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MUATAN PERATURAN ZONASI
PZ disusun untuk setiap zona peruntukan baik zona budidaya maupun zona
lindung dengan memperhatikan esensi fungsinya yang ditetapkan dalam
rencana rinci tata ruang dan bersifat mengikat/regulatory. Dalam sistem
regulatory,

seluruh

kawasan

perkotaan

terbagi

habis

ke

dalam

zona

peruntukan ruang yang tergambarkan dalam peta rencana pola ruang. Pada
setiap zona peruntukan akan berlaku satu aturan dasar tertentu yang
mengatur perpetakan, kegiatan, intensitas ruang dan tata bangunan.
Peraturan zonasi merupakan ketentuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari RDTR Peraturan zonasi dan berfungsi sebagai:
a.

perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;

b.

acuan

dalam

dalamnya

air

pemberian

izin

pemanfaatan

ruang,

termasuk

di

right development dan pemanfaatan ruang di bawah

tanah;
c.

acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;

d.

acuan dalam pengenaan sanksi; dan

e.

rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan
penetapan lokasi investasi.

Peraturan zonasi bermanfaat untuk:
a.

menjamin dan menjaga kualitas ruang BWP minimal yang ditetapkan;

b.

menjaga

kualitas

dan

karakteristik

zona

dengan

meminimalkan

penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan
c.

meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.

Peraturan zonasi memuat aturan dasar dan teknik pengaturan zonasi. Aturan
dasar

merupakan

persyaratan

pemanfaatan

ruang

meliputi,

ketentuan

kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang,
ketentuan

tata

bangunan,

ketentuan

prasarana

dan

sarana

minimal,

ketentuan khusus, dan standar teknis, dan/atau ketentuan pelaksanaan.
Teknik pengaturan zonasi adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional
yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan
zonasi dan

ditujukan

untuk

mengatasi

berbagai permasalahan

dalam

penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual
kawasan dan arah penataan ruang. Teknik pengaturan zonasi dapat berupa:
a.

transfer development right;

b.

bonus zoning; dan

c.

conditional uses.

1.

Aturan Dasar (Materi Wajib)
a.

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan adalah ketentuan yang
berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan
dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan
dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan
penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada zona lindung
maupun zona budi daya.
Ketentuan

kegiatan

dan

penggunaan

lahan

dirumuskan

berdasarkan ketentuan maupun standar yang terkait dengan
pemanfaatan

ruang,

ketentuan

dalam

peraturan

bangunan

setempat, dan ketentuan khusus bagi unsur bangunan atau
komponen yang dikembangkan.
Ketentuan teknis zonasi terdiri atas:
Klasifikasi I = pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan
Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I
memiliki sifat sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan.
Pemerintah kabupaten/kota tidak dapat melakukan peninjauan
atau pembahasan atau tindakan lain terhadap kegiatan dan
penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi I.
Klasifikasi T = pemanfaatan bersyarat secara terbatas

Pemanfaatan bersyarat secara terbatas bermakna bahwa kegiatan
dan penggunaan lahan dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
1)

pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan
waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam subzona maupun
pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan
tertentu yang diusulkan;

2)

pembatasan

luas,

baik

dalam

bentuk

pembatasan

luas

maksimum suatu kegiatan di dalam subzona maupun di dalam
persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi
pemanfaatan ruang di sekitarnya; dan
3)

pembatasan

jumlah

pemanfaatan,

jika

pemanfaatan

yang

diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum
memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh
diizinkan

atau

diizinkan

terbatas

dengan

pertimbangan-

pertimbangan khusus.
Contoh: dalam sebuah zona perumahan yang berdasarkan standar
teknis telah cukup jumlah fasilitas peribadatannya, maka aktivitas
rumah ibadah termasuk dalam klasifikasi T.
Klasifikasi B = pemanfaatan bersyarat tertentu
Pemanfaatan

bersyarat

tertentu

bermakna

bahwa

untuk

mendapatkan izin atas suatu kegiatan atau penggunaan lahan
diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu yang dapat berupa
persyaratan umum dan persyaratan khusus, dapat dipenuhi dalam
bentuk inovasi atau rekayasa teknologi. Persyaratan dimaksud
diperlukan

mengingat

pemanfaatan

ruang

tersebut

memiliki

dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya.
Contoh persyaratan umum antara lain:
1)

dokumen AMDAL;

2)

dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL);

3)

dokumen Analisis Dampak Lalu-lintas (ANDALIN); dan

4)

pengenaan disinsentif misalnya biaya dampak pembangunan
(development impact fee).

Contoh persyaratan khusus misalnya diwajibkan menyediakan
tempat parkir, menambah luas RTH, dan memperlebar pedestrian.

Klasifikasi X = pemanfaatan yang tidak diperbolehkan
Kegiatan dan penggunaan lahan yang termasuk dalam klasifikasi X
memiliki

sifat

tidak

sesuai

dengan

peruntukan

lahan

yang

direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar
bagi lingkungan di sekitarnya. Kegiatan dan penggunaan lahan
yang termasuk dalam klasifikasi X tidak boleh diizinkan pada zona
yang bersangkutan.
Penentuan I, T, B dan X untuk kegiatan dan penggunaan lahan
pada suatu zonasi didasarkan pada:
1)

Pertimbangan Umum
Pertimbangan umum berlaku untuk semua jenis penggunaan
lahan, antara lain kesesuaian dengan arahan pemanfaatan
ruang dalam RTRW kabupaten/kota, keseimbangan antara
kawasan lindung dan kawasan budi daya dalam suatu wilayah,
kelestarian

lingkungan

(perlindungan

dan

pengawasan

terhadap pemanfaatan air, udara, dan ruang bawah tanah),
perbedaan sifat kegiatan bersangkutan terhadap fungsi zona
terkait,

definisi

zona,

kualitas

lokal

minimum,

toleransi

terhadap tingkat gangguan dan dampak terhadap peruntukan
yang ditetapkan (misalnya penurunan estetika lingkungan,
penurunan kapasitas jalan/lalu-lintas, kebisingan, polusi
limbah,

dan

restriksi

sosial),

serta

kesesuaian

dengan

kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah
kabupaten/kota.
2)

Pertimbangan Khusus
Pertimbangan

khusus

berlaku

untuk

masing-masing

karakteristik guna lahan, kegiatan atau komponen yang akan
dibangun. Pertimbangan khusus dapat disusun berdasarkan
rujukan mengenai ketentuan atau standar yang berkaitan
dengan pemanfaatan ruang, rujukan mengenai ketentuan
dalam peraturan bangunan setempat, dan rujukan mengenai
ketentuan khusus bagi unsur bangunan atau komponen yang
dikembangkan. Selain itu perlu dipertimbangkan kondisi yang
harus dipenuhi agar kegiatan dapat berlangsung pada zona
terkait yang antara lain meliputi:
a)

prosedur administrasi yang harus diikuti;

b)

kajian kelayakan lingkungan yang harus dipenuhi;

c)

prasarana

dan/atau

sarana

tambahan

yang

harus

diadakan untuk menunjang jegiatan tersebut;
d)

pembatasan yang harus diberlakukan, terkait:
(1)

luas fisik pemanfaatan ruang;

(2)

kaian dengan kegiatan lain di sekitar

(3)

jumlah tenaga kerja;

(4)

waktu operasional;

(5)

masa usaha;

(6)

arahan lokasi spesifik;

(7)

jumlah kegiatan serupa;

(8)

pengembangan usaha kegiatan lebih lanjut; dan

(9)

penggunaan utilitas untuk kegiatan tersebut harus
terukur dan tidak menimbulkan gangguan pada zona
tersebut.

e)

persyaratan terkait estetika lingkungan; dan

f)

persyaratan lain yag perlu ditambahkan.

Contoh penulisan pengaturan zonasi beserta matriks ITBX
dapat dilihat pada Lampiran II.1 dan Lampiran II.2.
b.

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Intensitas pemanfaatan ruang adalah ketentuan teknis tentang
kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada zona tersebut
dan diukur melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien
Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Daerah Hijau (KDH) baik di
atas maupun di bawah permukaan tanah.
Ketentuan
mengenai

intensitas

pemanfaatan

ruang

adalah

ketentuan

intensitas pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada

suatu zona, yang meliputi:
1)

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum
KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar
bangunan gedung dengan luas persil/kavling. KDB maksimum
ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau
peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan.
KDB maksimum dinyatakan dalam satuan persentase, misalnya
di sebuah zona dengan KDB 60%, maka properti yang dapat
dibangun luasnya tak lebih dari 60% dari luas lahan.

2)

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Minimum dan Maksimum
KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai
bangunan gedung dan luas persil/kavling.
KLB

minimum

dan

maksimum

ditetapkan

dengan

mempertimbangkan harga lahan, ketersediaan dan tingkat
pelayanan

prasarana,

dampak

atau

kebutuhan

terhadap

prasarana tambahan, serta ekonomi, sosial dan pembiayaan.
3)

Koefisien Dasar Hijau Minimal
KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh
ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan
bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling. KDH
minimal digunakan untuk mewujudkan RTH dan diberlakukan
secara umum pada suatu zona. KDH minimal ditetapkan dengan
mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air dan
kapasitas drainase. KDH minimal dinyatakan dinyatakan dalam
satuan persentase, misalnya di sebuah zona dengan KDH 20%.

Beberapa ketentuan lain dapat ditambahkan dalam intensitas
pemanfaatan ruang, antara lain meliputi:
1)

Koefisien Tapak Basement (KTB) Maksimum
KTB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan KDH
minimal. KTB adalah angka prosentasi luas tapak bangunan
yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan dibawah
permukaan

tanah

terhadap

luas

perpetakan

atau

lahan

perencanaan yang dikuasai sesuai RTRW, RDTR dan PZ.
2)

Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) Maksimum
KWT adalah perbandingan antara luas wilayah terbangun
dengan

luas

seluruh

wilayah.

KWT

ditetapkan

mempertimbangkan:
a)

Tingkat pengisian peresapan air/water recharge;

b)

Jenis penggunaan lahan; dan

c)

Kebutuhan akan buffer zone.

dengan

3)

Kepadatan Bangunan atau Unit Maksimum
Kepadatan bangunan atau unit maksimum ditetapkan dengan
mempertimbangkan faktor kesehatan (ketersediaan air bersih,
sanitasi, sampah, cahaya matahari, aliran udara, dan ruang
antar bangunan), faktor sosial (ruang terbuka privat, privasi,
serta

perlindungan

dan

jarak

tempuh

terhadap

fasilitas

lingkungan), faktor teknis (resiko kebakaran dan keterbatasan
lahan untuk bangunan atau rumah), dan faktor ekonomi (biaya
lahan, ketersediaan, dan ongkos penyediaan pelayanan dasar).
4)

Kepadatan Penduduk Maksimal
Untuk menentukan intensitas pemanfaatan ruang pada suatu
zona diperlukan analisis proyeksi penduduk yang disesuaikan
dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan
ditetapkan berdasarkan rekomendasi/pendapat teknis para ahli
terkait.

Perumusan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang dilakukan
berdasarkan pada:
1)

ketentuan kegiatan dalam zona; dan

2)

peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mendetailkan lebih lanjut
intensitas pemanfaatan ruang yang diatur dalam ketentuan umum
peraturan zonasi pada RTRW kabupaten/kota, atau juga bisa berisi
sama dengan intensitas pemanfaatan ruang yang diatur dalam
ketentuan umum peraturan zonasi pada RTRW kabupaten/kota.
Intensitas pemanfaatan ruang yang terdapat dalam ketentuan
intensitas pemanfaatan ruang dapat didetailkan kembali lebih lanjut
dalam RTBL.
Contoh perhitungan untuk menentukan intensitas pemanfaatan
ruang dapat dilihat pada Lampiran II.3.

c.

Ketentuan Tata Bangunan
Ketentuan tata bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk,
besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona untuk
menjaga

keselamatan

dan

keamanan

bangunan.

Komponen

ketentuan tata bangunan minimal terdiri atas:
1)

Ketinggian bangunan (TB) maksimum
Ketinggian

bangunan

adalah

tinggi

maksimum

bangunan

gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari
jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan)
tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
2)

Garis sempadan bangunan (GSB) minimum
GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding
bangunan

terdepan.

mempertimbangkan

GSB

ditetapkan

keselamatan,

resiko

dengan
kebakaran,

kesehatan, kenyamanan, dan estetika.
3)

Jarak bebas antar bangunan minimal yang harus memenuhi
ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis
peruntukan dan ketinggian bangunan.

4)

Jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB)
JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang
terhadap dinding bangunan terbelakang. Jarak Bebas Samping
(JBS) merupakan jarak minimum antara batas petak samping
terhadap dinding bangunan terdekat.

Selain itu, ketentuan tata bangunan dapat memuat tampilan
bangunan

yang

ditetapkan

dengan

mempertimbangkan

warna

bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, muka bangunan,
gaya bangunan, keindahan bangunan, serta keserasian bangunan
dengan lingkungan sekitarnya.
Ketentuan tata bangunan mendetailkan lebih lanjut tata bangunan
yang diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi pada RTRW
kabupaten/kota, atau juga dapat berisi sama dengan tata bangunan
yang diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi pada RTRW
kabupaten/kota. Tata bangunan yang terdapat dalam ketentuan
tata bangunan ruang dapat didetailkan kembali lebih lanjut dalam
RTBL.
Contoh perhitungan untuk menentukan tata bangunan dapat
dilihat pada Lampiran II.4.

d.

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Ketentuan prasarana dan sarana pendukung minimal mengatur
jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang
harus ada pada setiap zona peruntukan. Jenis prasarana dan
sarana minimal ditentukan berdasarkan sifat dan tuntutan kegiatan
utama

pada

zona

peruntukannya.

Sedangkan

volume

atau

kapasitasnya ditentukan berdasarkan pada perkiraan jumlah orang
yang menghuni zona peruntukan tersebut.
Ketentuan

prasarana

dan

sarana

minimal

berfungsi

sebagai

kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan
lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana
yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
Ketentuan prasarana dan sarana minimum sekurangnya harus
mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung untuk lima zona
budidaya utama, perumahan, komersial, PSU, industri dan zona
hijau budidaya. Prasarana dan sarana minimum pada Zona Lainnya
diatur mengikuti aturan pada kelima zona di atas.
Prasarana yang diatur dalam peraturan zonasi dapat berupa
prasarana parkir, aksesibilitas untuk difabel, jalur pedestrian, jalur
sepeda, bongkar muat, dimensi jaringan jalan, kelengkapan jalan,
dan kelengkapan prasarana lainnya yang diperlukan.
Ketentuan prasarana dan sarana minimal ditetapkan sesuai dengan
ketentuan mengenai prasarana dan sarana yang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang.
e.

Ketentuan Khusus
Ketentuan khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan
zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan
khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya. Selain
itu, ketentuan pada zona-zona yang digambarkan di peta khusus
yang memiliki pertampalan (overlay) dengan zona lainnya dapat
pula dijelaskan disini.
Ketentuan khusus merupakan aturan tambahan yang ditampalkan
(overlay) di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang
memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan
dasar.

Komponen ketentuan khusus antara lain meliputi:
1)

bandar udara, antara lain meliputi kawasan keselamatan
operasi penerbangannya (KKOP), batas kawasan kebisingan,
dan kawasan di sekitar bandar udara yang penting untuk
diperhatikan;

2)

cagar budaya atau adat;

3)

rawan bencana;

4)

tempat evakuasi bencana (TES dan TEA);

5)

pertahanan keamanan (hankam);

6)

pusat penelitian (observatorium, peluncuran roket, dan lainlain);

7)

kawasan berorientasi transit (TOD); dan

8)

lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

Ketentuan mengenai penerapan aturan khusus pada zona-zona
khusus

di

atas

ditetapkan

sesuai

dengan

ketentuan

yang

diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Ketentuan khusus dapat menganulir aturan yang ada pada aturan
dasar sesuai dengan tuntutan kekhususannya.
f.

Standar Teknis
Standar teknis adalah aturan-aturan teknis pembangunan sarana
dan prasarana permukiman perkotaan yang ditetapkan berdasarkan
peraturan/standar/ ketentuan teknis yang berlaku serta berisi
panduan yang terukur dan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan.
Standar

teknis

ini

berfungsi

sebagai

panduan

pelaksanaan

pembangunan dan sekaligus juga berfungsi sebagai instrumen
pemeriksaan dan pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang.
Secara garis besar, standar teknis pemanfaatan ruang meliputi:
1)

standar

kebutuhan

utilitas,

mengatur

besarnya

kebutuhan/kapasitas utilitas (air bersih, persampahan, air
limbah, drainase, listrik, telpon, gas masak, tv kabel, dst) untuk
setiap jenis peruntukan ruang;
2)

standar sarana pendukung (Fas. Peribadatan, Fas. Pendidikan,
Fas. Perdagangan, Fas. Sosial, Fas. Olahraga, Fas. Keamanan,
RTH/Taman, SPBU, SPBE, dst) yang sesuai dengan jumlah
penduduk atau orang yang harus dilayaninya;

3)

standar prasarana pendukung (parkir, pedestrian, jalur sepeda,
TPS, dsb) yang sesuai dengan jumlah penduduk atau orang yang
harus dilayaninya; dan

4)

standar prasarana lain (media luar ruang) yang sesuai dengan
desain estetika lingkungan yang diinginkan.

Standar teknis yang digunakan dalam penyusunan RDTR mengikuti
peraturan

perundang-undangan,

termasuk

Standar

Nasional

Indonesia (SNI).
g.

Ketentuan Pelaksanaan
Ketentuan pelaksanaan adalah aturan yang berkaitan dengan
pelaksanaan penerapan peraturan daerah RDTR dan PZ yang terdiri
atas:
1)

Ketentuan

variansi

pemanfaatan

ruang

yang

merupakan

ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan
dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan
massa ruang yang ditetapkan dalam peraturan zonasi. Hal ini
dimaksudkan untuk menampung dinamika pemanfaatan ruang
mikro dan sebagai dasar antara lain transfer of development
rights (TDR) dan air right development yang dapat diatur lebih
lanjut dalam RTBL.
2)

Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif yang merupakan
ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan
ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan
dampak

positif

bagi

masyarakat,

serta

yang

memberikan

disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan
dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif
bagi

masyarakat.

Insentif

dapat

berbentuk

kemudahan

perizinan, keringanan pajak, kompensasi, imbalan, subsidi
prasarana, pengalihan hak membangun, dan ketentuan teknis
lainnya. Sedangkan disinsentif dapat berbentuk antara lain
pengetatan persyaratan, pengenaan pajak dan retribusi yang
tinggi, pengenaan denda, pembatasan penyediaan prasarana dan
sarana, atau kewajiban untuk penyediaan prasarana dan sarana
kawasan.

3)

Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak
sesuai dengan peraturan zonasi. Ketentuan ini berlaku untuk
pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan
RDTR/peraturan zonasi, dan dapat dibuktikan bahwa izin
tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.

4)

Aturan peralihan yang mengatur status pemanfaatan ruang
yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya. Sesuai
dengan UU No 26 Tahun 2007, untuk pemanfaatan ruang yang
berbeda dapat diberikan tenggang waktu selama 36 bulan
untuk menyesuaikan terhadap fungsi zona peruntukannya atau
pindah ke zona yang sesuai. Untuk pemanfaatan ruang tertentu
yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan persetujuan
“legal non-conforming use” atau persetujuan “conditional use.”

2.

Teknik Pengaturan Zonasi (Materi Pilihan)
Teknik pengaturan zonasi berfungsi untuk memberikan fleksibilitas
dalam penerapan peraturan zonasi dasar serta memberikan pilihan
penanganan pada lokasi tertentu sesuai dengan karakteristik, tujuan
pengembangan, dan permasalahan yang dihadapi pada zona tertentu,
sehingga sasaran pengendalian pemanfaatan ruang dapat dicapai secara
lebih efektif.
Teknik

pengaturan

zonasi

adalah

aturan

yang

disediakan

untuk

mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan
kota. Penerapan teknik pengaturan zonasi tidak dapat dilakukan secara
serta-merta, melainkan harus direncanakan sejak awal mengenai teknik
apa saja yang akan diaplikasikan dan didukung oleh perangkat dan
kelembagaan yang auditable. Teknik pengaturan zonasi yang dikenal
antara lain:
a.

Transfer development right (TDR)
TDR adalah teknik pengaturan zonasi yang memungkinkan pemilik
tanah untuk menjual haknya untuk membangun kepada pihak lain,
sehingga si pembeli dapat membangun propertinya dengan intensitas
lebih

tinggi.

Umumnya,

TDR

digunakan

untuk

melindungi

penggunaan lahan pertanian atau penggunaan lahan hijau lainnya
dari

konversi

penggunaan

lahan,

dimana

pemilik

lahan

pertanian/hijau dapat mempertahankan kegiatan pertaniannya dan

memperoleh

uang

sebagai

ganti

rugi

atas

haknya

untuk

membangun.
Di Indonesia TDR tidak dapat digunakan untuk melindungi lahan
pertanian ataupun lahan hijau karena pada lahan pertanian dan
lahan hijau budidaya sudah tidak diperkenankan ada kegiatan lain
(bangunan) dan intensitas pemanfaatan ruang nol. TDR digunakan
untuk menambah intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan
terbangun dengan kriteria sebagai berikut:
1)

hanya dapat diaplikasikan sebagai upaya terakhir setelah tidak
ada lagi teknik pengaturan zonasi lain yang dapat digunakan
untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang;

2)

diaplikasikan pada satu blok peruntukan yang sama. Bila
diaplikasikan

pada

zona

yang sama

namun

antara

blok

peruntukan berbeda, harus didahului dengan analisis daya
dukung daya tampung terkait dengan perubahan intensitas
pemanfaatan ruang pada blok peruntukan yang menerima
tambahan intensitas ruang; dan
3)

hanya dapat diaplikasikan pada zona komersial dan zona
perkantoran.

Contoh:
Dalam hal penerapan LP2B di kawasan perkotaan. Misalnya sebidang
sawah milik Tuan A hendak dialihfungsikan untuk membangun
rumah. Dikarenakan bidang sawah tersebut masuk dalam delineasi
LP2B maka Tuan A tidak dapat mengalihfungsikan sawah tersebut.
Sebagai gantinya Pemerintah wajib memberikan insentif bisa berupa
lahan pengganti, keringanan PBB, dan insentif lainnya sesuai dengan
mekanisme pasar.
b.

Bonus zoning
Bonus zoning adalah teknik pengaturan zonasi yang memberikan izin
kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan
ruang

melebihi

aturan

dasar,

dengan

imbalan

(kompensasi)

pengembang tersebut harus menyediakan sarana publik tertentu,
misalnya RTH, terowongan penyeberangan dsb. Penerapan bonus
zoning harus memenuhi kriteria berikut:
1)

diberikan pada pengembang yang belum atau tidak pernah
menambah intensitas pemanfaatan ruangnya;

2)

hanya

dapat

diberlakukan

pada

zona

komersial,

zona

perkantoran, dan zona perumahan, khususnya untuk rumah
susun; dan
3)

harus didahului dengan analisis daya dukung daya tampung
lingkungan untuk mengetahui:
a)

penambahan intensitas pemanfaatan ruang pada blok
peruntukan agar masih dalam daya dukung lingkungannya;

b)

dampak negatif yang mungkin ditimbulkan beserta besar
kerugiannya; dan

c)

kompensasi pembangunan sarana publik.

Kompensasi

pembangunan

sarana

publik

diutamakan

untuk

dilaksanakan pada sub kawasan dimana bonus zoning diterapkan,
namun dapat juga dilaksanakan pada kawasan lainnya dengan
persyaratan tertentu berdasarkan keputusan Pemerintah Daerah.
Contoh:
Pembangunan Jalan Simpang Susun Semanggi yang didanai oleh
kompensasi dari perhitungan penambahan ketinggian bangunan
beberapa gedung di sekitar Simpang Semanggi.
c.

Conditional uses
Conditional

uses

adalah

teknik

pengaturan

zonasi

yang

memungkinkan suatu pemanfaatan ruang yang dianggap penting
atau diperlukan keberadaannya, untuk dimasukkan ke dalam satu
zona

peruntukan

tertentu

sekalipun

karakteristiknya

tidak

memenuhi kriteria zona peruntukan tersebut. Pemerintah daerah
dapat

menerbitkan

izin

pemanfaatan

ruang

bersyarat

atau

Conditional Use Permit (CUP) setelah melalui pembahasan dan
pertimbangan TKPRD. CUP diberikan dengan kriteria:
1)

Pemanfaatan ruang yang akan diberi izin memiliki tingkat
kepentingan yang nyata bagi kepentingan orang banyak atau
kawasan perkotaan secara keseluruhan;

2)

Pemanfaatan ruang yang akan diberi izin tidak mengganggu
fungsi ruang di sekitarnya; dan

3)

Pemberian izin harus melalui pertimbangan TKPRD.

Contoh:
Keberadaan mini market, bengkel dan salon di zona perumahan
diperbolehkan

apabila

aktivitas

tersebut

tidak

menimbulkan

gangguan yang signifikan.
Selain ketiga teknik pengaturan zonasi di atas, dapat juga diterapkan
teknik-teknik pengaturan zonasi lain sesuai dengan kebutuhan.

