunan; Rencana Tapak di tiap Blok Peruntukan (terutama bangunan 

berskala besar, megastruktur); atau rancangan arsitektur di tiap persil). Selain 

persyaratan teknis bangunan sebagaimana diatur Pedoman Teknis Menteri PU, 

Surat Ijin Mendirikan Bangunan juga akan memuat ketentuan persyaratan teknis 

persil dan lingkungan sekitar, misalnya garis sempadan (jalan dan bangunan), 

KDB, KLB, KDH.  

4.  Ijin 

Lingkungan 

Ijin Lingkungan pada dasarnya merupakan persetujuan yang menyatakan 

aktivitas budidaya rinci yang terdapat dalam kawasan yang dimohon ‘layak’ 

dari segi lingkungan hidup. Dikenal dua macam Ijin Lingkungan seperti 

dijelaskan pada bagian berikut: 

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

mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup (bukan obyek 

AMDAL). Ijin ini umumnya diterbitkan Bupati melalui Sekwilda di daerah 

Kota/Kota. 

b.  Persetujuan 

RKL dan RPL 

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

yang berada di dalamnya secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama 

berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Acuan yang digunakan dengan 

demikian adalah dokumen AMDAL yang pada bagian akhirnya menjelaskan 

RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemanfaatan 

Lingkungan), pada tingkatan kegiatan budidaya rinci (jika dibutuhkan) dan pada 

tingkat kawasan. Persetujuan RKL dan RPL diterbitkan oleh Menteri 

Lingkungan Hidup (Kawasan terpadu), dan Menteri terkait atau Bupati 

tergantung karakteristik kawasan yang dimohon setelah melalui komisi 

AMDAL terkait. 

  

Pada mekanisme perijinan ini, mekanisme insentif dapat diterapkan dalam kemudahan 

prosedur perijinan dengan cara memangkas beberapa ijin yang sudah sesuai peruntukan dan 

penurunan tarif perijinan. Mekanisme disinsentif dapat dilakukan pada saat penyusunan 

AMDAL/RKP/RPL, dimana apabila kegiatan tersebut memberikan dampak/ gangguan maka 

dapat diterapkan mekanisme Development Impact Fee. 

 

4.2.2 Mekanisme Perubahan Aturan Pola Pemanfaatan Ruang (Zoning Regulation) 

Warga atau badan yang menginginkan perubahan pemanfaatan ruang di atas tanah miliknya 

dimungkinkan untuk mengajukan permohonan kepada Walikota/Bupati. Permohonan ini 

akan dapat dikabulkan selama ketentuan peruntukan ruang yang ditetapkan di dalam RTRW-

K atau RDTRK memungkinkan hal tersebut. Secara diagramatis prosedur permohonan 

perubahan pemanfaatan ruang dapat diikuti pada diagram di berikut ini. 
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Perencanaan Tata Ruang

(Pemanfaatan Ruang dan Struktur Tata Ruang)
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Perubahan
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Apabila seseorang atau suatu badan akan mengajukan permohonan perubahan pemanfaatan 

ruang, ada 2 proses yang harus ditempuh, yaitu : 

 

4.2.3 Proses Teknis 

a) Prosedur untuk Perubahan Sementara 

 Pemohon mengajukan usulan kepada Walikota. 

 Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) melakukan kajian terhadap usulan 

pemohon. 

 Hasil kajian dibahas di tingkat pimpinan. 

 Hasil tersebut ditindak-lanjuti dengan melakukan dengar pendapat publik. 

 Apabila disepakati, hasil dengar pendapat diberikan kepada Walikota agar ditindak-

lanjuti. 

b) Prosedur untuk Perubahan Tetap, mengikuti proses teknis perubahan kecil dan besar. 

c) Prosedur untuk Perubahan Kecil : 

 Pemohon mengajukan permohonan perubahan disertai dengan persyaratan 

administrasi. 

 Pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemerikasaan kesesuaian dengan rencana 

(RTRW-K, RDTRK, RTRK/RTBL). 

 Rumusan rekomendasi keputusan dan besarnya biaya yang harus dikenakan. 

 Pengambilan Keputusan. 

 Penentuan besarnya tarif retribusi yang harus dibayar oleh pemohon. 

 Pembayaran retribusi bila pemohon sesuai dengan besar yang ditentukan bila tidak 

mengajukan keberatan pada Tim penilai. 

 Pengesahan Perubahan. 

 Penerbitan Izin Perubahan Pemanfaatan. 

 Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. 

d) Prosedur untuk Perubahan Besar : 

 Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan disertai dengan persyaratan 

administrasi 

 Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi dan pemerikasaan kesesuaian dengan rencana 

(RTRW-K, RDTRK, RTRK/RTBL). 

 Pemeriksaan terhadap visi dan misi pembangunan kota untuk perubahan (re-zoning) 

yang dianjurkan dengan penilaian teknis planologis serta dampak sosial ekonomi yang 

juga berlaku untuk perubahan besar lainnya, yaitu spot zoning dan penambahan 

intensitas10% dari ketentuan teknis yang ada dalam rencana. 

 Pelaksanaan Dengar Pendapat. 

 Perumusan Rekomendasi Keputusan yang didasarkan pada penilaian seluruh aspek 

dari permohonan yang diajukan baik dalam dampak positif, dampak negatif maupun 

pertimbangan dari masyarakat sekitarnya.  

 Pengambilan Keputusan. 

 Penentuan Besarnya Retribusi. 

 Penarikkan Retribusi. 

 Pembayaran Retribusi. 

 Pengesahan Perubahan. 

 Penerbitan Izin Perubahan Pemanfaatan Lahan. 

 Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. 

 



 

 

4.2.4 Proses Administrasi 

a) Prosedur Administrasi untuk Perubahan Kecil 

Setiap pemohon perlu melakukan permohonan perubahan kepada lembaga yang berwenang 

untukmengeluarkan izin perencanaan dan mengetahui ketentuan teknis pendirian suatu 

bangunan. Karena tidak melibatkan perubahan pemanfaatan lahan, maka dalam pengeluaran 

izinnya tidak harus mendapatkan persetujuan dari pehak perwakilan rakyat. Lembaga yang 

berwenang untuk mengeluarkan izin perencanaan dapat secara langsung memberikan 

keputusan apakah suatu permohonan dapat dikabulkan atau tidak. Permohonan ini harus 

dikenai sejumlah biaya/retribusi karena meskipun dinilai kecil tetap telah melakukan 

penyimpangan terhadap rencana yang telah ditetapkan. 

 

b) Prosedur Administrasi untuk Perubahan Besar, mempertimbangkan : 

 Seluruh dampak baik yang positif maupun negatif yang mungkin muncul akibat 

pembangunan. 

 Visi dan Misi Pengembangan Kota serta seluruh kebijaksanaan dan program rencana 

yang akan dijalankan. 

 Melibatkan pihak perwakilan rakyat dalam pengambilan keputusan atas suatu 

permohonan perubahan pemanfaatan lahan mengingat dampak yang mungkin terjadi akan 

meibatkan banyak pihak yang berkepentingan, Selain itu mengingat bahwa rencana yang 

telah ditetapkan merupakan produk hukum yang ditetapkan dengan peraturan daerah yang 

harus mendapatkan persetujuan dari DPRD. 

 Mempertimbangkan seluruh pendapat dan keberatan dari berbagai pihak dengan 

melakukan publik hearing (dengar pendapat) untuk mendapatkan opini dari berbagai pihak. 

Dengar pendapat ini dilaksanakan oleh pihak yang berwenang yang juga menentukan hari, 

waktu dan tempat pelaksanaan serta melakukan pemberitahuan kepada khalayak dan diikuti 

oleh masyarakat yang diperkirakan akan terkena dampaknya secara langsung, masyarakat 

yang keberatan dengan permohonan pembangunan ataupun orang-orang yang peduli dengan 

masalah permohonan izin pembangunan ini, dengar pendapat ini dilakukan dalam rangka 

membantu dalam memutuskan suatu permohonan pembangunan. 



 

 

Tabel 4.10 Prosedur Perubahan Pemanfaatan Ruang (Lahan Kecil) 
No. MASUKAN INSTANSI KEWENANGAN INSTANSI 

1. Permohonan perubahan pemanfaatan 

lahan khususnya yang berhubungan 

dengan perubahan intensitas < 10% dari 

ketentuan yang ada dalam rencana atau 

perubahan teknis lainnya yang 

dilengkapi dengan : 

 Surat izin lokasi (kawasan besar). 

 Surat keterangan serba guna dari  
kec./kelurahan. 

 Surat keterangan pemilikan lahan. 

 Gambar rencana bangunan. 

 Akte pelunasan PBB 

Instansi yang berwenang 

dalam penetapan kebijakan 

tata ruang pada tingkatan 

detail/rinci (Dinas TRTB) 

 

Pemeriksaan kelengkapan persyaratan 

pengajuan permohonan. 

 

2. Pengambilan Keputusan 

 

Instansi yang berwenang 

dalam penetapan kebijakan 

tata ruang pada tingkatan 

detail/rinci (Dinas TRTB) 

 

 Pengecekkan perubahan terhadap 
rencana detail/rinci yang telah 
ditetapkan dan mengambil keputusan 
untuk suatu permohonan perubahan.  

 Untuk permohonan yang dinilai tidak 
memenuhi kriteria untuk diizinkan, 
permohonan langsung ditolak. 

 Untuk permohonan yg diizinkan, 
instansi yg berwenang akan 
mengeluarkan izin  perubahan 
pemanfaatan lahan. 

3. Penentuan Tarif Retribusi yang harus 

dibayar pemohon 

Instansi yang berwenang 

dalam penetapan kebijakan 

tata ruang pada tingkatan 

detail/rinci (Dinas TRTB) 

 

 Menentukan besarnya tarif  yang harus 
dibayar oleh pemohon. 

 Melimpahkan berkas tagihan retribusi 
yang harus dibayar pemohon kepada 
instansi yang mengelola 
keuangan/pendapatan daerah 
(Dispenda). 

4. Pemohon yang tidak setuju dengan 

besarnya tarif mengajukan evaluasi tarif 

 

Instansi yang berwenang 

dalam penetapan kebijakan 

tata ruang pada tingkatan 

detail/rinci (Dinas TRTB) 

Mengevaluasi besarnya tarif retribusi yang 

harus dibayar pemohon. 

 

5. Pembayaran retribusi oleh pemohon 

 

instansi yang mengelola 

keuangan/pandapatan 

daerah (Dispenda) 

 

Mengelola retribusi yang dibayar oleh 

pemohon 

 

6. Penerbitan izin perubahan pemanfaatan 

lahan 

 

Instansi yang berwenang 

dalam penetapan kebijakan 

tata ruang pada tingkatan 

detail/rinci (Dinas TRTB) 

 

 Mengelurakan izin perubahan 
pemanfaatan lahan yang baru. 

 Izin perubahan pemanfaatan lahan 
belum akan keluar sebelum tarif 
perubahan disepakati dan dibayar oleh 
pemohon. 

7. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan 

 

Instansi yang berwenang 

dalam penetapan 

ketentuan teknis bangunan 

&  penggunaan bangunan 

(Dinas TRTB) 

Mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan 

yang baru. 

 

 



 

 

Tabel 4.7 Prosedur Perubahan Pemanfaatan Ruang (Lahan Besar) 
No. MASUKAN INSTANSI KEWENANGAN INSTANSI 

1. Permohonan perubahan pemanfaatan 

lahan khususnya yang berhubungan 

dengan perubahan pemanfaatan lahan 

dan penambahan intensitas >10% dari 

ketentuan yang ada dalam rencana atau 

perubahan teknis lainnya yg dilengkapi 

dengan : 

 Surat izin lokasi (kawasan besar). 

 Surat keterangan serba guna dari 
kec/kelurahan. 

 Surat keterangan pemilikan lahan. 

 Gambar rencana bangunan. 

 Bukti pelunasan PBB 

Tim Penilai : Instansi yang 

berwenang dalam penetapan 

kebijakan tata ruang pada tingkatan 

makro dan detail/rinci 

(Bappeda dan Dinas TRTB) 

 Pemeriksaan kelengkapan persyaratan pengajuan 
permohonan. 

 Pengecekan perubahan terhadap RTRW dan 
rencana yang lebih detail/rinci yang telah 
ditetapkan untuk melihat jenis perubahan yang 
terdiri atas: 
o Re-zoning. 
o Spot Zoning. 
o Penambahan intensitas >10% dari ketentuan 

teknis yang ada dalam rencana 
 

2.  Pengecekkan terhadap visi, misi 
untuk perubahan re-zoning. 

 Penilaian teknis planologis dan sosial 
ekonomi untuk perubahan rezoning, 
spot zoning dan penambahan 
intensitas >10%. 

Tim Penilai : Instansi yang terkait 

dengan perubahan besar (lembaga 

pengambil keputusan, termasuk 

lembaga pembuat rekomendasi) cq. 

Bappeda Kota. 

Melakukan pemeriksaan dan memberikan peni-

laian terhadap suatu permohonan yang dilandasi 

oleh pengetahuan dan bidang pekerjaan yang 

dimiliki. 

3. Pelaksanaan dengar pendapat bersama 

masyarakat yang terkena pengaruh dan 

DPRD 

 

Tim Penilai : Instansi yang terkait 

dengan perubahan besar (lembaga 

pengambil keputusan, termasuk 

lembaga pembuat rekomendasi) cq. 

Bappeda Kota. 

Melaksanakan dengar pendapat untuk 

memperoleh aspirasi dan masukan yang akan 

membantu dalam pengambilan keputusan. 

 

4. Perumusan Rekomendasi 

 

Tim Penilai : Instansi yang terkait 

dengan perubahan besar (lembaga 

pengambil keputusan, termasuk 

lembaga pembuat rekomendasi) cq. 

Bappeda Kota. 

 Merumuskan rekomendasi mengenai suatu 
permohonan yang meliputi : 
o Ditolak. 
o Diterima bersyarat seperti penambahan 

sarana dan prasarana. 
o Diterima tanpa syarat. 

 Sebelum pengambilan keputusan ini, tim penilai 
dapat mengajukkan suatu syarat tertentu seperti  
Amdal/Andal, 

 Kelayakan sosial ekonomi dsb, sebagai syarat 
untuk penilaian selanjutnya. 

 Rekomendasi ini harus bersifat mengikat 
pengambil keputusan baik rekomendasi tunggal 
maupun dengan beberapa alternatif 

5. Pengambilan Keputusan 

 

Walikota 

 

 Memutuskan permohonan perubahan sesuai 
rekomendasi yang telah diberikan oleh Tim 
Penilai Inti. 

 Bila rekomendasinya tunggal harus diputuskan 
sesuai rekomendasi.  

 Bila terdiri atas beberapa alternatif, pengambil 
keputusan dapat menentukan keputusan yang 
berasal dari salah-satu alternatif rekomendasi 
dan tidak boleh menyimpang. 

6. Penentuan tarif retribusi yang harus 

dibayar pemohon 

 

Tim Penilai : Instansi yang terkait 

dengan perubahan besar (lembaga 

pengambil keputusan, termasuk 

lembaga pembuat rekomendasi)  cq. 

Bappeda Kota. 

 Menentukan besarnya tarif yang harus dibayar 
oleh pemohon. 

 Melimpahkan berkas tagihan retribusi yang 
harus dibayar pemohon kepada instansi yang 
mengelola  keuangan/ pendapatan daerah 
(Dispenda). 

7. Pemohon yang keberatan dengan 

besarnya tarif mengajukan evaluasi tarif 

Tim Penilai : Instansi yang terkait 

dengan perubahan besar (lembaga 

pengambil keputusan, termasuk 

lembaga pembuat rekomendasi) cq. 

Bappeda Kota. 

Mengevaluasi besarnya tarif retribusi yang harus 

dibayar pemohon. 

 



 

 

No. MASUKAN INSTANSI KEWENANGAN INSTANSI 

8. Pembayaran retribusi oleh pemohon 

 

Instansi yang mengelola 

keuangan/pendapatan daerah (Dinas 

Pendapatan Daerah) 

Mengelola retribusi yang dibayar oleh pemohon. 

 

9. Pengesahan Izin Perubahan Walikota - 

10. Penerbitan izin perubahan pemanfaatan 

lahan 

 

Instansi yang berwenang dalam 

penetapan kebijakan tata ruang pada 

tingkatan detail/rinci. 

(Dinas TRTB) 

Mengelurakan izin perubahan pemanfaatan lahan 

yang baru. 

11. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan 

 

Instansi yang berwenang dalam 

penetapan ketentuan teknis 

bangunan dan penggunaan 

bangunan. 

(Dinas Kimpraswil. Kota / Dinas 

TRTB) 

Mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan yang 

baru. 

 

4.3 Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif 

4.3.1 Konsep Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif 

Pemanfaatan lahan di perkotaan, termasuk perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya, 

terutama ditentukan oleh motivasi ekonomi. Salah satu studi mengenai pemanfaatan 

bangunan menyebutkan bahwa 86,7% perubahan fungsi bangunan disebabkan oleh motivasi 

ekonomi (Jana Uno), merubah penggunaannya mengikuti pasar/investor walaupun 

bertentangan dengan fungsi yang telah ditetapkan di dalam rencana tata ruang. Di satu sisi 

masih banyak yang belum memahami ketentuan mengenai pemanfaatan ruang seperti yang 

tercantum di dalam rencana pemanfaatan lahan. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya 

sosialisasi mengenai ketentuan pemanfaatan lahan dan tingkat kepedulian masyarakat. 

Terdapat beberapa permasalahan lain yang terjadi dalam pemanfaatan lahan, sehingga 

diperlukan aturan-aturan baru dalam penyelenggaraan insentif dan disinsentif.  Beberapa 

rekomendasi untuk penerapan insentif dan disinsentif dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 
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No. 
Jenis Insentif 

dan Disinsnetif 
Permasalahan Rekomendasi 

1 Kemudahan Ijin 

Usaha 

Pemilik lahan yang akan 

memanfaatakan lahannya 

sesuai dengan rencana tata 

ruang, belum ada intensif 

berupa penyederhanaan 

prosedur atau keringanan biaya 

perijinan yang diberikan 

kepada pemilik lahan yang 

ingin memanfaatkan lahannya 

untuk kegiatan usaha dll. 

Diperluan aturan yang 

mempermudah ijin bagi 

pemilik lahan kosong 

(peruntukan komersial, 

perumahan, dll) kemudahan 

bisa berupa penyederhanaan 

perijinan atau pengurangan 

biaya perijinan. 



 

 

2 Inventarisasi dan 

Promosi 

Kantor Pertanahan sebagai 

Instansi yang berperan dalam 

pengumpulan basis data lahan 

kota, belum memilki data 

pemanfaatan lahan yang baik. 

Seksi Tata Guna Lahan pada 

kantor Pertanahan harus 

mampu memilah dan 

mengumpulkan data 

pemanfaatan lahan 

berdasarkan rencana, sehingga 

mempermudah pihak yang 

berminat 

membeli/mengusahakan lahan 

di suatu lokasi. 

3 Pengurangan 

Pajak 

Dalam Kep.Menkeu No. 

36/KM.04/1999 tentang 

Pemberian Pengurangan Pajak 

Bumi dan Bangunan, 

disebutkan bahwa 

pengurangan pajak diberikan 

pada golongan ekonomi lemah 

yang tidak mampu memenuhi 

kewajiban pajaknya (Pasal 1). 

Dalam hal ini, pajak sebagai 

insentif pemanfaatan lahan 

yang sesuai dengan rencana 

belum diatur. 

Perlu tambahan aturan berupa 

insentif pengurangan pajak 

bagi pemanfaatan lahan yang 

sesuai dengan rencana. 

4 Pinjaman Pemerintah belum memiliki 

mekanisme insentif berupa 

pinjaman modal bagi pemilik 

lahan yang mengalami 

keterbatasan modal dalam 

mendukung aktifitas yang 

sesuai dengan rencana 

Diperlukan suatu mekanisme 

dan badan yang mengurusi 

secara kolektif dan membuat 

prioritas lahan yang pemiliknya 

layak mendapatkan pinjaman. 

5 Kemudahan 

Administrasi 

Pemindahtanganan hak, ijin 

atau sewa, dapat memprmudah 

melalui penyederhanaan 

birokrasi. 

Penyederhanaan birokrasi 

kepemilikan dan perijiinan 

In
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6 Bank Lahan 

Inkonvesional 

UUPR No.26/2007 tentang 

Penataan Ruang 

merekomendaskan ‘urun 

saham’ sebagai salah satu 

bentuk insentif, akan tetapi 

dalam konteks pemanfaatan 

lahan, konsep tersebut tidak 

dijelaskan pada aturan di 

bawahnya. 

Konsep lahan inkonvensional 

pada dasarnya merupakan 

pengembangan konsep land 

sharing yang sampai sekarang 

ini keduanya belum 

dirumuskan aturan 

pelaksanaannya. 

Diperlukanya aturan (Perda) 

yang mengatur lebih lanjut 

pelaksanaan konsep bank lahan 

inkovensonal. 
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1 Teguran/peringata

n 

PP No.36/1998 tentang 

penertiban dan Pendayagunaan 

Lahan Terlantar telah 

mengatur hal ini dengan baik 

termasuk sangsi-sangsi setelah 

teguran tersebut diabaikan. 

Harus diterapkan dengan 

konsisten 

2 Pajak Progresif UU No.12/1985 dan 

perubahannya (UU No.12/1994) 

tidak mengatur tarif pajak 

progresif. Tarif pajak yang 

digunakan merupakan tarif 

seragam. 

Diperlukan evaluasi terhadap 

tarif pajak bumi dan bangunan. 

Sebaiknya tarif tersebut tidak 

berlaku seragam bagi seluruh 

Inonesia. 

3 Pungutan 

pembangunan 

(betterment 

levies) 

Tidak ada  tambahan pungutan 

bagi pemilik lahan yang 

pemanfaatannya sesuai dengan 

rencana tata ruang 

Diperlukan aturan yang 

membahas Disinsentif berupa 

pungutan (betterment levies) 

bagi pemanfaatan lahan yang 

tidak sesuai dengan rencana 

tata ruang. 

4 Ketentuan 

penyewaan/peman

faatan lahan 

Belum ada peraturan yang 

mewajibkan atau melarang 

pemanfaatan lahan yang sesuai 

atau tidak sesuai dengan 

rencana. 

Harus diterapkan peraturan 

pendukung dengan konsisten 

5 Tidak diterbitkan 

Ijin Usaha 

Diperlukan bagi pemilik lahan 

ingin memanfaatkan lahan, 

tetapi pemanfaatannya berbeda 

dengan rencana. Di Kota 

Bandung (di kota lain pada 

umunya), disinsentif ini dapat 

diterapkan berdasarkan zoning 

pada rencana. Artinya, 

aturannya sudah ada. 

Harus diterapkan dengan 

konsisten 

D
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6 Pre-empton rights Pemerintah Insdonesia belum 

memiliki kekuasaan untuk 

menjadi pembeli utama 

lahan.pemilik bebas menjual 

lahan kepada siapapun. Ahli ini 

memperbesar spekulasi lahan. 

Diperlukan kajian terhadap 

aturan tentang Pre-emption 

rights. 

 

 

4.3.2 Rekomendasi Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif 

Untuk mendukung pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang perlu didukung 

oleh manajemen lahan perkotaan. Manajemen lahan perkotaan adalah semua tindakan yang 

dilakukan oleh pemerintah yang berdampak pada kepemilikan lahan, hak atas lahan, 

pemanfaatan atau penguasaan lahan, dan nilai serta harga lahan untuk dapat membantu 

penyediaan lahan yang tepat dari segi waktu, lokasi dan luasan lahan yang diperlukan bagi 



 

 

berlangsungnya kegiatan pembangunan perkotaan. Dalam manajemen lahan dikenal antara 

lain lima teknik yaitu : 

a. Konversi atau pembangunan 

b. Pengendalian guna lahan 

c. Pembangunan lahan terpadu 

d. Bank lahan selektif 

e. Konsolidasi dan pembangunan lahan matang 

Bentuk pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan Perkotaan Palembang dapat berbentuk : 

 

4.3.2.1 Pengendalian Pemanfaatan Ruang terhadap Kawasan yang Dipromosikan, 

Dibatasi dan Dikendalikan Pengembangannya 

Konsep pengembangan Kawasan Perkotaan Palembang memiliki ciri sebagai berikut: 

(1) Wilayah Utara, memiliki kegiatan yang relatif belum berkembang, dengan beberapa arahan 

pengembanganan yaitu permukiman kepadatan bangunan rendah, kegiatan industri, pusat 

simpul pergerakan. Sehingga dalam pemanfaatan ruangnya wilayah utara akan dipromosikan, 

karena alokasi ruang yang ada potensial untuk dikembangkan, sehingga yang perlu 

diperhatikan adalah aspek promosi kawasan dengan keberlanjutan pembangunan. 

(2) Wilayah Tengah (Kota Palembang), memiliki kegiatan yang telah berkembang dengan 

pesat, mempunyai kepadatan bangunan sedang sampai tinggi, kegiatan pendidikan, 

perdagangan dan jasa komersil. Sehingga dalam pemanfaatan ruangnya wilayah tengah akan 

dikendalikan, karena alokasi ruang yang ada telah sangat terbatas, sehingga yang perlu 

diperhatikan adalah aspek pengendalian lingkungan. 

(3) Wilayah Selatan, relatif belum berkembang, kepadatan bangunan rendah sampai sedang, 

kegiatan yang akan dikembangkan adalah kegiatan kegiatan pertanian, industri, dan akan 

diarahkan juga sebagai kawasan pendidikan terpadu. Wilayah selatan masih mempunyai 

banyak areal cadangan untuk pemanfaatan ruang, sehingga wilayah selatan akan lebih dipacu 

perkembangannya tetapi dengan batasan-batasan tertentu.  



 
 

TTaabbeell  44..9933  KKeebbiijjaakkaann  PPookkookk  ddaann  PPeerraannggkkaatt  PPeennggeennddaalliiaann  PPeemmaannffaaaattaann  RRuuaanngg  ddii  KKaawwaassaann  

PPeerrkkoottaaaann  PPaalleemmbbaanngg  

No. Tujuan Pengendalian 
Pokok-pokok Kebijakan 

Pengendalian 

Mekanisme Insentif dan Disinsentif 

Insentif Disinsentif 

1 Mempertahankan 
kawasan dengan zona 
daya dukung sedang  s/d 
sangat rendah tetap 
sebagai lahan non 
terbangun 

Menetapkan daerah 
pinggiran sebagai kawasan 
non budidaya atau budidaya 
non terbangun berdasarkan 
RTRW yang berlandaskan 
Peraturan Daerah 

Keringan pajak (PBB) 
bagi kawasan non 
budidaya atau 
budidaya non 
terbangun 

Pengenaan sangsi yang 

efektif bagi yang 

melanggar, berupa 

denda dan 

pembongkaran 

bangunan. Pengenaan 

sangsi yang efektif bagi 

yang melanggar 

  Pemberian izin yang 
konsekuen dengan RTRW 

Izin lokasi, izin 
peruntukan lahan. IMB 

Pengenaan pajak yang 

sangat tinggi jika 

ternyata telah 

membangun prasarana 

jalan sehingga tidak 

memungkinkan untuk 

pelebaran lebih lanjut 

  Tidak membangun 
prasarana terutama jalan 
pada daerah yang ditetapkan 
sebagai kawasan non 
terbangun 

  

  Jika memungkinkan Pemda 
membeli/menguasai daerah-
daerah yang ditetapkan 
sebagai kawasan non 
terbangun 

  

2 Mengendalikan agar 
daerah terbangun tetap 
pada tingkat kepadatan 
rendah 

Menetapkan KDB dengan 
presentase yang rendah 
berdasarkan RTRW yang 
berlandaskan Perda 

Pajak yang semakin 
rendah bagi KDB yang 
semakin rendah dan 
berada di bawah batas 
yang dizinkan 

Pembongkaran dan 

denda bagi bangunan 

yang melanggar, serta 

pajak yang semakin 

tinggi bagi KDB yang 

juga semakin tinggi 

(pajak progresif) 

3 Mendorong 
pembangunan yang 
bersifat ‘compact’ dan ‘in-
fill development’ 

Menetapkan KLB yang 
minimal pada daerah-daerah 
tertentu, berdasarkan RTRW 
yang berlandaskan Perda 

Keringanan pajak atau 
bahkan bebas pajak 
untuk bangunan yang 
melebihi KLB tertentu 

Pajak progresif yaitu 

pajak semakin tinggi 

untuk bangunan yang 

KLB-nya semakin rendah 

   Penyediaan fasilitas 
dan infrastruktur pada 
daerah yang 
dikonsolidasi 

 

  Konsolidasi lahan & Guided 
Land Development (GLD) 

Keringanan biaya 
pengurusan sertifikat 
lahan pada daerah yang 
dikonsolidasi 

 

4 Dalam jangka panjang 
mengembalikan daerah 
terbangun menjadi 
daerah non terbangun 

Membatasi status 
kepemilikan lahan, misalnya 
HGB dengan batas waktu 
tertentu 

Pajak progresif, yaitu 
semakin pendek HGB 
semakin murah 

Pajak yang sangat tinggi 

jika akan 

memperpanjang HGB 



 

 

No. Tujuan Pengendalian 
Pokok-pokok Kebijakan 

Pengendalian 

Mekanisme Insentif dan Disinsentif 

Insentif Disinsentif 

  Tidak membangun 
infrastruktur baru 

  

  Tidak mengeluarkan izin 
untuk pembangunan baru 

  

5 Dalam jangka panjang 
mengembalikan daerah 
terbangun kepadatan 
tinggi menjadi rendah 

Tidak lagi mengeluarkan 
izin pembangunan untuk 
bangunan-bangunan dengan 
KDB dan KLB di atas batas 
tertentu 

Pajak bangunan yang 
lebih rendah untuk 
bangunan dengan KDB 
dan KLB dibawah batas 
tertentu 

Pajak progresif selaras 

dengan kenaikan 

besaran KDB dan KLB 

6 Mendorong perubahan 
peruntukan lahan dari 
jenis/fungsi tertentu 
menjadi jenis/fungsi lain 

Perubahan RTR yang 
dilandasi oleh Perda 

Pajak bangunan yang 
lebih rendah untuk 
peruntukan yang 
direncanakan 

Pajak yang sangat tinggi 

untuk peruntukan lahan 

yang menyimpang dari 

yang direncanakan atau 

penerapan sangsi 

 Mendorong/mempercepat 
pembangunan pada 
kawasan tertentu 

Menetapkan bahawa 
kawasan tertentu sebagai 
kawasan terbangun dengan 
berbagai kemudahan 
persyaratan pembangunan 

Kemudahan perizinan, 
keringanan jakan 
(misalnya PBB yang 
rendah) 

 

 Menghambat 
perkembangan 
pembangunan pada 
kawasan tertentu 

Ditetapkan dalam RTRW 
sebagai kawasan ber-KDB 
sangat rendah 

Pajak yang rendah untk 
KDB yang semakin 
rendah 

Tidak mengeluarkan izin 

atau paling tidak pajak 

yang sangat tinggi pada 

kawasan tertentu 

Sumber : Hasil Analisis, 2009 
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No. 
Kawasan 

Pengembangan 

Kelompok 
Perangkat/Obyek 

Mekanisme Insentif dan Disinsentif 

Regulasi Ekonomi 
Pemilikan Pengadaan 

Langsung Oleh 
Pemerintah 

1 Kawasan 
Promosi 

Guna Lahan Pengaturan 
Perizinan (-) 

Pengenaan Pajak (-) Penguasaan lahan oleh 
pemerintah 

   Amdal Developmenyt Impact 

Fees (+) 

 

  Pelayanan Umum  Pengenaan Pajak (-) Pengadaan pelayanan 
umum oleh pemerintah 

    Retribusi perizinan (-)  

    Subsidi pengadaan 
pelayanan umum oleh 
pemerintah (++) 

 

  Prasarana   Pengadaan 
infrastruktur 

     Pembangunan 
perumahan 

     Pembangunan fasilitas 
umum 

2 Kawasan 
Kendali 

Guna Lahan Pengaturan 
Perizinan (+) 

Pengenaan Pajak (+) Penguasaan lahan oleh 
pemerintah 

   Amdal (+) Developmenyt Impact  



 

 

No. 
Kawasan 

Pengembangan 

Kelompok 
Perangkat/Obyek 

Mekanisme Insentif dan Disinsentif 

Regulasi Ekonomi 
Pemilikan Pengadaan 

Langsung Oleh 
Pemerintah 

Fees (+) 

   Transfer of 
Development 

Betterment Tax (+)  

  Pelayanan Umum  Pengenaan Pajak (+) Pengadaan pelayanan 
umum oleh pemerintah 

    Retribusi perizinan (+)  

    User charge atas 
pelayanan umum _(-) 

 

    Subsidi pengadaan 
pelayanan umum oleh 
pemerintah (+) 

 

  Prasarana  User charge/tool for plan  

    Initial cost for land 
consolidation 

 

3 Kawasan 
Terbatas 

Guna Lahan Pengaturan 
Perizinan (++) 

Pengenaan Pajak (++)  

   Amdal (++) Developmenyt Impact 

Fees (+) 

 

   Transfer of 
Development 

Betterment Tax (++)  

    Kompensasi  

  Pelayanan Umum  Pengenaan Pajak (++)  
    Retribusi perizinan (+)  

    User charge atas 
pelayanan umum (-) 

 

    Subsidi pengadaan 
pelayanan umum oleh 
pemerintah (-) 

 

  Prasarana  Initial cost for land 
consolidation (++) 

 

Sumber : Hasil Analisis, 2009 

 

4.3.2.2 Pelaksanaan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 

Bentuk ini perlu pendekatan manajerial, yang mengandung aspek koordinasi, yaitu : 

a. Koordinasi internal, meliputi : (a).koordinasi yang dijalin antar sector pemerintah dan 

swasta-public-private partnership; (b) koordinasi antara mekanisme formal dan 

mekanisme informal (mengacu pada prosedur dan mekanisme organisasi kemasyarakatan 

yang secara informal keseharian berlangsung di masyarakat kota); (c) koordinasi 

antarsektor, yang dipahami sebagai koordinasi kebijakan antar departemen terkait. 

b. Koordinasi vertical adalah koordinasi antar tingkat pemerintahan, terutama pemerintah 

pusat dengan pemerintah daerah. Instrumen dan mekanisme yang lazim diterapkan : 

subsidi, mandate, pembuatan pentunjuk pelaksanaan dan teknis (juklak dan juknis), asas 

pembantuan dan lain sebagainya 

c. Koordinasi horizontal yaitu koordinasi antara unit-unit pemerintahan dalam satu kesatuan 

daerah perkotaan, baik unit pemerintah daerah maupun pusat. 

Adapun mekanisme insentif dan disinsentif yang telah diterapkan di Indonesia berupa insentif 

dan disinsentif di bidang ekonomi/keuangan adalah kerjasama (baik modal maupun 



 

 

pengelolaan), akan tetapi dalam pelaksanaannya membutuhkan aturan lebih lanjut, sedangkan 

grants, pinjaman, pengurangan sewa lahan dan pengurangan pajak belum datur (pengurangan 

pajak berdasarkan Kep.Menkeu No.362/KMK.04/1999 tentang Pemberian pengurangan PBB, 

hanya berlaku bagi salah satu subjek pajak golongan ekonomi lemah dan tidak ada 

pengurangan pajak untuk upaya promosi pemanfaatan lahan). Disinsentif bidang 

ekonomi/keuangan berupa pajak masih dengan tarif seragam (belum dengan tarif progresif), 

sedangkan pungutan pembangunan belum diatur. 

 

4.4 Arahan Sanksi 

Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

terdiri dari kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang dan penertiban terhadap pelanggaran 

pemanfaatan ruang. Pengawasan  merupakan usaha-usaha atau kegiatan untuk menjaga 

kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata 

ruang. Kegiatan pengawasan terdiri dari pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.  

Bentuk pelaporan dalam ketentuan ini adalah kegiatan memberikan informasi secara objektif 

mengenai pemanfaatan ruang baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata 

ruang. Bentuk pemantauan adalah usaha atau perbuatan mengamati, mengawasi dan 

memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai 

dengan rencana tata ruang, sedangkan bentuk evaluasi adalah usaha untuk menilai kemajuan 

kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang. 

Penertiban merupakan usaha-usaha untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran 

pemanfaatan ruang, agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud. Tindakan 

penertiban dilakukan melalui pemeriksaan dan penyidikan atas semua pelanggaran atau 

kejahatan yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata 

ruang. Bentuk penertiban  dapat berupa :  

a.  Sanksi administrasi dan pembatalan kebijakan daerah  

Penyimpangan yang memerlukan sanksi administrasi dan pembatalan kebijakan 

dilaporkan oleh TKPRD kepada Gubernur dan ditindaklanjuti oleh Bawasda dan Biro 

Hukum. Sanksi administratif dikenakan atas pelanggaran pemanfaatan ruang yang 

berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang. 

Sanksi administratif dapat berupa : 

1) Penghentian sementara pelayanan administratif. 

2) Penghentian sementara pemanfaatan ruang di lapangan. 

3) Denda administratif. 

4) Pengurangan luas pemanfaatan ruang. 

5) Pencabutan izin pemanfaatan ruang. 

b.  Sanksi pidana dan perdata  

Penyimpangan yang berkaitan dengan tindak pidana dilaporkan oleh TKPRD kepada 

Gubernur dan diproses lebih lanjut oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Selain Pejabat 

Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan  atas tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang 

pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik berwenang : 

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. 

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan 

pemeriksaan. 

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. 

d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat. 



 

 

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 

f. Memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi. 

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan 

perkara. 

h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa 

tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana 

dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada 

Penuntut Umum, tersangka dan  keluarganya. 

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Setiap orang yang melanggar ketentuan yang diatur didalam rencana tata ruang, dapat 

diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selain itu tindak pindana atas pelanggaran 

pemanfaatan ruang yang mengakibatkan perusakan  dan pencemaran lingkungan serta 

kepentingan umum lainnya dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 



BAB V 

PEMBIAYAAN DAN KELEMBAGAAN 

            

5.1 Pembiayaan Kawasan Perkotaan  

Analisis pembiayaan pembangunan yang dilakukan dalam penataan ruang   diarahkan pada 

penentuan kebutuhan investasi pengembangan infrastruktur untuk mendukung terwujudnya 

struktur dan pola pemanfaatan ruang yang dituju. Perlunya analisis ini didasarkan pada 

pemikiran bahwa pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah biasanya lebih banyak 

dilakukan pada pembangunan infrastruktur baik berupa jalan, jembatan, fasilitas umum, dan 

lain-lain.  Benefit dari pembangunan infrastruktur itu diperoleh secara tidak langsung dan 

bukan dalam jangka waktu yang singkat. Benefit tersebut bisa berupa meningkatnya mobilitas 

penduduk, meningkatnya kegiatan perekonomian, meningkatnya tingkat kesehatan 

masyarakat, meningkatnya produktivitas petani dan lain-lain tergantung jenis proyek 

infastruktur yang akan dibangun. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa dana untuk 

pembangunan berbagai infrastruktur tersebut tidak tak terbatas, oleh karena itu 

pengembangan berbagai infrastruktur perlu dilakukan secara hati-hati, sehingga tidak 

merugikan tingkat kesejahteraan masyarakat.  

Beberapa aspek penting berikut ini perlu menjadi perhatian dalam pembangunan infrastruktur 

agar  investasi yang dikeluarkan menghasilkan benefit yang optimal: 

1. Opportunity Cost dari modal 

Biaya-biaya investasi yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur pada dasarnya 

memiliki opportunity cost. Opportunity cost adalah biaya yang dibebankan kepada suatu 

proyek karena biaya yang dikeluarkan sebenarnya mempunyai kesempatan menghasilkan 

benefit jika diinvestasikan pada proyek pembangunan yang lain.  

2. Shadow Price Faktor-Faktor Produksi 

Shadow price (harga bayangan) adalah opportunity cost dari suatu faktor produksi yang 

digunakan dalam suatu proyek tertentu. Shadaw price muncul karena harga yang berlaku di 

pasar tidak mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya. Perbedaan harga pasar dengan 

nilai ekonomisnya karena berbagai hal, misalnya ada subsidi dari pemerintah. Dengan 

demikian, terhadap faktor produksi yang digunakan dalam suatu proyek investasi perlu 

disesuaikan dengan menggunakan shadow price tersebut. Sementara itu harga dari faktor 

produksi yang sudah mencerminkan nilai ekonominya tidak perlu disesuaikan dengan shadow 

price. 

 

 

 



3. Shadow Exchange Rate 

Shadow price juga berkaitan dengan impor barang-barang modal dari berbagai Negara. Untuk 

menentukan harga yang sesuai dengan nilai ekonominya diperlukan  penyesuaian dengan 

shadow exchange rate. Hal ini diperlukan jika kurs (nilai tukar rupiah terhadap mata uang 

asing (negara yang menjadi pengekspor barang modal) yang berlaku dipasar tidak 

mencerminkan nilai tukar yang sebenarnya (black market). 

Bagi pemerintah, biasanya rencana-rencana proyek di masa depan (termasuk jenis proyek, 

lokasi proyek dan lainnya) sudah ditentukan dari saat ini. Oleh karena itu dalam 

memperhitungkan biaya investasi pada tahun-tahun mendatang diperlukan estimasi biaya 

investasi dengan memperhitungkan seluruh element biaya investasi yang diperlukan dalam 

pembangunan suatu proyek. Berbagai element biaya investasi biasanya menyangkut biaya 

lahan (tanah), biaya mesin, biaya tenaga kerja untuk mengerjakan proyek, biaya bahan-bahan 

untuk pembangunan suatu proyek dan lain-lain. Untuk itu diperlukan teknik estimasi untuk 

menentukan berapa biaya investasi pada beberapa tahun mendatang.  

Secara umum terdapat dua pendekatan untuk mengestimasi biaya di masa depan yaitu 

mengestimasi biaya investasi masa depan dengan laju inflasi dan mengestimasi biaya 

investasi masa depan dengan Opportunity Cost. 

Dari uraian di atas, pada Gambar 5.1 disampaikan model untuk estimasi biaya investasi 

proyek-proyek infrastruktur yang akan dilaksanakan oleh dalam rangka penataan ruang 

Metropolitan Palembang pada masa yang akan datang. Dari model tersebut, dapat dijelaskan 

tahapan-tahapan pekerjaan sebagai berikut : 

1. Identifikasi Jenis Proyek  

Identifikasi jenis proyek yang akan dilakukan didasarkan pada rencana pengembangan 

infrastruktur sesuai dengan rencana sruktur dan pola pemanfaatan ruang yang dituju. Dalam 

konteks pengembangan wilayah Metropolitan Palembang jenis kegiatan pembangunan 

infrastruktur dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok: 

a. Proyek yang sifatnya berupa pembangunan infrastruktur, misalnya pembangunan jalan, 

pembangunan IPAL, dan penyediaan sarana-prasarana permukiman. 

b. Pembangunan infrastruktur yang bersifat pengembangan dan penataan kembali. 

 

 

 

 

 

 



Gambar 5.1 
Model Estimasi Biaya Investasi Proyek Infrastruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dari dua kelompok pekerjaan tersebut, selanjutnya diidentifikasi spesifikasi masing-masing 

pekerjaan seperti : 

 Bahan baku (misalnya untuk jalan terdiri atas semen, aspal, pasir, kerikil besi, batu dan 

lain-lain) 

 Kebutuhan mesin (misalnya untuk IPAL) 

 Kebutuhan tenaga kerja (konsultan teknik, supervisor, buruh dan lain-lain) 

 Berdasarkan spesifikasi tersebut kemudian dihitung volume 

 Jika terdapat barang-barang yang diperlukan dalam penyelesaian pekerjaan harus 

diimpor, maka harga barang tersebut dikalikan dengan shadow exchange rate. Sementara 

itu, jika barang-barang yang diperlukan dalam penyelesaian pekerjaan tersedia di dalam 

negeri, maka perlu dihitung shadow price-nya agar nilai barang tersebut sesuai dengan 

nilai ekonominya. 

2. Mengestimasi Harga dan Biaya Faktor-Faktor Produksi 

Untuk menghasilkan estimasi harga dan biaya yang akurat, maka akan digunakan dua 

pendekatan yaitu pendekatan laju inflasi dan pendekatan time value of money atau disebut 

juga pendekatan cost of capital. Berdasarkan hasil estimasi harga dan biaya tersebut, maka 

seluruh pekerjaan akan bisa ditentukan kebutuhan investasinya sesuai dengan spesifikasi 

yang telah ditentukan. 
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5.1.1 Model-Model Pembiayaan 

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur memerlukan pembiyaan baik dari pihak pemerintah 

maupun pihak swasta atau dibiayai melalui kerjasama pemerintah dan swasta. Berikut ini 

adalah berbagai model pembiayaan yang mungkin bisa diterapkan. 

1. Pembiayaan murni oleh swasta. Model ini biasa terjadi pada program dan kegiatan yang 

secara hitungan finansial mampu memberikan profit kepada para investor.  

2. Pembiayaan murni oleh Pemerintah. Program dan kegiatan yang tidak mampu 

memberikan manfaat finansial secara langsung, tetapi merupakan kebutuhan publik dan 

merupakan pendorong tumbuhnya kegiatan perekonomian, pelestarian lingkungan dan 

kesehatan, merupakan tanggung jawab pemerintah dalam pembiayaannya. 

3. Pembiyaan melalui kerjasama pemerintah dan swasta. Program dan kegiatan yang biasa 

dibiaya oleh pemerintah dan swasta merupakan program dan kegiatan sektor publik, yang 

dari pembangunannya bisa memperoleh pendapatan yang memadai, sehingga investasi 

yang dikeluarkan oleh pemerintah dan swasta bisa menghasilkan keuntungan yang wajar. 

  

5.1.2 Prinsip Kontrak Pelayanan, Operasi Dan Perawatan (Operation, Maintenance 

And Service Contract) 

Pemerintah memberikan wewenang kepada swasta dalam kegiatan operasional, perawatan 

dan kontrak pelayanan pada infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah. Pihak swasta 

harus membuat suatu pelayanan dengan harga yang telah disetujui dan harus sesuai dengan 

standar performance yang telah ditentukan oleh pemerintah. Contoh dari kontrak pelayanan 

ini dalam sektor air bersih dimana dari mengoperasikan WTP (water treatment plant), 

pendistribusian air, pembacaan meteran air, penarikan dan pengumpulan tagihan, serta 

operasional dan perawatan pipa. Sedangkan contoh dalam sampah adalah pengumpulan 

sampah, produksi dan distribusi kontainer sampah, pelayanan pembersihan di jalan, 

perawatan kendaraan (truk-truk), dan pelaksanaan landfill atau pelaksanaan transfer antar 

pos-pos pengumpul sampah. 

 

5.1.2.1 Prinsip BOT  

Kontrak Bangun, Operasikan dan Transfer (Build, Operate and Transfer) digunakan untuk 

melibatkan investasi swasta pada pembangunan konstruksi infrastruktur baru. Di bawah 

prinsip BOT, pendanaan pihak swasta akan digunakan untuk membangun dan 

mengoperasikan fasilitas atau sistem infrastruktur berdasarkan standar-standar 

performance yang disusun oleh pemerintah. Masa periode yang diberikan memiliki waktu 

yang cukup panjang untuk perusahaan swasta untuk mendapatkan kembali biaya yang telah 

dikeluarkan guna membangun konstruksi beserta keuntungan yang akan didapat yaitu sekitar 

10 sampai 20 tahun. Dalam hal ini pemerintah tetap menguasai kepemilikan fasilitas 

infrastruktur dan pemerintah memiliki dua peran sebagai pengguna dan regulator pelayanan 

infrastruktur tersebut. 

BOT merupakan cara yang baik untuk pembangunan infrastruktur baru dengan keterbatasan 

dana pemerintah. Pemerintah menggunakan sistem BOT ini untuk fasilitas-fasilitas 

infrastruktur yang lebih spesifik seperti penampungan supply air yang besar, air minum, 



WTP, tempat pengumpulan sampah baik sementara maupun akhir pembuangan, serta tempat 

pengolahan sampah. 

Struktur Pembiayaan 

Di dalam BOT, pihak swasta berperan untuk menyediakan modal untuk membangun fasilitas 

baru. Pemerintah akan menyetujui untuk mengeluarkan tingkat produksi yang minimum 

untuk memastikan bahwa operator swasta dapat menutupi biayanya selama pengoperasian. 

Persyaratan ini menyatakan bahwa untuk mengantisipasi permintaan akan diperkirakan 

meningkat sehingga akan menyebabkan permasalahan bagi rekan pemerintah jika permintaan 

melewati perkiraan. 

Keuntungan  

BOT merupakan cara yang efektif untuk menarik modal swasta dalam pembangunan fasilitas 

infrastruktur baru. Perjanjian BOT akan dapat mengurangi pasar dan resikonya kecil untuk 

pihak swasta karena pemerintah adalah penggunan tunggal, pengurangan resiko disini 

berhubungan dengan apabila ada permasalahan tidak cukupnya permintaan dan permasalahan 

kemampuan membayar. Pihak swasta akan menolak mekanisme BOT apabila pemerintah 

tidak memberikan jaminan bahwa investasi swasta akan kembali. Model BOT ini telah 

digunakan banyak negara berkembang untuk membangun pembangkit listrik baru.  

 

5.1.2.2 Prinsip Konsesi  

Dalam Konsesi, Pemerintah memberikan tanggung jawab dan pengelolaan penuh kepada 

kontraktor (konsesioner) swasta untuk menyediakan pelayanan-pelayanan infrastruktur dalam 

sesuatu area tertentu, termasuk dalam hal pengoperasian, perawatan, pengumpulan dan 

manajemennya. Konsesioner bertanggung jawab atas sebagian besar investasi yang 

digunakan untuk membangun, meningkatkan kapasitas, atau memperluas sistem jaringan, 

dimana konsesioner mendapatkan pendanaan atas investasi yang dikeluarkan berasal dari tarif 

yang dibayar oleh konsumen. Sedangkan peran pemerintah bertanggung jawab untuk 

memberikan standar performance dan menjamin kepada konsesioner. 

Intinya, peran pemerintah telah bergeser dari yang dulunya penyedia pelayanan (provider) 

menjadi pemberi aturan (regulator) atas harga yang dikenakan dan jumlah yang harus 

disediakan. Aset-aset infrastruktur yang tetap dipercayakan kepada konsesioner untuk waktu 

kontrak tertentu, tetapi setelah kontrak habis maka aset infrastruktur akan menjadi milik 

pemerintah. Periode konsesi diberikan biasanya lebih dari 25 tahun. Lamanya tergantung 

pada perjanjian kontrak dan waktu yang dibutuhkan oleh konsesioner swasta untuk menutup 

biaya yang telah dikeluarkan. 

Pada sektor persampahan, pemerintah memberikan suatu konsesi untuk membangun suatu 

tempat daur ulang serta pengoperasiannya atau membangun suatu fasilitas yang dapat 

mengubah sampaf menjadi sesuatu energi. Pada sektor air bersih, konsesi memiliki peran 

penuh dalam pelayanan air pada suatu area tertentu. Cara konsesi telah banyak digunakan 

baik tingkat kota maupun tingkat nasional.  

Struktur Pembiayaan  

Pihak swasta bertanggung jawab atas semua modal dan biaya operasi--termasuk 

pembangunan infrastruktur, energi, material, dan perbaikan-perbaikan selama berlakunya 



kontrak. Pihak swasta dapat berwenang untuk mengambil langsung tarif dari pengguna. Tarif 

yang berlaku telah ditetapkan sebelumnya pada penjanjian kontrak konsesi, dimana adapun 

tarif ini ada kemungkinan untuk berubah pada waktu-waktu tertentu. Pada beberapa kasus, 

pemerintah dapat membantu pendanaan untuk menutup pengeluaran konsesioner dan hal ini 

merupakan salah satu bentuk jaminan pemerintah namun hal ini sebaiknya dihindarkan. 

 

5.1.2.3 Prinsip Joint Venture  

Kerja sama Joint venture merupakan kerja sama pemerintah dan swasta dimana tanggung 

jawab dan kepemilikan ditanggung bersama dalam hal penyediaan pelayanan infrastruktur. 

Dalam kerja sama ini masing-masing pihak mempunyai posisi yang seimbang dalam 

perusahaan. Kerja sama ini bertujuan untuk memadukan keuggulan sektor swasta seperti 

modal, teknologi, kemampuan manejemen, dengan keunggulan pemerintah yakni 

kewenangan dan kepercayaan masyarakat. Perlu diperhatikan pemegang saham mayoritas 

dan minoritas karena hal ini berkaitan dengan kekuasaan menjalankan perusahaan dan 

menentukan kebijaksanaan perusahaan karena prinsip kerja sama ini satu saham satu suara. 

Di bawah joint venture, pemerintah dan swasta dapat membentuk perusahaan baru atau 

menggunakan perusahaan penyedia infrastruktur yang ada (misal perusahaan pemerintah 

menjual sebagian modal kepada swasta). Adapun perusahaan yang ada memiliki fungsi yang 

independen terhadap pemerintah. Joint venture dapat digunakan secara kombinasi dari 

beberapa tipe kerja sama pemerintah dan swasta yang lain. Misal, pemerintah membuka 

modal secara bersama, khususnya dalam hal pelayanan, BOT, atau konsesi untuk penyediaan 

infrastruktur. 

Kerja sama Joint venture merupakan suatu alternatif yang dapat dikatakan "benar-benar" 

bentuk public-private partnership yaitu antara pemerintah, swasta, lembaga bukan 

pemerintah, dan lembaga lainnya yang dapat menyumbangkan sumber daya mereka yang bisa 

saling "share" dalam menyelesaikan masalah infrastruktur lokal. Di bawah joint venture 

pemerintah selain memiliki peran sebagai pemberi aturan, juga berperan sebagai shareholder 

yang aktif dalam menjalankan suatu perusahaan bersama. Dibawah joint venture, pemerintah 

dan swasta harus bekerja sama dari tahap awal, pembentukan lembaga, sampai pada 

pembangunan proyek.  

Struktur Pembiayaan 

Di bawah model kerja sama joint venture ini, pihak pemerintah dan swasta harus 

berkontribusi dalam pembiayaan dari sejak awal, mulai dari pembiayaan studi kelayakan 

proyek sampai mempersiapkan investasi pada perusahaan baru ketika telah terbentuk. Modal-

bersama PPP ini memerlukan kesepakatan sebelumnya untuk menanggung resiko dan 

membagi keuntungan secara bersama-sama. Dengan kata lain, masing-masing harus memiliki 

kontribusi melalui proyek pembangunan dan implementasinya. Secara optimal, perusahaan 

seharusnya membiayai secara independen. Tapi bagaimanapun tidak menutup kemungkinan 

pemerintah memberikan subsidi pada perusahaan atau pada penggunaanya namun hal ini 

dilakukan jika sangat mendesak dan diusahakan agar dihindari.  

5.1.2.4 Prinsip Community-Based Provision  

CBP dapat terdiri dari perorangan, keluarga, atau perusahaan kecil. CBP memiliki peran 

utama dalam mengorganisasikan penduduk miskin ke dalam kegiatan bersama dan 

kepentingan mereka akan direpresentasikan dan dinegosiasikan dengan NGO dan pemerintah. 



NGO berperan untuk menyediakan proses manajemen, menengahi negosisasi antara CBP dan 

lembaga yang lebih besar lainnya dalam hal bentuk jaringan kerjasama, pemberian informasi 

ataupun kebijasanaan. 

Banyak permukiman-permukiman miskin atau menengah ke bawah memiliki pengaturan 

sampah padat oleh komunitas setempat yaitu dilakukan dengan mengumpulkan dari pintu ke 

pintu, di jalan dan tempat sampah pinggir jalan dan di pilih dan di daur ulang untuk di jual 

kembali, hal tersebut banyak terjadi negara berkembang (Contoh Komunitas Bagus Rangin di 

Kota Palembang mengumpulkan sampah dengan menggunakan CBP ini). Pada sektor air 

bersih, CBP ini membeli air dalam jumlah besar dan menjualnya kepada komunitas mereka 

dalam bentuk ember.  

Struktur Pembiayaan  

Community-based provision memiliki karakteristik khusus yaitu memerlukan biaya rendah 

dan biaya tersebut dapat dikatakan sebagai "modal"-nya yang telah disediakan oleh penyedia 

setempat beserta material mereka. Pengorganisasian dan biaya material biasanya disediakan 

oleh NGO-NGO, sumbangan-sumbangan, asisten pengurus pembangunan, pemerintah atau 

oleh komunitas tersebut. Biaya perawatan seharusnya didapat dari tarif pengguna atau 

pendapatan. Pengetahuan setempat yang ada secara menyeluruh dapat mengikuti dengan 

pembangunan yang ada setidaknya dapat memberikan salah satu solusi dari kebutuhan biaya 

dimana tetap menjaga pengeluaran yang rendah.  

Adapun prinsip-prinsip kerja sama antara pemerintah dan swasta secara ringkas yang 

terdapat pada bentuk-betntuk kerja sama yang telah dijelaskan diatas adalah : 

1. Pemerintah merespon sektor swasta untuk menyediakan jasa pelayanan terhadap 

masyarakat.  

Menarik perhatian swasta merupakan suatu langkah awal terbentuknya kerja sama. Dimana 

dalam hal ini diperlukan suatu aturan main atau prosedur untuk mencapai kesepakatan antara 

pemerintah dan swasta. 

2. Sektor swasta dan pemerintah harus saling bekerja sama (cooperation).  

Hal tersebut merupakan syarat utama dalam PPP ini. kerja sama disini mengandung arti kerja 

sama yang berkelanjutan. 

3. Sektor swasta menyediakan suatu pelayanan tetapi pemerintah tetap yang 

bertanggung jawab.  

Walaupun pengadaan suatu barang / jasa oleh swasta tetap saja yang bertanggung jawab 

kepada publik adalah pemerintah. 

4. Harus ada benefit bagi pemerintah, swasta, dan NGO.  

Kerja sama yang terbentuk diharapkan mengalami win-win solution tapi tidak menutup 

kemungkinan pemerintah mengeluarkan subsidi namun hal tersebut sangat tidak diharapkan. 

5. Pemerintah dan swasta harus punya struktur persetujuan untuk penyediaan (basic 

framework cooperation). Misalnya agenda 21.  

6. PPP harus mempunyai faktor kemungkinan untuk menyediakan.  



Kerja sama PPP ini merupakan salah satu faktor kemungkinan utnuk mengadakan suatu 

pelayanan kepada publik sehingga kebutuhan barang dan jasa mereka dapat terpenuhi. 

7. PPP harus didasarkan pada aturan/ hukum.  

Legalitas kerja sama merupakan hal penting, dimana untuk menjaga kerja sama itu terjamin 

dengan hukum dimana masing-masing dalam pelaksanaannya harus mengacu pada tataran 

aturan yang jelas. 

8. Pemerintah harus mempunyai standar performances. Kalau ada pelayanan, sebagus 

apa?, misalnya standar pembuatan jalan, lebar?, bahan?,dll  

Standar performance ini merupakan suatu acuan penting baik bagi pemerintah, swasta, 

maupun masyarakat. Dimana pemerintah dapat menggunakannya sebagai kontrol pelayanan 

pada perjanjian kontrak dengan swasta, dan untuk swasta adalah mereka mengetahui seberapa 

besar mereka harus menyediakan pelayanan. Sedangkan untuk masyarakat adalah mereka 

mengetahui seberapa besar kenyaman yang akan didapat berdasarkan standar tersebut. 

 

9. Sistem kontrak :  

o siapa yang punya, milik siapa? Berapa lama? (konsesi)  

o intensitas peraturan/ persetujuan yang dilakukan pemerintah  

o sumber investasi dari mana, dari swasta, pemerintah atau gabungan keduanya  

o Persetujuan tentang tenaga kerja (aspek-aspek).misalnya : orang tetap bekerja 

walaupun dikontrak oleh siapapun.  

o Waktu kontrak berapa lama, misal 10-20 tahun.  

10. Konteks lokal terhadap PPP (tidak semua masyarakat sama). 

Tidak semua bentuk PPP dapat diterapkan kepada daerah lain yang memiliki karakteristik 

yang berbeda karena masyarakat yang berbeda daerah relatif tidak sama sehingga untuk 

menerapkan bentuk kerja sama ini perlu beberapa sedikit modisfikasi. 

11. Compatible goals.  

Pemerintah dan swasta harus memiliki tujuan yang cocok khususnya dalam pengadaan 

infrastruktur sehingga kerja sama yang terbentuk dapat menghasilkan yang optimal. 

12. Masyarakat harus terlibat / setuju terhadap proyek tersebut.  

Hal ini merupakan suatu hal yang ideal dimana untuk melibatkan semua masyarakat untuk 

setuju atau tidak setuju secara bulat merupakan hal yang sulit untuk dicapai karena pada setip 

kegiatan ada yang merasa dirugikan ada yang merasa diuntungkan. Sebagai contoh kasus 

pembangunan jalan tol dimana pemilik kendaraan yang menggunakan tol merasa mengalami 

kemudahan dalam pergerakan namun bagi pemiliki lahan yang telah digusur atau pemilik 

lahan sekitarnya kurang mendapatkan efeka multiplier yang dihasilkan dari jalan tol tersebut. 

 



5.1.3 Panduan Dasar Untuk Kerjasama Pemerintah Dan Swasta 

Dalam usaha pencapaian kesepakatan kerja sama antara pemerintah dan swasta dibutuhkan 

beberapa tahapan dimana secara garis besar terdiri dari empat tahapan yaitu : 

1. Persiapan proyek  

2. Analisa untuk pemilihan bentuk-bentuk kerja sama pemerintah-swasta  

3. Proses pelibatan partispasi pihak swasta  

4. Membuat hubungan kerja sama yang kuat dan berkelanjutan  

 

5.1.4 Persiapan Proyek 

Pemerintah harus mengidentifikasi keadaan pelayanan infrastruktur yang ada, apakah cukup 

baik atau buruk dimana analisisnya terdiri dari : (1) kepemilikan aset yang ada termasuk 

infrastruktur, modal dan tarif ; (2) cakupan pelayanan yang ada ; (3) keadaan kepuasan 

konsumen secara menyeluruh; (4) Perbandingan pendapatan dan biaya yang ada.  

Pemerintah juga harus memiliki tujuan yang luas dalam memperbaiki pelayanan yang ada, 

dengan mengatur cakupan dan standar pelayanan, secara objektif, transparan, efisien, untuk 

mencapai kepuasan konsumen.  

Apabila keterlibatan pihak swasta memang diperlukan maka pemerintah perlu membentuk 

tim pengkaji multidisiplin ilmu dimana tugasnya adalah untuk mengevaluasi dari sistem yang 

ada serta mengevaluasi keberadaan teknologi yang digunakan, keadaan sistem pembiayaan, 

sosial, politik serta mengevaluasi berbagai solusi yang mungkin.  

Pada pemerintah daerah akan membutuhkan suatu acuan penilaian dalam melakukan suatu 

kontrak sehingga pemda untuk mencapai hasil yang terbaik dalam kontraknya salah satunya 

dapat melalui proses kompetisi tender (competitive bidding). 

 

5.1.5 Analisis Terhadap Pilihan PPP  

Tim Pengkaji harus pandai melihat prioritas terhadap infrastruktur yang akan diperbaiki atau 

dibangun sampai pada bentuk PPP apa yang akan dambil dengan mempertimbangkan 

pendapatan dan biaya dari masing-masing bentuk tersebut. 

Bersamaan dengan proses penentuan bentuk kerja sama yang akan dipilih, pemerintah harus 

membuka dialog dengan beberapa partner swasta yang akan mengerjakan proyek tersebut, 

mengevaluasi setiap partner berdasarkan transparansy, efektifitas kerja dan sebagainya. 

Namun pada saat ini terdapat banyak hambatan dengan kurang terjalin komunikasi yang 

selaras antara pemerintah dan swasta sehingga pemerintah ditekankan harus 

mempertimbangkan bentuk-bentuk alternatif lain untuk menarik perhatian swasta ini. 

Adapun pada tahap ini pemerintah perlu mengevaluasi lagi apakah memerlukan pihak ketiga 

yang bertindak sebagai katalis atau fasilitator dalam proyek pembangunan yang ada. Dimana 

pihak ketiga tersebut diharapkan dapat membuat peningkatan kepercayaan dan kenyamanan 

antara pemerintah dan swasta sehingga dapat menyelesaikan masalah yang ada. 



5.1.6 Proses Pengikutsertaan Pihak Swasta  

Dalam melibatkan pihak swasta harus melalui prosedur yang ada (contoh prosedur akan 

dibahas pada bagian selanjutnya). Hal ini berarti, pemerintah dapat menentukan bentuk apa 

proses pelibatan swasta sehingga pemerintah mendapatkan hasil yang terbaik untuk 

pelayanan yang terbaik, sehingga korupsi dapat dihilangkan. Adapun pada saat ini ada dua 

proses yaitu melalui ternder terbuka secara kompetitif dan negosiasi langsung. 

Dalam proses PPP ini, setiap usaha untuk bentuk apapun harus menimbulkan suatu inovasi 

dan kreatifitas yang berharga. Salah satu cara untuk mencapai inovasi yaitu dengan 

meminimasi persyaratan yang spesifik dalam dokumen tender untuk menekankan pada tujuan 

utama dari suatu proyek atau pelayanan tersebut—dengan melibatkan ide-ide pihak swasta 

ide yang mungkin untuk mencapai tujuan tersebut. 

 

5.1.7 Mendirikan Kerjasama Yang Kuat Dan Berkelanjutan  

Adapun esensi untuk membuat PPP yang kuat dan berkelanjutan diperlukan beberapa hal 

sebagai berikut: 

o Perlunya komitmen sumber daya : Semua pihak harus memiliki komitmen 

pada sumber daya (keuangan, pekerja, modal) untuk membuat suksesnya kerja 

sama ini.  

o Pasrtisipasi dan Transparansi : Berbagai kepentingan dari hampir semua 

stakeholder harus dapat dituangkan dalam proyek pembangunan yang akan 

dilaksanakan, khususnya pada kaum miskin. Partisipasi yang luas dalam 

proses kolaborasi harus dapat digambarkan pada stratrgi untuk dapat membuat 

lebih diterima oleh semua stakeholder dan lebih berkelanjutan. Transparansi 

pada proyek (kerangka kerja, gaji, dan kepemilikan) merupakan salah satu 

kunci penting juga dalam kesuksesan kerja sama ini.  

o Capacity Building : Proyek-proyek akan membuat perubahan pada 

kelembagaan serta investasi skala besar sehingga membutuhkan suatu capacity 

building semua stakeholder : (a) para konsumen akan dikenakan biaya seusia 

dengan biaya yang disepakati bersama (b) para penyedia dan organisasi lokal 

(sektor privat) harus mampu meningkatkan kemampuan usahanya, dan (c) 

pemerintah dengan menggunakan kerangka kerjanya dapat meningkatkan 

pemantauan untuk pelayanan yang telah disepakati.  

o Kesabaran : Kerja sama proyek pembangunan ini akan membuat perubahan 

pada keadaan lembaga kita dan perubahan pada investasi modal yang sangat 

besar dimana dalam prosesnya akan memakan waktu yang tidak sedikit dan 

membutuhkan kesabaran yang tidak sedikit pula.  

o Fleksiblitas  

 Setiap kerjasama seharusnya dapat mencerminkan pengalaman-pengalaman 

sebelumnya. Lebih dari jangka panjang, perubahan pada rencana investasi, pemilihan 

teknologi, dan prioritas tindakan yang perlu diambil untuk menghasilkan kerja sama yang 

lebih baik. Hal ini didukung dengan sistem prosedur yang bersih unuk membuat beberapa 



perubahan ketika kerjasama telah berjalan dan mereka yakin bahwa dampak negatif dari kerja 

sama ini dapat direduksi. 

o Tanggung jawab sosial  

 Pengadaan infrastruktur ini bermaksud untuk menyediakan barang publik, dengan 

kata lain, barang publik seharusnya dapat diterima dan digunakan oleh setiap orang. 

Peningkatan pelayanan infrastruktur ini memiliki tujuan yaitu membuat tingkat kehidupan 

penduduk akan lebih baik, khsusnya peningkatan tingkat kehidupan pada kaum 

miskin.Pemreintah seharunsya berusaha untuk selalu mendapatkan perubahan-perubahan 

contohnya adanya peningkatan akses kemudahan dan peningkatan kualitas pelayanan yang 

lebih baik. 

o Tanggung jawab terhadap lingkungan  

 Hampir semua pelayanan infrastruktur di perkotaan secara langsung akan 

berhubungan dengan isu kualitas lingkungan. Air sebagai sumber daya yang langka. Dan 

untuk mempertahankasn keberlanjutan secara jangka panjang, dimana dalam penyediaannya 

diharapkan tidak akan berdampak pada ekositem daerah setempat. Sehingga mekanisme 

investasi yang ada harus mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, kesehatan 

masyarakat dan pemerintah, ekosistem yang berkelanjutan, serta pertanggung jawaban pada 

penggunaan sumber daya yang langka, yang akan mempengaruhi pengadaan dan penggunaan 

modal sebagaimana mestinya. Asuransi pertanggung jawaban terhadap lingkungan yang 

disepakati dan penggunanan sistem teknologi yang "eco-efisien" seharusnya telah tercantum 

dalam seluruh perjanjian kotrak kerja sama yang ada. 

 

5.1.8 Prioritas Program 

Prioritas program ditentukan dalam pemanfaatan ruang. Prioritas ini diperlukan untuk 

mendistribusikan biaya pembangunan infrastruktur Metropolitan Palembang selama kurun 

waktu 10 tahun. Prioritas program juga diperlukan untuk memudahkan dalam mengestimasi 

biaya yang diperlukan dalam periode pembangunan selama 20 tahun. 

 

5.1.9 Estimasi Pembiayaan 

Estimasi pembiayaan dilakukan dengan cara menghitung nilai saat ini dari berbagai kegiatan 

pembangunan yang akan dilaksanakan. Proses estimasi menggunakan pendekatan yang 

bersifat general (tidak detail) dengan mempertimbangkan tingkat inflasi yang terjadi pada 

saat ini. Misalnya untuk menghitung pembangunan instalasi pengolahan air bersih dihitung 

berdasarkan kapasitas air dalam liter/detik. Sementara itu untuk menghitung pembangunan 

jalan toll dan jalan umum dihitung dari rata-rata biaya yang diperlukan untuk membangun 

jalan dalam satuan kilometer.  

Selain menghitung nilai saat ini, juga dihitung nilai masa depan (future value) dengan 

menggunakan faktor pengganda (compound factor) sebesar 12%. Untuk kegiatan yang 

memerlukan waktu lebih dari satu tahun, biaya didistribusikan secara merata pada setiap 

tahunnya. Misalnya jika suatu kegiatan memerlukan biaya Rp 100 milyar dalam 5 tahun, 

maka biaya per tahunnya sebesar Rp 20 milyar. Dengan demikian, biaya yang akan 

ditanggung di masa depan bisa dihitung lebih akurat. 



 

5.1.10 Beberapa Contoh Pembiayaan Yang Ada Di Kawasan Perkotaan Palembang 

Berikut ini adalah contoh-contoh pembiayaan beberapa infrastruktur di Kota Palembang: 

 Tahun 2008 lalu, melalui BPH Migas, Pemprov Sulsel mengajukan anggaran sekitar Rp 34 

Miliar untuk merealisasikan program City gas di Sengkang. Kepala BPH Migas Tubagus 

Haryono sudah memberikan isyarat dukungan. (sumber: Makassar Tribun, 30 Mei 2009). 

 Pasar kuliner bertaraf internasional di kawasan 7 Ulu Palembang. Pembangunan pasar 

kuliner pertama di Sumsel, menelan dana Rp4 miliar. Dana tersebut merupakan bantuan 

dari Departemen Perdagangan. (sumber: Palembang (SI), 5 Juni 2009). 

 Ada Tujuh calon konsultan keuangan dan hukum yang berminat dalam proses 

pembangunan Tanjung Api-api (TAA) (sumber: Palembang (SI), 28 Mei 2009). 

 Pembangunan Jembatan Musi III akan dimulai pada akhir 2009.  

Adapun dana yang diperlukan sebesar Rp1,2 triliun berasal dari pinjaman pemerintah pusat 

yang dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel (Sumber: Palembang (SI), 

15 Mei 2009). 

 Kepala Bidang Transportasi Jalan dan Rel Dishub Kota Palembang Agus Supriyanto 

menuturkan, pengelolaan bus Trans Musi memang akan diserahkan swasta, dengan 

anggaran APBD 2009 sebesar Rp8,36 miliar, dan saat ini disiapkan untuk proses 

lelang.(Sumber: Palembang (SI), 3 Mei 2009) 

 

 

5.2 Kelembagaan Kawasan Perkotaan Palembang  

Ruang metropolitan merupakan suatu kawasan perkotaan yang memenuhi kriteria fisik 

tertentu dan membutuhkan manajemen perkotaan tertentu. Berdasarkan pendekatan teori, 

kawasan metropolitan terbentuk dari proses suburbanisasi, yaitu ketika pertumbuhan suatu 

kota (kota inti) menjangkau wilayah pinggiran kota (suburban/outskirts). Hingga suatu ketika 

wilayah pinggiran tersebut akan memperkuat dirinya sebagai suatu kutub pertumbuhan 

tersendiri dan mulai melepaskan ketergantungannya dengan kota inti. 

Fenomena terbentuknya ruang metropolitan di berbagai tempat menunjukkan perbedaan. Hal 

ini mendasari perlunya pembedaan jenis-jenis ruang metropolitan. Secara khusus untuk 

Indonesia, terdapat 4 (empat) jenis ruang metropolitan yang dapat didefinisikan sebagai 

berikut : 

 Kota metropolitan (metropolitan city), yaitu suatu kota yang memiliki lebih dari 1 juta 

penduduk di dalam batas administrasi kotanya. 

 Kawasan metropolitan (metropolitan area), yaitu suatu kawasan perkotaan yang 

dibentuk oleh suatu sistem kota besar dan wilayah sekitarnya dengan jumlah 

penduduk keseluruhan melebihi 1 juta jiwa. 

 Wilayah metropolitan (metropolitan region), yaitu suatu kawasan yang berciri 

perkotaan yang meliputi dua atau lebih kota atau daerah berdekatan, terangkai dalam 

batas-batas administratif, dan memiliki jumlah penduduk keseluruhan melebihi 1 juta 

jiwa. 



 Koridor metropolitan (metropolitan corridor), yaitu suatu kawasan yang berciri 

perkotaan yang menghubungkan kawasan-kawasan metropolitan. 

Pada pembahasan kelembagaan di laporan ini bahasan yang ada baru mencakup pendekatan 

teori mengenai kelembagaan Metropolitan dan beberapa contoh Kelembagaan Metropolitan 

di Indonesia yang akan menjadi masukan bagi kelembagaan Metropolitan di Kawasan 

Perkotaan Palembang. 

 

5.2.1 Pendekatan Teori 

Analisis kelembagaan yang akan dilakukan dalam konteks Penataan Ruang Metropolitan 

Palembang akan lebih difokuskan pada analisis pembentukan suatu otorita yang diharapkan 

mampu mengelola dan/atau menangani berbagai permasalahan yang berkembang selama ini. 

Permasalahan yang ada ini dihadapkan pada kondisi kelembagaan saat ini yang belum 

mampu menjawab tuntutan kebutuhan yang ada. 

Jika ditelaah, kelembagaan yang ada saat ini belum difokuskan pada badan atau organisasi 

yang ada di tingkat propinsi atau tiap kabupaten/kota, tetapi lebih difokuskan pada organisasi 

lintas institusi khususnya terkait dengan penataan ruang. Berbagai bentuk kelembagaan yang 

telah ada saat ini masih merupakan  inisiatif pemerintah Propinsi dan belum menjadi 

kesadaran bersama antar daerah kabupaten/kota.  

Beberapa dasar kebutuhan kelembagaan Metropolitan Palembang adalah : 

 Permasalahan pembangunan telah menyangkut permasalahan antar/ lintas wilayah 

kabupaten/kota; 

 Sistem koordinasi yang ada tidak memadai untuk menangani permasalahan metropolitan; 

 Penanganan permasalahan antar/lintas wilayah kabupaten/kota memerlukan fokus 

penanganan tersendiri secara terus menerus dan terintegrasi; 

 Pembangunan infrastruktur antar/lintas wilayah kabupaten/kota membutuhkan 

pengelolaan kelembagaan secara khusus. 

 

Landasan yuridis formal tentang kerjasama antar Daerah : 

 Pasal 65 UU No. 5/1974 tentang Pemerintah Daerah 

 Pasal 87, 88, 91 UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah 

 Pasal 195 dan 196 UU 32/2004 tetang Pemerintahan Daerah. 

 

Beberapa bentuk wadah koordinasi/kerjasama antar Daerah adalah Forum Koordinasi dan 

Badan Koordinasi. Beberapa format kelembagaan metropolitan yang dapat diterapkan antara 

lain adalah : 

 Interjurisdictional agreements 

 Multi-jurisdictional agreements 

 Project-based Interjurisdictional agreements. 

Dalam konteks Metropolitan Palembang, perlu dikembangkan suatu model kelembagaan 

metropolitan yang secara konseptual merupakan : 

 Bentuk lembaga : Palembang Metropolitan Authority 

 Formal lembaga : Single tier governance, dengan modifikasi 

 Lembaga mandatory berdasar Perda Bersama untuk menangani kasus-kasus spesifik 

metropolitan dengan kombinasi shared local budget dan swadana 



 Administrasi pembangunan supra Daerah setingkat Propinsi 

 Instrumen hukum : Perda Bersama, mandatory Kepala Daerah Otonomi, serta penguatan 

Keputusan Gubernur. 

Dalam konteks Metropolitan Palembang, kelembagaan yang dibentuk akan mempunyai 

tugas pokok : 

 Menyediakan perencanaan strategis untuk skala wilayah metropolitan; 

 Menyediakan manajemen strategis untuk pengelolaan kawasan; 

 Melakukan koordinasi dan penyediaan infrastruktur untuk skala wilayah metropolitan; 

 Melakukan keseimbangan pembangunan antar wilayah. 

 

5.2.2 Perbandingan Lembaga Metropolitan dengan Badan Koordinasi Kerjasama 

Pembangunan (BKSP) Jabotabek 

5.2.2.1 Dasar Pengaturan 

 Latar Belakang Pembentukan 

BKSP dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan 

DKI Jakarta Nomor I/DP/040/PD/1976 dan Nomor 3 Tahun 1976 yang ditandatangani oleh 

kedua Gubernur dan kedua Ketua DPRD, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan 

Bersama Antar Kedua Gubernur Nomor 5 Tahun 1990 dan Nomor 2 Tahun 1990 tentang 

Kerjasama Dalam Rangka Pembangunan Jabotabek.  

Motivasi utama pembentukan BKSP adalah : 

 Sebagai usaha untuk mengurangi kesenjangan kemajuan pembangunan antara DKI 

Jakarta dan Botabek, dengan titik berat ditujukan pada usaha untuk mewujudkan 

keserasian perkembangan Wilayah Jabotabek. 

 Sebagai usaha untuk memecahkan masalah bersama dan atau mewujudkan tujuan 

bersama terhadap bidang-bidang tertentu, dengan titik berat perhatian terletak pada usaha 

untuk mewujudkan tujuan bersama. 

Berdasarkan beban motivasi tersebut, maka pada tahun 1976 disusun Panitia Persiapan 

Daerah untuk pengembangan Metropolitan Jabotabek yang disusul dengan pembentukan 

struktur organisasi, sebagai berikut : 

 Unsur Pimpinan, terdiri dari Kedua Gubernur 

 Kelompok Pembantu Pimpinan 

 Sekretaris, yang dipimpin oleh seorang sekretaris sebagai Pimpinan Harian Kelompok 

Pembantu Pimpinan, asisten umum dan asisten teknis serta bidang-bidang dan seksi-seksi.  

Bentuk BKSP yang pada awalnya hanya berupa Forum dirasakan kurang efektif, sehingga 

pada tahun 1990 bentuk dan strukturnya mengalami perubahan sebagai berikut : 

 Unsur Pimpinan, terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua, dibantu dengan Kelompok Ahli 

 Pembantu Pimpinan, adalah Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu 

bagian-bagian : 

 Bagian Keuangan 

 Bagian Umum 

 Pelaksana, adalah bidang-bidang yang dipimpin oleh para Kepala Bidang yang terdiri dari 

: 

 Bidang Perencanaan, dengan seksi-seksi : 

 Seksi Tata Ruang 

 Seksi Ekonomi dan Perhubungan 

 Seksi Pemerintahan 

 Seksi Kesejahteraan Rakyat 

 Bidang Pelaksanaan, yang dibantu oleh seksi-seksi : 



 Seksi Sosial Budaya dan Kependudukan 

 Seksi Sumber Daya 

 Seksi Pertanahan 

 Seksi Fisik dan Prasarana 

 Bidang Pengendalian, dengan seksi-seksinya : 

 Seksi Pendataan dan Pemetaan 

 Seksi Evaluasi 

 Seksi Perizinan 

 Seksi Pelaporan. 

Personil BKSP merupakan Pegawai Negeri dari Pemda masing-masing secara seimbang 

jumlahnya dengan memperhatikan pengembangan karir. Juga dalam hal pendanaan 

pembangunannya, diatur dalam Peraturan Bersama Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan 

DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Pembangunan dalam 

Bidang Kependudukan, Penggunaan Tanah dan Transportasi di Wilayah Jabotabek. Dalam 

Pasal 11 peraturan tersebut disebutkan bahwa "Biaya untuk Pelaksanaan Peraturan Bersama 

ini dibebankan pada Anggaran Daerah, Anggaran Pemerintah Pusat dan sumber-sumber lain 

yang sah". 

 Landasan Hukum 

Pengaturan mengenai kerja sama dan kelembagaan BKSP ini mengacu pada beberapa 

peraturan perundang-undangan, yang dapat disebutkan sebagai berikut : 

 UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Pasal 65) 

 UU Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Negara 

RI Jakarta 

 INPRES Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Wilayah Jakarta - Bogor - 

Tangerang - Bekasi (Jabotabek) 

 Permendagri Nomor 6 Tahun 1975 tentang Kerjasama Antar Daerah 

 Keputusan Mendagri Nomor 275 Tahun 1982 tentang Pedoman Kerjasama Pembangunan 

Antar Daerah 

 Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS 

Nomor 125/K/10/1983 tentang Team Perencanaan dan Team Teknis Perencanaan 

Pembangunan Wilayah Jabotabek 

 Instruksi Mendagri Nomor 29 Tahun 1980 tentang Tindak Lanjut dari INPRES Nomor 13 

Tahun 1976 tentang Pengembangan Wilayah Jabotabek 

 Peraturan Bersama Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan DKI Jakarta Nomor 

I/DP/040/PD/1976 dan Nomor 3 Tahun 1976 tentang Kerjasama Dalam Rangka 

Pembangunan Jabotabek, yang disyahkan dengan Keputusan Mendagri Nomor 

Pem.10/34/16.282 

 Peraturan Bersama Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan DKI Jakarta Nomor 5 

Tahun 1990 dan Nomor 2 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Bersama 

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan DKI Jakarta Nomor I/DP/040/PD/1976 dan 

Nomor 3 Tahun 1976 tentang Kerjasama dalam rangka Pembangunan Jabotabek. 

 Pokok-Pokok Kebijaksanaan Pengembangan Wilayah Jabotabek 

Pokok-pokok kebijaksanaan pengembangan Wilayah Jabotabek secara garis besar dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

 Meringankan tekanan penduduk di dalam Wilayah DKI Jakarta, sehingga kehidupan 

sosial, ekonomi dan budaya berkembang secara serasi dan lebih mencerminkan peri 

kehidupan nasional Bangsa Indonesia; 



 Mengusahakan agar kegiatan industri dan perdagangan yang terdapat di dalam wilayah 

DKI Jakarta dapat lebih mendorong kegiatan-kegiatan yang berkaitan di daerah-daerah 

lain, khususnya di daerah Botabek; 

 Mengusahakan adanya keselarasan, keserasian dan keseimbangan baik dalam 

perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian pembangunan antara Wilayah DKI 

Jakarta dan Botabek; 

 Mengembangkan pusat-pusat pemukiman perkotaan di Wilayah Botabek agar menjadi 

tempat kediaman dan berusaha yang menarik, sehingga dapat menjadi pusat-pusat 

pertumbuhan baru; 

 Menciptakan iklim yang dapat mendorong kegiatan investasi di pusat-pusat pertumbuhan 

tersebut, antara lain dengan pembinaan prasarana perhubungan, pengaturan penggunaan 

tanah, penciptan lingkungan hidup yang sehat dan pengadaan pelbagai sarana sosial, 

ekonomi dan budaya lainnya; 

 Penggunaan tanah didasarkan pada kondisi fisik, penduduk dengan memperhatikan 

dampak lingkungan, keserasian lingkungan hidup dan fungsi masing-masing Daerah; 

 Setiap kebijaksanaan penggunaan tanah di Jabotabek berdasarkan pada pola rencana 

struktur yang disetujui bersama searah dengan fungsi-fungsi yang didasarkan atas faktor-

faktor geologis, geografis dan ekologi lingkungan menurut perwilayahan dengan pantai 

dan dataran rendah sejajar pantai, daerah pengembangan kota terbatas dan intensifikasi 

pertanian, daerah pengembangan kota, daerah intensifikasi pertanian dan kota terbatas, 

daerah perlindungan dan pariwisata; 

 Pembangunan di bidang transportasi diarahkan untuk dapat mendorong dan menunjang 

keserasian percepatan penyebaran pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Wilayah 

Jabotabek, dengan mengembangkan sistem trasportasi terpadu yang meliputi rencana 

struktur transportasi, sistem angkutan umum termasuk angkutan massal, manajemen 

transportasi yang mampu melayani mobilitas penduduk Jabotabek. 

 

5.2.2.2 Lingkup Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan  

 Lingkup Kerjasama 

Ruang lingkup kerjasama antara Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan DKI 

Jakarta meliputi : 

 Pemecahan permasalahan yang menyangkut pembangunan, baik di bidang sosial, 

ekonomi, budaya, tata ruang, maupun tertib pemerintahan dalam Wilayah Jabotabek 

 Perencanaan dan penetapan progam-program daerah dan sektoral dalam Wilayah 

Jabotabek 

 Pelaksanaan perencanaan pembangunan baik fisik maupun non fisik 

 Pelaksanaan perencanaan pembangunan agar tercapai koordinasi, integrasi, sinkronisasi 

dan simplifikasi antara proyek-proyek regional dan sektoral dalam Wilayah Jabotabek. 

 Kedudukan 

 BKSP merupakan Unit Pelaksana Kerjasama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 

Barat dan DKI Jakarta. Badan dalam hal ini merupakan lembaga yang bertanggungjawab 

penuh dan tidak lagi berbentuk forum seperti yang terjadi sebelumnya. 

 Badan dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Gubernur Kepala Daerah yang secara administratif berada dalam koordinasi Sekretariat 

Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Barat dan DKI Jakarta 

 Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang 

bertanggungjawab kepada Ketua. 

 

 



 Tugas Pokok  

Rincian tugas yang dibebankan kepada BKSP Jabotabek terhadap bidang-bidang yang dibuat 

berdasarkan Peraturan Bersama Tahun 1990, yaitu : 

 Dalam Bidang Perencanaan 

 Mengkoordinasikan kegiatan penataan ruang dan peruntukan tata guna lahan serta 

prasarana lainnya, lalu mengumpulkan serta menganalisis data untuk penyusunan 

program sektor-sektor yang terkait. 

 Bidang Pelaksanaan 

 Mengadakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang kependudukan, 

pertanahan, pertanian, perindustrian, pertambangan, perhubungan dan pariwisata. 

Disamping itu dalam bidang pelaksanaan juga mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan fisik 

yang menyangkut penelitian tanah, pembangunan gedung, jalan, dan jembatan. 

 Bidang Pengendalian 

 Mengadakan proses pendataan dan evaluasi untuk pengendalian kegiatan pembangunan 

dengan mengkoordinasikan penyusunan peta pembangunan dan pelaksanaan proses 

perijinan.  

 Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan atas 

dasar hak, wewenang dan kewajiban Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, 

DKI Jakarta dan Kabupaten/Kotamadya DT II Bogor, Tangerang, dan Bekasi serta urusan 

yang tumbuh dan berkembang di Wilayah Jabotabek. 

 Fungsi 

Fungsi kelembagaan BKSP Jabotabek adalah sebagai berikut : 

 Mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan yang meliputi tata ruang, 

ekonomi, perhubungan, tata pemerintahan, dan kesra; 

 Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan yang meliputi sosial budaya, 

kependudukan, sumber daya, pertanahan, fisik prasarana; 

 Mengkoordinasikan pengendalian pembangunan yang meliputi tugas-tugas pendataan, 

pemetaan evaluasi, perizinan dan penyusunan pelaporan berkala;  

 Melaksanakan tugas-tugas sekretaris yang meliputi urusan surat menyurat, 

kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hubungan masyarakat, 

protokol serta tugas-tugas lainnya. 

 

5.2.2.3 Lingkup Koordinasi 

BKSP Jabotabek menurut fungsi dan tugasnya adalah sebagai Koordinator dalam pembuatan 

dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan dalam lingkup 

regional Jabotabek. Koordinasi yang dilakukan disini adalah kegiatan untuk memadukan dan 

menyerasikan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan antar wilayah, 

sehingga diharapkan adanya kesatuan gerak langkah dan konsistensi pengaturan waktu dan 

tujuan yang telah dirumuskan bersama. Pelaksanaan kordinasi oleh BKSP memerlukan saling 

pengertian dan saling menghargai antara lain dilakukan dalam bentuk pendekatan secara 

informal yang kontinu terhadap wilayah-wilayah tersebut. 

Pada dasarnya titik sentral dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan 

terletak pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan, sehingga dalam 

hal ini BKSP dalam pelaksanaan koordinasi kerjasama pelaksanaan pembangunan di Wilayah 

Jabotabek melakukan hal-hal sebagai berikut : 

 Mengkoordinasikan penyusunan rancangan RUTR/RDTR Wilayah Kecamatan di 

perbatasan dan pusat-pusat pertumbuhan baru; 

 Meningkatkan pengendalian penduduk melalui peningkatan tertib administrasi 

pertumbuhan terpadu, penyuluhan, penataran petugas kependudukan, peningkatan 



koordinasi aspek-aspek pembangunan lainnya yang berkaitan dengan aspek 

kependudukan; 

 Mengkoordinasikan penataan wilayah perbatasan melalui pembangunan pilar pembantu 

untuk perbatasan, pemetaan titik koordinat serta penyelesaian masalah lainnya yang 

menyangkut perbatasan; 

 Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek fisik/non fisik, baik dari 

DKI Jakarta maupun Jawa Barat yang dibangun di Botabek. 

 Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan 

penghijauan, reboisasi, penambangan golongan C, pengembalian fungsi dan pemanfaatan 

situ-situ dalam rangka penyelamatan dan pemeliharaan lingkungan dan penyediaan air di 

Wilayah Jabotabek; 

 Meningkatkan koordinasi dalam menyusun bahan promosi dan daftar acara dalam 

kesatuan paket pemasaran wisata serta peningkatan sadar wisata di kalangan masyarakat 

umum dan keterampilan dan mutu pelayanan tenaga kerja wisata, Wilayah Jabotabek; 

 Peningkatan pengetahuan, kemampuan serta mewujudkan kesatuan bahasa dan pola pikir 

segenap aparatur Pemerintahan di Wilayah Jabotabek, melalui diklat, penalaran, kerja 

praktek, memantapkan mekanisme perencanaan, pelaksanan dan pengendalian 

pembangunan melalui struktur organisasi dan tata kerja dan penyeragaman pelayanan 

administrasi pemerintahan; 

 Mengkoordinasikan pengaturan trayek kendaraan umum dan taksi di Wilayah Jabotabek 

 Mengkoordinasikan penelitian, pendataan penduduk, tenaga kerja, perizinan, galian C dan 

pembuatan peta kondisi existing untuk perencanan; 

 Merumuskan kebijaksanaan bersama Gubernur KDKI Jakarta dan Gubernur Daerah 

Tingkat I Jawa Barat serta program bersama sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bersama 

Nomor 9 Tahun 1991.  

Rapat Koordinasi Pembangunan yang diselenggarakan oleh BKSP Jabotabek pada saat ini 

yang meliputi Daerah Tingkat I dan Tingkat II Wilayah Jabotabek masih bersifat pasif. 

Produk-produk Rakorbang sering tidak ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pembangunan di 

masing-masing Daerah. Atau ada beberapa inisiatif Daerah yang selama ini merupakan 

urusan intern Daerah yang bersangkutan padahal mempunyai implikasi ke Daerah lainnya, 

tidak diteruskan ke dalam Rakorbang BKSP tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hingga 

saat ini walaupun BKSP senantiasa melengkapi dirinya dengan sejumlah kewenangan dan 

perencanaan program koordinasi, namun dalam prakteknya kewenangan dan program 

tersebut belumlah sepenuhnya berjalan. 

 

5.2.2.4 Produk-Produk BKSP 

Kerjasama pembangunan antara Daerah Tingkat I Jawa Barat dan DKI Jakarta secara 

operasional dilandasi oleh Inpres No 13 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok pengembangan 

Wilayah Jabotabek dan Keputusan Mendagri nomor 275 Tahun 1982, dengan tujuan utama 

membangun Ibukota Negara dan daerah pengaruhnya melalui program-program : 

a. Meringankan tekanan penduduk Ibukota 

b. Membina pola pemukiman 

c. Penyebaran tenaga kerja 

d. Seleksi investasi dan pemerataan ke Daerah 

e. Membina prasarana perhubungan, sistem transportasi, dan komunikasi 

f. Pengaturan penggunaan tanah 

g. Menciptakan lingkungan hidup yang sehat 

h. Pengadaan sarana dan prasarana sosial, ekonomi, dan budaya 

i. Pembinaan administrasi pemerintahan. 



Sesuai dengan tugas dan fungsi yang dibebankan, maka kegiatan-kegiatan yang telah 

dilakukan, antara lain : 

a. Dalam Bidang Koordinasi 

 Koordinasi dalam kegiatan perumusan kebijaksanaan bersama : 

o Kesepakatan Bersama Gubernur tanggal 12 Mei 1984, yang menyangkut Pokok-

pokok Kebijaksanaan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, 

Pendidikan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Industri; 

o Kesepakatan Bersama Gubernur tanggal 26 Agustus 1986, yang menyangkut 

Pokok-pokok Kebijaksanaan di Bidang Kehidupan Beragama, Kesehatan, dan 

Keluarga Berencana, Pengembangan Kepariwisataan, Pengendalian Tata Air dan 

Peternakan. 

o Kesepakatan bersama Gubernur tanggal 15 Juli 1988, menyangkut Pokok-pokok 

Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan, Ketenaga Kerjaan, Sosial, Forum 

Koordinasi Pemasaran dan Tanda Batas. 

o Keputusan Bersama Gubernur Nomor 470/Kep.1255 Jabotabek/86 dan Nomor 

166 Tahun 1986 tentang Peningkatan Tertib Administrasi Kependudukan. 

 Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama Gubernur, telah berhasil pula 

dirumuskan beberapa hal sesuai dengan garapannya melalui Keputusan/ Kesepakatan 

Bersama antara : 

o Ketua BAPPEDA Daerah Tingkat I 

o Kanwil Depdikbud Daerah Tingkat I 

o Kanwil/Dinas PU Daerah Tingkat I 

o Kanwil Dept. Agama Daerah Tingkat I 

o Kanwil Kesehatan dan BKKBN, Kanwil Pertanian Daerah Tingkat I 

o Kopertis Wilayah III DKI Jakarta dan Kopertis Wilayah IV Jawa Barat. 

 Koordinasi dalam kegiatan perencanaan : 

o Penyusunan RUTR Pembangunan Wilayah Jabotabek 

o Penyusunan RUTR Kotif Depok, Tangerang, Bekasi, Cibinong dan Serpong 

o Penyusunan RBWK Wilayah Kec. Pondok Gede, Cimanggis, Ciledug, Cipondok, 

dan Bekasi Barat. 

o Relokasi Industri 

o Intake Cisadane 

o Sumber Air Ciburial 

 Koordinasi dalam hal pelaksanaan : 

o Peningkatan tertib administrasi penduduk di Wilayah Jabotabek, melalui 

penyuluhan bersama dan operasi bersama Bina Kependudukan (BIDUK I) 

Jabotabek 

o Inventarisasi dan penataan kembali pilar batas antar Daerah Tingkat I 

o Penataran bersama aparat pemerintah Wilayah Jabotabek 

o Penerimanaan murid baru di Wilayah Jabotabek 

o Pengembangan prasarana jalan, sarana pendidikan dan olahraga, serta balai rakyat 

di Wilayah Botabek atas bantuan Pemda DKI Jakarta 

o Penataan hutan kota di Kampus UI 

o Inventarisasi dan penataan situ-situ di Wilayah Jabotabek 

o Penertiban rumah potong hewan dan pemasaran daging. 

b. Menyiapkan dan merumuskan berbagai rancangan kebijaksanaan bersama Gubernur 

dalam bentuk Draft Rancangan Kesepakatan, Keputusan, Peraturan serta Instruksi 

Bersama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Gubernur Kepala Daerah 

DKI Jakarta : 



 Pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan di dalam bidang kependudukan, 

penggunaan tanah dan transportasi di Wilayah Jabotabek. 

 Ketentuan pemberian kartu identitas kerja bagi penduduk Botabek. 

 Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Perijinan di Wilayah 

Jabotabek 

c. Membangun sarana/prasarana sosial ekonomi, terutama di Wilayah Botabek, antara lain: 

Gedung-gedung sekolah, sarana olahraga dan fasilitas peningkatan jalan-jalan. 

d. Penataan kembali Wilayah Perbatasan : Mengadakan inventarisasi pilar batas, 

memperbaiki dan membangun pilar pembantu. 

e. Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Tata Air, berupa pelestarian 

lingkungan hidup dan penghijauan. 

 f. Mengadakan Diklat dan Penataran bagi aparat pamongpraja dan instansi terkait, dengan 

tujuan untuk peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparat. 

 g. Mengeluarkan rekomendasi dan perijinan-perijinan berkenaan dengan pembangunan di 

Wilayah Jabotabek. 

 

5.2.2.5 Perspeksi Kelembagaan BKSP 

Sejak awal pembentukan BKSP Jabotabek dirasakan belum berfungsi secara efektif dan 

efisien, dikarenakan struktur yang ada sebagai suatu badan yang non struktural dirasakan 

sebagai suatu hambatan, karena banyak keterbatasan baik secara yuridis maupun psikologis 

dalam mengadakan koordinasi pembangunan di Wilayah Jabotabek, ketika bertemunya 

beberapa kepentingan antar kelembagaan di tingkat Daerah maupun Pusat. Beberapa 

hambatan mengenai keberadaan BKSP yang menjadikannya tumpang tindih (overlapping) 

dengan lembaga-lembaga lain, seperti : 

a. Dengan Kelembagaan Pusat : 

 Depdagri (Ditjen PUOD dan Ditjen Bangda), terutama dalam pelaksanaan 

administrasi Pemerintahan dan pengaturan batas-batas wilayah serta pengembangan 

Wilayah Jabotabek. 

 Departemen Pekerjaan Umum (Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Bina Marga), terutama 

dalam pelaksanaan program yang bersifat teknis dan dalam rangka pengembangan 

infrastruktur di Wilayah Jabotabek. 

 Bappenas, terutama dalam hal perencanaan dan penyusunan team-team teknis dalam 

pembangunan Wilayah Jabotabek. 

 Badan Pertanahan Nasional, terutama dalam hal penyediaan lahan tanah untuk 

pembangunan di Wilayah Jabotabek. 

 b. Dengan Kelembagaan Tingkat I : 

Dalam beberapa aspek berdasarkan pengalaman, perencanaan pembangunan dan 

pelaksanaan koordinasinya berada pada pihak Bappeda, sehingga kadang-kadang 

permasalahan-permasalahan yang ada langsung diselesaikan tanpa melalui BKSP 

sebagai mediator. Dengan seringnya hal ini dilakukan maka lambat laun keberadaan dan 

peran BKSP Jabotabek makin terkikis. 

c. Dengan Kelembagaan Tingkat II : 

Masih banyaknya aparat yang belum mengetahui dan memahami mengenai BKSP 

Jabotabek, sehingga segan untuk memanfaatkan fungsi dan peran BKSP. Sehingga pada 

akhirnya mereka menggunakan media konvensional yaitu Bappeda Tingkat II sebagai 

pemegang koordinasi perencanaan pembangunan di Daerah Tingkat II. 

Usaha untuk memformalkan kelembagaan BKSP harus terus dilakukan, dengan beberapa 

proses sebagai berikut : 



 Meningkatkan dasar hukum pembentukan BKSP, yaitu dengan menempatkan BKSP 

pada posisi dengan kewenangan yang cukup (dalam hal : kewenangan struktural). 

 Harus ada konsistensi kesepakatan dalam hal pokok kebijaksanaan di berbagai 

bidang yang telah dibuat dan adanya sinkronisasi dengan bidang-bidang yang baru 

diadakan. 

 Adanya prosedur kemudahan untuk mendapatkan informasi dan data-data dari 

sumber-sumber yang berkepentingan dengan masalah pembangunan di Wilayah 

Jabotabek secara cepat dan tepat. 

 Adanya suatu prosedur dan mekanisme yang tegas untuk memecahkan konflik yang 

tidak dapat diselesaikan secara musyawarah. 

 Membuka kesempatan karir yang menarik untuk menciptakan kemampuan teknik 

pegawai yang berkualitas tinggi 

 Menyediakan suatu anggaran operasional yang cukup untuk menyelenggarakan 

sendiri beberapa produk kerja sama. 

 Adanya saling pengertian dan semangat untuk memberikan kontribusi yang aktif 

dari segenap lembaga yang terlibat maupun yang terkait dalam pengembangan 

pembangunan di Wilayah Jabotabek. 

 

5.2.2.6 Kasus Koordinasi Kelembagaan Penataan Ruang di Wilayah Botabek 

Menurut peraturan perundang-undangan, telah ditentukan beberapa lembaga di Daerah 

(Kabupaten/Kota khususnya) yang mempunyai lingkup fungsi dan tugas dalam hal 

koordinasi. Namun pada dasarnya kewenangan koordinasi secara menyeluruh terletak di 

tangan Kepala Daerah dan Kepala Wilayah. 

Dalam kasus kelembagaan pengelolaan pembangunan Wilayah Botabek (Bogor-Tangerang-

Bekasi) yang dikaitkan dengan implementasi hasil perencanaan (secara fisik) penataan ruang 

yang telah dilakukan, mensyaratkan dalam pelaksanaan pembangunannya harus dilakukan 

secara terpadu dan terintegrasi secara instansional. Mekanisme keterpaduan dan integrasi 

instansional ini telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan sebagai mekanisme 

koordinasi. Menilik kompleksitas masalah dan antisipasi penanganan yang dilakukan; 

mekanisme koordinasi pengelolaan pembangunan, khususnya penataan ruang, untuk Wilayah 

Botabek membutuhkan mekanisme koordinasi tersendiri. 

Mekanisme koordinasi yang telah dilakukan selama ini adalah dengan melibatkan Kota 

Jakarta, atau pola kerjasama antar 2 (dua) Daerah Provinsi (saat ini menjadi 3 Provinsi). 

Wujud koordinasi yang dilakukan adalah dalam bentuk Badan Kerjasama Pembangunan 

Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (BKSP Jabotabek). Walaupun lembaga ini telah 

melahirkan banyak kebijaksanaan pembangunan khususnya penataan ruang, namun secara 

teknis planologis kurang sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan studi ini, di antaranya : 

 dalam menegakkan otonomi Daerah, berusaha melepaskan pengaruh Jakarta dalam 

pengembangan wilayah Botabek lebih lanjut  

 bentuk kerjasama yang kurang seimbang secara teknis perwilayahan, yaitu antara 

wilayah Daerah Provinsi (DKI Jakarta) dengan Daerah Kabupaten/Kota (Botabek + 

Depok); sehingga diperlukan pemikiran terhadap alternatif lain. 

Untuk koordinasi pada periode sebelum UU 22/1999 dan pemekaran wilayah, pilihan optimal 

yang disarankan adalah koordinasi penuh terletak pada satu Pembantu Gubernur yang 

melingkupi Wilayah Botabek. Saat itu untuk wilayah perencanaan Botabek, secara 

administratif berada dalam koordinasi 3 Pembantu Gubernur. Selain itu berdasarkan 

penetapan Wilayah Pembangunan yang telah ditetapkan, wilayah perencanaan terletak dalam 

lingkup satu WP (WP Botabek). Bila dari perencanaan yang telah dilakukan dapat 

mengukuhkan konsepsi pembagian WP yang telah dilakukan, kemudiannya diikuti oleh 



penempatan lingkup wilayah kewenangan Pembantu Gubernur berdasarkan WP tersebut, 

maka untuk Wilayah Botabek dapat merupakan satu WP dan secara administrasi 

pemerintahan berada dalam lingkup kewenangan koordinasi seorang Pembantu Gubernur. 

 

5.2.3 Perbandingan Lembaga Metropolitan Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) 

Metropolitan Mamminasata 

1. Dasar Pengaturan 

BKSP Mamminasata dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 

860/XII/TAHUN 2003 tentang Pembentukan Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) 

Metropolitan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa/Gowa, Takalar) tanggal 30 

Desember 2003.  

2. Tugas Pokok 

Tugas Pokok BKSP Metropolitan Mamminasata adalah: 

 Menginventarisasi data untuk mengatasi permasalahan lintas daerah dan upaya 

penyelesaiannya. 

 Mengidentifikasi permasalahan lintas daerah. 

 Melakukan analisis dan merumuskan langkah-langkah setiap bidang yang perlu 

dikerjasamakan. 

 Melakukan sosialisasi, baik kepada masing-masing daerah yang perlu 

dikerjasamakan. 

 Melakukan sosialisasi, baik kepada masing-masing Daerah maupun kepada 

masyarakat dan stakeholder lainnya. 

 Melakukan proses koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) Pembangunan Lintas 

Daerah. 

 Melakukan pengendalian kegiatan pembangunan lintas daerah yang telah disepakati. 

 Melaporkan hasil kegiatan kejasama kepada seluruh Kepala Daerah di wilayah 

Metropolitan Mamminasata, kepada Gubernur dan Pemerintah Pusat setiap tiga bulan. 

3. Fungsi 

Fungsi kelembagaan BKSP Metropolitan Mamminasata adalah : 

Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang wilayah Metropolitan 

Mamminasata.  

4. Mekanisme Kerja 

Mekanisme Kerja BKSP Metropolitas Mamminasata adalah sebagai berikut : 

 Merupakan badan kerjasama lintas daerah, menjadi media koordinasi proses 

pembangunan berbagai bidang lintas daerah, menjadi koordinasi proses pembangunan 

berbagai bidang lintas daerah. 

 Untuk mendukung kelancaran tugas-tugas badan, maka dibentuk Sekretariat 

Kerjasama Pembangunan Metropolitas Maminasata. 

 Sekretariat Badan Kerjasama mengadakan rapat setiap tiga bulan sekali, di luar rapat 

tiga bulanan tersebut dapat diadakan kegiatan koordinasi dan pertemuan sesuai 

kebutuhan yang mendesak. 

 Seluruh Daerah di wilayah Mamminasata mengadakan “Konsultasi Wilayah 

Mamminasata” untuk menjadi bahan masukan pada Rakorbang di masing-masing 

Daerah untuk setiap tahun anggaran. 

 



5. Struktur Organisasi 

 BKSP Metropolitan Mamminasata adalah organisasi non struktural.  

 BKSP Metropolitan Maminasata didasarkan pada kesetaraan Pemerintah Daerah 

Kabupaten, Kota dan Provinsi sebagai Daerah Otonom sebagaimana yang tertuang 

dalam UU No. 22 Tahun 1999; dan kewenangan masing-masing daerah sebagaimana 

diatur dalam PP No. 25 Tahun 2000, PP No. 39 Tahun 2001 dan PP No. 52 Tahun 

2001. 

 Organisasi BKSP Metropolitan Mamminasata adalah organisasi jaringan (network 

organization), sehingga eksistensi dan aktivitas organisasi ini sangat ditentukan oleh 

komitmen dari masing-masing Daerah dan komunikasi antar anggota organisasi. 

 Ketua BKSP Metropolitan Mamminasata adalah Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi 

Selatan dan anggotanya Bupati/Walikota se-Metropolitan Maminasata. 

6. Analisis Kelembagaan BKSP Metropolitan Mamminasata 

Organisasi BKSP Metropolitan Mamminasata belum dapat dilihat efektivitas kegiatannya.    

Berdasarkan organisasi yang ada, maka terlihat dengan organisasi yang besar efektivitas 

BKSP Metropolitan Mamminasata patut diragukan karena rentang kendalinya terlalu lebar 

dan kurang fokus. 

 

 

5.2.4 Perbandingan Lembaga Metropolitan Kerjasama Antar Daerah Kota 

Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten 

Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten 

(Subosuka Wonosraten). 

1. Dasar Pengaturan 

Kerjasama Antar Daerah Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, 

Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten 

(Subosuka Wonosraten) dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Walikota Surakarta, 

Bupati Boyolali, Bupati Sukoharjo, Bupati Karanganyar, Bupati Wonogiri, Bupati Sragen dan 

Bupati Klaten Nomor 10/ 2001; Nomor 590/398/2001; Nomor 2/Tahun 2001; Nomor 

398/Tahun 2001; Nomor 5/ Tahun 2001; Nomor 54.a/Tahun 2001 dan Nomor 590/1414/2001 

tentang Kerjasama Antar Daerah Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, 

Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten 

tanggal 30 Oktober 2001. 

  

2. Lingkup Kerjasama 

 Kerjasama Antar Daerah Subosuka Wonosraten meliputi Bidang:  

a. Ketenagakerjaan dan Kepegawaian.  

b. TataRuang, Sumbar Daya Alam danLingkungan Hidup. 

c. Pembangunan Sarana dan Prasarana.  

d. Perhubungan dan Pariwisata.  

e. Kependudukan, Pemukiman dan Masalah Sosial.  

f. Air Bersih.  

g. Perindustrian dan Perdagangan.  

h. Penelitian dan Pengembangan Iptek.  
 

 

 



Gambar 5.2 
Struktur Organisasi BKSP Metropolitan Mamminasata 

 
  



i. Sumber Daya Manusia.  

j. Kesehatan.  

k. Pertanian dan Pengairan.  

l. Lain - lain yang dianggap perlu.  

 

3. Tujuan 

Kerjasama Antar Daerah Subosuka Wonosraten ini bertujuan untuk memelihara persatuan 

dan kesatuan serta mengembangkan berbagai potensi daerah dalam rangka meningkatkan 

pelayanan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. 

 

4. Mekanisme Kerja 

 Pelaksanaan Kerjasama akan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Program Kerjasama 

Antar Daerah yang bekerjasama.  

 Dalam pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah sewaktu-waktu dapat dilakukan 

konsultasi antar Daerah yang bekerjasama dan dikoordinasikan oleh Badan Kerjasama 

Antar Daerah.  

 

5. Struktur Organisasi 

 Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Badan 

Kerjasama Antar Daerah.  

 Sekretariat Badan Kerjasama Antar Daerah berkedudukan di Kantor Pemerintah Kota 

Surakarta.  

 Keanggotaan Badan Kerjasama Antar Daerah terdiri dari :  

 a. Pemerintah Kota Surakarta,  

 b. Pemerintah Kabupaten Boyolali,  

 c. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo,  

 d. Pemerintah Kabupaten Karanganyar,  

 e. Pemerintah Kabupaten Wonogiri,  

 f. Pemerintah Kabupaten Sragen,  

g. Pemerintah Kabupaten Klaten.  

  

6. Analisis Kelembagaan Badan Kerjasama Antar Daerah Subosuka Wonosraten 

Lembaga ini dibentuk dengan Keputusan Bersama yang berlaku untuk 5 (lima) tahun dan 

dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama. Evaluasi dilakukan minimum 1 kali 

dalam 1 (satu) tahun. Dalam pelaksanaannya hanya ada Kantor Sekretariat Badan Kerjasama di 

Kantor Pemerintah Kota Surakarta yang dibiayai bersama. Koordinasi dilakukan dengan 

fasilitasi kantor sekratariat ini. 

Kegiatan ini juga terdapat di beberapa daerah lain di Jawa Tengah seperti di daerah Banyumas 

dengan pusat di Purwokerto dan di pantai Utara Kerjasama antar Kabupaten Brebes, 

Kabupaten Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang. Kedua Badan Kerjasama ini 

dibentuk dengan anggotanya masing-masing Kepala Daerah dan Sekretariat Badan Kerjasama 

dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif yang dipilih melalui seleksi terbuka yang 

diumumkan secara luas melalui media masa lokal dan nasional.  

 



5.2.5 Badan Kerjasama Pengelolaan Pembangunan (BKSPP) Kawasan Perkotaan 

Palembang 

Badan Kerjasama Pengelolaan Pembangunan (BKSPP) Kawasan Perkotaan Palembang terdiri 

dari Badan Kerjasama dan Badan Pelaksana. Badan Kerjasama terdiri dari Gubernur Sumatera 

Selatan sebagai ketua, Wakil Gubernur sebagai Wakil Ketua, Sekda Provinsi Sumatera Selatan 

sebagai Sekretaris, dan anggotanya terdiri dari Walikota Palembang, Bupati Banyuasin, Bupati 

Ogan Ilir dan Bupati Ogan Komering Ilir. Terdapat Badan Penasehat setingkat Badan 

Kerjasama yang terdiri dari pakar perguruan tinggi, asosiasi profesi dan organisasi NGO. 

Badan Pelaksana terdiri dari Ketua Bappeda Provinsi Sumatera Selatan (Ketua), Kepala Dinas 

PU Provinsi (Wakil Ketua), Sekretaris Bappeda Provinsi (Sekretaris), dan anggotanya yang 

terdiri dari Kepala Bappeda Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir dan 

Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam Badan Pelaksana ini terdapat anggota tidak tetap yang 

terdiri dari akademisi dan LSM. 

Di bawah Badan Pelaksana, terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dibagi menjadi 3 (tiga) 

bidang, yaitu : (1) Unit Pelaksana Teknis Perencanaan dan Pengendalian (2) Unit Pelaksana 

Teknis Infrastruktur dan Lingkungan (3) Unit Pelaksana Teknis Ekonomi, Bisnis dan Sosial. 

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar berikut : 

Gambar 8.3 
Badan Kerjasama Pengelolaan Pembangunan (BKSPP) Kawasan Perkotaan Palembang 
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