
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR: If)     -TAHUN2016

TENTANG

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

KOTA LARAT KECAMATAN TANIMBAR UTARA

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan suatu lingkungan yang tertata

dengan baik sesuai dengan kaidah perencanaan, dan untuk

menyusun kerangka kebijaksanaan tata bangunan dan

lingkungan yang aplikatif sesuai dengan kondisi daerah

setempat, aspirasi masyarakat, pemerintah dan swasta pada

Kota Larat Kecamatan Tanimbar Utara, perlu ditetapkan

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kota Larat

Kecamatan Tanimbar Utara;

b.bahwa Kota Larat adalah kawasan yang mempunyai fungsi

sebagai Pusat  Pedagangan dan Jasa, Pusat  Perikanan

Terpadu, Pusat Pelayanan Kota-Kota lain dibagian bagian

utara Pulau Yamdena, dan Pusat Pendidikan;

c.bahwa pengembangan Kota Larat diarahkan sebagai Pusat

Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Maluku Tenggara Barat

yang berfungsi  melayani kegiatan skala kabupaten atau

beberapa kecamatan;

d.bahwa perlunya mendorong pengembangan Kota Larat

sebagai perkotaan dengan fungsi utama sebagai pusat

kegiatan perdagangan, transportasi,  pemerintahan dan

permukiman;



e.bahwa diperlukan kerjasama dengan Kecamatan lain yang

menjadi hinterland (daerah belakang) Kota Larat  untuk

menunjang dan mempercepat pengembangan Kota Larat;

f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f,

periu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat

tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Larat,

Kecamatan Tanimbar Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan

Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahvm 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2043);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan

Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor  68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

3.Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran

Negara  Republik Indonesia Tahun  1990  Nomor  49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3419);

4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan

dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1992 Nomor  23, Tambahan  Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3461);

5.Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun  1999 tentang

Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan

Kabupaten  Maluku Tenggara Barat   (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun  2000 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);



7.Undang-Undang   Nomor   01   Tahun  2004  tentang

Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

9.Undang-Undang Nomor  38 Tahun 2004 tentang Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4444);

10.Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4725);

11.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5025);

12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

13.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan

dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5188);

14.Undang-Undang   Nomor   12  Tahun  2011  tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara  Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor  82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);



15.Undang-Undang   Nomor   23  Tahun  2014  tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor  244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587);

16.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun

1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

17.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun

1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran

Negara  Republik Indonesia  Tahun  1993  Nomor  63,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3529);

18.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun

1996tentang Hak Dan Kewajiban Dan Tata Cara Peran Serta

Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor  104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

19.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun

1997tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor

96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3721);

20.Peraturan Pemerintah Nomor  27 Tahun 1999 tentang

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor  59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

21.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang

Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3934);

22.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

2004 tentang  Penatagunaan Tanah  (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);



23.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun

2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

24.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran

Negara  Republik Indonesia Tahun 2010  Nomor  21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5103);

25.Peraturan   Menteri    Pekerjaaan  Umum  Nomor    :

06/Prt/M/2007 Tanggal 16 Maret 2007 tentang Pedoman

Umum Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan;

26.Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 327/KPTS/M/2002

tentang Pedoman Penataan Ruang;

27.Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor

14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2012-2032;

28.Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor

03 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran

2016;

29.Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 42 Tahun

2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran

2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KOTA LARAT

KECAMATAN TANIMBAR UTARA KABUPATEN MALUKU

TENGGARA BARAT TAHUN 2016.



BABI

KETBNTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut  Pemerintah Kabupaten Maluku

Tenggara Barat adalah Bupati  dan perangkat  Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintah daerah.

2.Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

3.Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.

4.Dewan PerwaMlan Rakyat  Daerah selanjutnya disingkat  dengan DPRD,

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

5.Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama melindungi atau budidaya.

6.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan kontruksi yang

menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di

atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat

manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,

kegiatan keagamaan, kegiataan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun

kegiatan khusus.

7.Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan

umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun.

8.Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari  segi

konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 tahun sampai dengan

15 tahun.

9.Bangunan Sementara/Darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi

konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 tahun.

10.Kavling atau perkarangan adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut

pertimbangan pemerintah daerah dapat  dipergunakan untuk tempat

mendirikan bangunan.

11.Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan

makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk

hidup lainnya.

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

udara sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup

lainnya hidup dan melakukan kegiatannya serta memelihara kelangsungan

hidupnya.



13.Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang

mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan

maupun tidak yang menujukkan hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang.

14.Penataan Ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan

pengendalian pemanfaatan ruang.

15.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

16.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW rencana

pengembangan wilayah yang disiapkan secara teknis dan non-teknis oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang merupakan

perumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah Kabupaten

Maluku Tenggara Barat termasuk ruang di atasnya, yang menjadi pedoman

pengarahan dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan wilayah

Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

17.Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah

pemanfaatan ruang kota secara terinci, yang disustm vmtuk menyiapkan

perwujudan   ruang   dalam rangka  pelaksanaan   program-program

pembangunan kota.

18.Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan adalah hasil perencanaan yang

berisi suatu pedoman teknis (desain tiga dimensi) dan program tata bangunan

dan lingkungan, serta berisi pedoman-pedoman untuk mengendalikan

perwujudan bangunannya.

19.Garis Sempadan adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang

ditarik sejajar dengan as jalan, tepi stmgai, atau as pagar dan merupakan

batas antara bagian kavling/ pekarangan yang boleh dibangun dan yang

tidak boleh dibangun bangunan.

20.Garis Sempadan Bangunan selanjutnya disingkat GSB merupakan jarak

bebas minimum dari bidang terluar satu massa bangunan terhadap batas

lahan yang dikuasai, batas tepi sungai/pantai, antar massa bangunan

lainnya, rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas

dan sebagiannya.

21.Koefesien Dasar Bangunan selanjutnya disingkat KDB adalah bilangan pokok

atas  perbandingan antara luas  lantai dasar  bangunan dengan luas

kavling/pekarangan.

22.Koefesien Lantai Bangunan selanjutnya disingkat KLB adalah bilangan pokok

atas  perbandingan antara total luas  lantai bangunan dengan luas

kavling/pekarangan.

23.Ketinggian Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan lantai dasar

bangunan sampai dengan titik puncak dari bangunan.

24.Peil/tinggi/level adalah elevasi atau titik ketinggian yang dinyatakan dengan

satuan meter sebagai pedoman dalam mendirikan bangunan.



25.Peil/tinggi/level Banjir adalah elevasi atau titik/batas ketinggian banjir

tertinggi yang pernah terjadi dan tercatat pada suatu lokasi.

26.Peil/tinggi/level Bangunan adalah titik ketinggian lantai dasar bangunan.

27.Fasade  Bangunan adalah tampilan muka bangunan yang di design

berdasarkan pertimbangan fungsi bangunan, estetika bangunan (corak

arsitektur), pencirian fungsi serta penyesuaian dengan kondisi alam guna

(keselamatan dan kenyamanan dari matahari dan angin) serta keserasian

dengan lingkungan sekitarnya.

28.Ruang terbuka untuk umum adalah ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan

oleh setiap orang tanpa ada batasan, baik yang dipergunakan untuk kegiatan

sosial, ekonomi, rekreasi maupun yang diperguriakan lintasan pergerakan.

29.Daerah Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut DAMAJA adalah meliputi

daerah bagan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya.

30.Daerah Milik Jalan yang selanjutnya disebut DAMIJA/DMJ adalah meliputi

daerah manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar daerah manfaat jalan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal2

(1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah :

a.pedoman pengembangan kawasan Kota Larat yang hidup dan terbuka bagi

kegiatan ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan pariwisata modern

dalam rona arsitektur dan lingkungan;

b.pedoman penyusunan rencana pembangunan prasarana, sarana dan fungsi

kota yang menyatu dengan susunan dan nilai arsitektural, perijinan

pembangunan, penataan bangunan gedung dan bangunan bukan gedung,

rancangan dan perancangan kembali gedung dan bangunan bukan gedung,

pemeliharaan, perbaikan dan pemugaran gedung dan bangunan bukan

gedung,  berbagai  bentuk pelestarian bangunan gedung  dan bukan

bangunan gedung;

c.mewadahi rencana pembangunan yang akan dilaksanakan baik oleh

Pemerintah Daerah  maupun atas  dasar  aspirasi  swasta dan

masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

d.menciptakan suatu tata ruang kota yang memiliki nilai keteraturan dan

keharmonisan struktur kota antara satu elemen dengan elemen pembentuk

ruang  lainnya  di  masing-masing  kawasan  dan lingkungan yang

direncanakan; dan

e.landasan hukum bagi pelaksana program penataan bangunan dan

lingkungan kawasan Kota Larat.



(2) Peraturan Bupati ini bertujuan:

a.untuk  menjaga   konsistensi   dan  kesinambungan  program-program

pembangunan di wilayah Kota Larat;

b.sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengaturan fisik kota secara

tertib, atas dasar penilaian potensi dan kondisi fisik dan persyaratan teknis;

c.sebagai pedoman teknik operasional dalam suatu lingkungan kota yang

segera  akan  dikembangkan atau diremajakan sehingga setiap upaya

pembangunan lingkungan kota dapat dilaksanakan dengan baik;

d.sebagai pedoman teknik bagi proses perijinan bangunan yang meliputi ijin

lokasi, ijin mendirikan bangunan dan ijin penggunaan bangunan, dsb; dan

e.sebagai sarana menyusun program revitalisasi Kota Larat lama.

BABII

BATASAN LOKASI KAWASAN

Pasal3

Kawasan Perencanaan yaitu Kota Larat yang merupakan ibukota Kecamatan

Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

(1)Kawasan Perencanaan yaitu Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara dengan

luas  95 Ha, yang terdiri dari:

a.desa Ridool seluas 31,9 Ha;

b.desa Ritabel seluas  32,3 Ha; dan

c.desa Watidal seluas  30,5 Ha.

(2)Batas kawasan pengaruh dalam adalah pada kedua sisi koridor jalan utama

ketiga desa tersebut dengan radius  1 km.

BABIII

MATERI POKOK
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Pasal 4

(1) Peraturan Bupati tentang RTBL Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara disusun

dengan sistematika sebagai berikut:

a.program Bangunan dan Lingkungan;

b.rencana Umum dan Panduan Rancangan;

c.rencana Investasi;

d.ketentuan Pengendalian Rencana; dan

e.pedoman Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan.



(2) Peraturan Bupati tentang RTBL Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara

dilengkapi dengan buku album peta, ilustrasi, gambar teknis, dan lain-lain yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABIV

PROGRAM BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Pasal5

(1)Pemanfaatan ruang kawasan ditetapkan berdasarkan komposisi  fungsi

kawasan yaitu:

a.fungsi Perdagangan dan jasa;

b.fungsi Transportasi;

c.fungsi Perdagangan;

d.fungsi Pemerintahan; dan

e.fungsi Permukiman.

(2)Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) terbagi dalam 3 (tiga)

segmentasi tata guna lahan, yaitu:

a.segmen 1 meliputi kawasan pusat kota, kawasan pelabuhan di dalam Desa

Ridool yang diarahkan sebagai kawasan pusat kegiatan komersil;

b.segmen 2 meliputi kawasan permukiman dan pelayanan sosial di dalam

Desa Ridool dan Desa Ritabel; dan

c.segmen 3 meliputi kawasan perkantoran di Desa Ridool sampai dengan

lahan kosong dan kawasan bandara di Desa Watidal.

Pasal6

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditetapkan sebagai berikut:

a.bangunan lama yang terletak di Kota Larat sama dengan KDB bangunan

aslinya;

b.bangunan baru yang ditambahkan pada bangunan lama di Kota Larat

maksimal 40 % dari lahan yang tersisa;

c.bangunan permukiman baru yang terletak di Kota Larat maksimal 70 %;

d.bangunan baru yang terletak di Kota Larat yang berfungsi sebagai perdagangan

maksimal 80 %; dan

e.bangunan baru yang terletak di Kota Larat yang berfungsi sebagai fasilitas

sosial ditetapkan sebesar maksimal 80 %.



Pasal7

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) ditetapkan sebagai berikut:

a.untuk bangunan yang dikonservasi KLB sama dengan aslinya;

b.untuk penambahan bangunan pada bangunan yang dikonservasi secara

keseluruhan KLB maksimal 2,1;

c.untuk bangunan fasilitas sosial dan perdagangan jasa KLB maksimal 2,8;

d.untuk bangunan kawasan transportasi pelabuhan KLB maksimal 1,6; dan

e.untuk bangunan kawasan transportasi bandar udara KLB maksimal 6.

Pasal8

Koefisien Dasar Hijau (KDH) ditetapkan sebagai berikut:

a.untuk bangunan perumahan KDH ditetapkan sebesar 30-15 %;

b.untuk bangunan fasilitas pelayanan sosial KDH ditetapkan sebesar 30 - 10 %;

c.untuk bangunan perdagangan dan jasa KDH ditetapkan sebesar 15 - 10 %;

dan

d.untuk bangunan kawasan transportasi  bandara dan pelabuhan KDH

ditetapkan sebesar 40 - 30 %.

Pasal9

Penentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) berdasarkan kondisi bangunan yang

ada.

Pasal 10

Ketinggian Bangunan ditetapkan sebagai berikut:

a.untuk bangunan yang dikonservasi ketinggian bangunan sama dengan

ketinggian bangunan aslinya; dan

b.untuk semua bangunan selain yang dimaksud huruf (a) diatas ketinggian

bangunan maksimal 3 (tiga) lantai.

BABV

RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN

Bagian Kesatu

Struktur Peruntukan Ruang

Pasal 11

(1)  Ruang Terbuka terdiri dari:

a.ruang Terbuka Publik; dan

b.ruang Terbuka Pribadi.



(2)Ruang Terbuka Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:

a.semua jalan dan saluran umum;

b.taman;

c.area sempadan sungai; dan

d.area parkir terbuka.

(3)Ruang Terbuka Hijau Publik sebagaimana dimaksud ayat  (2) huruf  a

ditempatkan pada sisi kanan dan kiri jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan

lokal.

(4)Ruang Terbuka Hijau Publik sebagaimana dimaksud ayat  (2)  dapat

dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi serta merupakan elemen keindahan

kota.

(5)Ruang Terbuka Pribadi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berada di

dalam dan di luar bangunan dalam wilayah bangunan pribadi.

Bagian Kedua

Rencana Penambahan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 12

Penambahan ruang terbuka hijau dapat bertambah dengan mempertimbangkan

kontekstualitas.

Bagian Ketiga

Rencana Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 13

Jenis tanaman yang dapat ditanam pada ruang terbuka adalah:

a.tanaman yang berfungsi  sebagai pohon peneduh, estetis, penyejuk dan

penyaring udara; dan

b.tanaman hias didalam pot.

Bagian Keempat

Rencana Kualitas Lingkungan

Pasal 14

(1) Rencana kualitas lingkungan terdiri dari:

a.rencana kondisi wajah dalam dan bangunan;

b.ruang Street furniture; dan

c.rencana identitas lingkungan.



(2)Rencana penataan wajah jalan di Kota Larat dibentuk dengan:

a.peletakan vegetasi peneduh pada jalur pedestrian dan dalam kavling privat;

b.peletakan pencahayaan buatan dengan jarak minimal 50 meter;

c.pencahayaan buatan di ruang terbuka hijau harus memperhatikan karakter

lingkungan, fungsi,  dan arsitektur  bangunan, estetika amenity  dan

komponen promosi; dan

d.pembentukan jalur pedestrian dengan lebar 2 meter dengan permukaan

jalur yang nyaman untuk berjalan.

(3)Rencana penataan street furniture di Kota Larat dibentuk dengan:

a.peletakan halte pada tiap jarak 800 meter;

b.peletakan tempat sampah ditetapkan pada tiap jarak 50 meter;

c.peletakan bangku jalan ditetapkan pada tiap jarak 50 meter;

d.peletakan telepon umum dan papan informasi berdekatan dengan halte; dan

e.peletakan pos jaga polisi pada tiap simpul jalan.

(4)Rencana identitas lingkungan di Kota Larat terdiri dari:

a.pathways yang merupakan jaringan pergerakan dari  suatu kawasan

fungsional tertentu ke kawasan fungsional lainnya;

b.landmarks merupakan rupa visual yang menonjol dari kota yang juga

merupakan suatu struktur fisik yang bersifat dominan;

c.nodes merupakan suatu bagian dari kota yang secara fungsional menonjol

dalam arti sebagai suatu konsentrasi/pemusatan kegiatan manusia;

d.edges merupakan bagian pinggiran suatu kawasan fungsional yang

memisahkan dari kawasan fungsional lainnya; dan

e.districts merupakan suatu kawasan yang mempunyai karakter yang

homogen sesuai dengan fungsi kegiatan yang ada.

Bagian Kelima

Rencana Prasarana dan Sarana

Pasal 15

(1)  Pemerintah menyediakan prasarana dan  sarana umum di  kawasan

perencanaan yang terdiri dari:

a.jalan Umum;

b.drainase;

c.persampahan;

d.jaringan Listrik;

e.jaringan Air Bersih;

f.jaringan Air Telepon; dan

g.sistem Pengaman Kebakaran.



(2)  Pemilik dan atau penghuni diwajibkan:

a.menyediakan dan memelihara lampu penerangan bangunan;

b.menjaga kebersihan keindahan dan ketertiban lingkungan; dan

c.berperan  serta  memelihara  dan  menjaga  prasarana  dan  sarana

sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 16

(1)Jalan-jalan di Kawasan Perencanaan harus dilengkapi dengan lansekap,

pertandaan, perabot jalan dan patok pengaman bagi pejalan kaki.

(2)Ruang Jalan di Kawasan Perencanaan harus bebas secara pandangan (visual)

dari prasarana.

(3)Halte/shelter disepanjang koridor utama kawasan dengan jarak setiap 800

meter (pada kawasan segmen 2 dan 3) serta 300 meter (pada kawasan segmen

!)•

(4)Pengelolaan moda transportasi dapat dilakukan oleh perorangan ataupun

dikelola oleh pemerintah daerah setempat dan sekaligus berfungsi sebagai

pendapatan daerah.

Pasal 17

(1)Material penutup jalan untuk dan pedestrian menggunakan bahan dari paving.

(2)Material jalan di ruang terbuka menggunakan bahan dari paving.

Pasal 18

(1)Sistem drainase di Kota Larat menggunakan sistem terbuka dan tertutup.

(2)Drainase sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain meliputi:

a.saluran primer adalah sungai yang melintasi Kota Larat;

b.saluran sekunder adaiah saluran jalan-jalan utama Kota Larat; dan

c.saluran tersier adalah saluran dari masing-masing persil ke saluran

sekunder.

(3)Saluran drainase harus dilengkapi dengan:

a.catch basin, yang merupakan bangunan dimana air masuk ke dalam

saluran tertutup;

b.inlet, dimana pembuangan air akan dimasukkan ke dalam saluran tertutup

yang lebih besar;

c.manhole, untuk memelihara sistem saluran drainase tertutup dan diberi

jarak 10-25 meter;

d.headwall, konstruksi khusus pada outlet saluran tertutup dan ujung

gorong-gorong yang dimasukkan untuk melindungi dari longsor dan erosi.



Pasal 19

(1)Tempat/bak sampah ditempatkan pada sepanjang jalan.

(2)Bangvman perdagangan dan jasa harus memiliki sistem pembuangan sampah

sendiri.

(3)Tempat pembuangan sampah dipisah antara sampah basah dan sampah

kering.

(4)Tempat pembuangan sampah dengan sistem tertutup.

(5)Jarak antara bak sampah dan TPS disesuaikan dengan kebutuhan ( 200

meter).

Pasal 20

(1)Jaringan listrik merupakan sistem jaringan kabel udara.

(2)Jaringan kabel udara diusahakan tidak mengganggu pandangan (visual).

(3)Peningkatan sistem jaringan listrik pada daerah-daerah yang belum terlayani

listrik.

(4)Pengembangan sumber jaringan listrik alternatif yang memanfaatkan energi

surya.

Pasal21

(1)Jaringan air bersih merupakan jaringan perpipaan bawah tanah untuk

mendistribusikan air bersih.

(2)Revitalisasi jaringan dan instalasi air bersih untuk mengatasi kebocoran

terhadap jaringan perpipaan.

(3)Pemanfaatan sumber mata air baru untuk memenuhi kebutuhan air bersih

masyarakat.

(4)Peningkatan teknologi sumberdaya air dengan instalasi penyulingan air sumur.

Pasal 22

(1)Jaringan telekomunikasi terdiri jaringan telepon individual maupun fasilitas

telepon umum.

(2)Tower pemancar jaringan telekomunikasi diharuskan yang tidak mengganggu

keamanan lingkungan.

Pasal 23

(1)  Sistem jaringan penanggulangan kebakaran berfungsi untuk mengantisipasi

bahaya kebakaran;



(2)  Sistem jaringan penanggulangan kebakaran sebagaimana yang dimaksudkan

dalam pasal (1) didukung dengan:

a.jarak antar bangunan yang cukup aman;

b.tempat evakuasi bencana kebakaran; dan

c.jaringan jalan yang dapat dilewati mobil pemadam kebakaran;

Tersedianya hidran/sungai.

Bagian Keenam

Intensitas Pemanfaatan lahan

Pasal 24

(1)Rencana intensitas  pemanfaatan lahan dilakukan dengan pertimbangan

ketentuan teknis, arahan rencana tata ruang diatasnya dan unsur visualisasi

lingkungan yang akan di bentuk, meliputi pengaturan KDB maksimal, jumlah

lantai maksimal, KLB, tinggi bangunan dan KDH minimal.

(2)Intensitas pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  diatur

berdasarkan fungsi ruangnya, meliputi:

a.pasar dengan intensitas pemanfaatan lahan :

1. KDB maksimal: 80%;

2.Jumlah lantai maksimal  : 1 lantai;

3.KLB: 1,2;

4.Tinggi Bangunan   : 2 meter; dan

5.KDH minimal: 20%.

b.dermaga dengan intensitas pemanfaatan lahan :

1.KDB maksimal: -;

2.Jumlah lantai maksimal  : -;

3.KLB: -;

4.Tinggi Bangunan   : -; dan

5.KDH minimal: -.

c.ruko dengan intensitas pemanfaatan lahan :

1.KDB maksimal: 70%;

2.Jumlah lantai maksimal  : 2 lantai;

3.KLB: 1,4;

4.Tinggi Bangunan   : 8 meter; dan

5.KDH minimal: 20%.



d.terminal dengan intensitas pemanfaatan lahan :

1.KDB maksimal: 40%;

2.Jumlah lantai maksimal  : 2 lantai;

3.KLB:0,8;

4.Tinggi Bangunan   : 8 meter; dan

5.KDH minimal: 60%.

e.galeri dengan intensitas pemanfaatan lahan :

1.KDB maksimal: 30%;

2.Jumlah lantai maksimal  : 2 lantai;

3.KLB: 0,6;

4.Tinggi Bangunan   : 8 meter; dan

5.KDH minimal: 20%.

f.restoran dan Hotel dengan intensitas pemanfaatan lahan :

1.KDB maksimal: 50%;

2.Jumlah lantai maksimal  : 2 lantai;

3.KLB: 1,0;

4.Tinggi Bangunan   : 8 meter; dan

5.KDH minimal: 30%.

g.industri dengan intensitas pemanfaatan lahan :

1.KDB maksimal: 60%;

2.Jumlah lantai maksimal  : 2 lantai;

3.KLB: 1,2;

4.Tinggi Bangunan   : 4 meter; dan

5.KDH minimal: 20%.

h. perkantoran dengan intensitas pemanfaatan lahan :

1.KDB maksimal: 50%;

2.Jumlah lantai maksimal  : 2 lantai;

3.KLB: 1,0;

4.Tinggi Bangunan   : 8 meter; dan

5.KDH minimal: 20%.

i. komersial dengan intensitas pemanfaatan lahan :

1.KDB maksimal: 70%;

2.Jumlah lantai maksimal  : 3 lantai;

3.KLB: 2,1;

4.Tinggi Bangunan   : 8 meter; dan

5.KDHminimal: 30%.



j.  perumahan dengan intensitas pemanfaatan lahan :

1.KDB maksimal: 60%;

2.Jumlah lantai maksimal  : 2 lantai;

3.KLB: 1,5;

4.Tinggi Bangunan   : 4 meter; dan

5.KDH minimal: 20%.

k. sport center dengan intensitas pemanfaatan lahan :

1.KDB maksimal: 30%;

2.Jumlah lantai maksimal  : 2 lantai;

3.KLB: 0,6;

4.Tinggi Bangunan   : 8 meter; dan

5.KDH minimal: 70%.

1. lapangan Pertunjukan {out door) dengan intensitas pemanfaatan lahan :

1.KDB maksimal: 20%;

2.Jumlah lantai maksimal  : 1 lantai;

3.KLB: 0,2;

4.Tinggi Bangunan   : 8 meter; dan

5.KDH minimal: 80%.

m. rekreasi dengan intensitas pemanfaatan lahan :

1.KDB maksimal: 20%;

2.Jumlah lantai maksimal  : 1 lantai;

3.KLB:0,2;

4.Tinggi Bangunan   : 2 meter; dan

5.KDH minimal: 80%.

n. fasilitas umum dan sosial dengan intensitas pemanfaatan lahan :

1.KDB maksimal: 60%;

2.Jumlah lantai maksimal  : 2 lantai;

3.KLB: 1,2;

4.Tinggi Bangunan   : 8 meter; dan

5.KDH minimal: 30%.

o. oper Air/ Water Front dengan intensitas pemanfaatan lahan :

1.KDB maksimal: 5%;

2.Jumlah lantai maksimal  : 1 lantai;

3.KLB: 0,05;

4.Tinggi Bangunan   : 4 meter; dan

5.KDH minimal: 95%.



p. kuliner Tradisional dengan intensitas pemanfaatan lahan :

1.KDB maksimal: 40%;

2.Jumlah lantai maksimal  : 1 lantai;

3.KLB: 1,2;

4.Tinggi Bangunan   : 4 meter; dan

5.KDH minimal: 60%.

q. TPI dengan intensitas pemanfaatan lahan :

1.KDB maksimal: 60%;

2.Jumlah lantai maksimal  : 1 lantai;

3.KLB: 0,06;

4.Tinggi Bangunan   : 4 meter; dan

5.KDH minimal: 30%.

BABVI

PENGELOLAAN KAWASAN

Pasal 25

(1)Pengelolaan kawasan perencanaan dilakukan oleh Badan Pengelola Kota Larat

yang melibatkan unsur pemerintah, swasta dan masyarakat dengan tujuan

menghidupkan, memelihara dan mengembangkan berbagai  fungsi  dan

peruntukannya.

(2)Wewenang  Badan Pengelola sebagaimana dimaksud  ayat   (1)   adalah

melaksanakan sebagian kewenangan perencanaan dan pengawasan kawasan.

(3)Tugas dan fungsi Badan Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah

mengelola, mengembangkan, mengoptimalisasikan potensi kawasan yang

meliputi  perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan

pengendalian kawasan.

(4)Penjabaran wewenang, tugas  dan fungsi  serta pembentukan struktur

organisasi Badan Pengelola ditetapkan dengan keputusan Bupati;

(5)Badan Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab langsung

kepada Bupati.

(6)Pembiayaan terhadap pengelolaan kawasan dapat bersumber dari:

a.pemerintah;

b.sumbangan pihak ketiga; dan

c.sumber lain yang sah.



Pasal 26

(1)Pengelolaan di kawasan perencanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27

didasarkan pada penelitian dan kajian terhadap kondisi dan fungsi.

(2)Semua tindakan terhadap bangunan di Kawasan Perencanaan harus mendapat

ijin Bupati.

Pasal 27

(1)Pembangunan jalan tembus penghubung harus memenuhi ketentuan sebagai

berikut:

a.berfungsi sebagai jalan kolektor; dan

b.bertujuan mengurangi kepadatan arus lalu lintas di kawasan perencanaan.

(2)Perbaikan jalan harus menyesuaikan peil jalan dimaksud dan peil bangunan

disekitarnya.

Pasal 28

(1)Lahan dan atau bangunan kosong diarahkan untuk segera dimanfaatkan guna

mendukung fungsi dan dayaguna pengembangan kawasan.

(2)Lahan dan atau bangunan kosong sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila

tidak segera dimanfaatkan dapat  dikategorikan sebagai tanah dan atau

bangunan terlantar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)Terhadap tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud ayat  (2)

Pemerintah Daerah dapat  melakukan tindakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

BABVII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RTBL Kota Larat dilakukan oleh Bupati

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

(1)Pengawasan terhadap pelaksanaan RTBL Kota Larat  dilakukan melalui

pemantauan, pelaporan dan evaluasi.

(2)Pengendalian terhadap pelaksanaan RTBL Kota Larat  dilakukan melalui

perijinan sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Daerah.

(3)Pengawasan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan dan atau

pemanfaatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini menjadi

wewenang dan tanggungjawab dinas/instansi yang berwenang.



Pasal31

(1)Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui beberapa tahapan

kegiatan diantaranya:

a.penetapan peraturan zonasi;

b.perizinan;

c.pemberian insentif dan disinsentif; dan

d.pengenaan sanksi.

(2)Jenis objek yang termasuk dalam unsur pengendalian adalah:

a.kawasan terbangun dan kawasan tidak terbangun (tepian laut/perairan);

b.bangunan (bangunan perumahan, bangunan komersial,  perumahan,

industri);

c.prasarana (jalan, drainase, air bersih, air limbah); dan

d.fasilitas (area parkir, pendidikan, ruang terbuka hijau dan lain sebagainya)

(3)Tindakan dalam rangka pengendalian secara garis besar terdiri atas kategori

perlindungan  (kawasan  konservasi   waterfron^^      dan  pembangunan

(pengembangan kawasan).

(4)bentuk mekanisme pengendalian berkaitan dengan kategori tindakan yang

berupa mekanisme Advice Planning Perijinan sampai dengan pemberian ijin

lokasi.

Pasal 32

Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf a,

merupakan ketentuan yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang dan

ketentuan pengendalian dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang

penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang dan atau rencana detail tata

ruang.

Pasal 33

(1)Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf b

harus dilakukan melalui prosedur yang benar, dalam hal terbukti tidak sesuai

dengan rencana tata ruang wilayah, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara

Barat sesuai dengan kewenangannya dapat membatalkan perizinan.

(2)Perizinan pemanfaatan ruang  dimaksudkan  sebagai  upaya  penertiban

pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku

Tenggara Barat sesuai dengan kewenangan dan rencana tata ruang.

(3)Perizinan dalam pemanfaatan ruang diatur sesuai ketentuan dalam undang-

undang penataan ruang berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah

Kabupaten Maluku Tenggara Barat.



Pasal 34

(1)Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat

(1) huruf c dilakukan supaya pemanfaatan ruang yang dilakukan sesuai dengan

rencana tata ruang yang sudah ditetapkan.

(2)Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap

pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:

a.keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa

ruang, dan urun saham;

b.pembangunan serta pengadaan infrastruktur;

c.kemudahan prosedur perizinan; dan/atau

d.pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah

daerah.

(3)Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan,

atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang,

berupa:

a.pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang

dibutuhkan  untuk  mengatasi   dampak  yang  ditimbulkan  akibat

pemanfaatan ruang; dan/atau

b.pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti;

(4)Insentif dan disinsentif dalam penataan bangunan dan lingkungan diberikan

dengan tetap menghormati hak masyarakat.

Pasal 35

(1)Kegiatan monitoring dalam rangka pengendalian RTBL ini pada dasarnya

merupakan kegiatan membandingkan antara fakta (kondisi yang ada atau

sedang berkembang pada wilayah perencanaan) dengan tujuan (kondisi yang

diharapkan, yang ditetapkan dalam RTBL).

(2)Kegiatan pengawasan merupakan langkah awal dalam keseluruhan mekanisme

pengendalian kawasan untuk menjaga agar pemanfaatan ruang dengan fungsi

ruang yang ditetapkan saling sesuai satu sama lain.

(3)Aktivitas pengawasan harus dilakukan secara periodik dan dalam kurun waktu

yang  cukup  untuk  dapat  dengan  segera  mengetahui  penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi di lapangan dan dengan segera melakukan

intervensi atau tindakan yang diperlukan.

(4)Dalam kegiatan pengawasan periu memperhatikan prosedur administratif yang

melibatkan berbagai satuan kerja di dalam susunan organisasi Satuan kerja

yang terlibat langsung dengan kegiatan ini adalah:

a.Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional;

b.Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;



c.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara

Barat;

d.Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah; dan

e.Badan Pertanahan Nasional.

(5) Kegiatan pengawasan dapat ditempuh melalui instrumen ijin penggunaan tanah

dan bangunan.

BABVIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

Dalam kegiatan RTBL Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara, masyarakat berhak:

a.berperan serta dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian;

b.mengetahui secara terbuka RTBL Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara; dan

c.menikmati manfaat kawasan dan atau pertambahan nilai kawasan sebagai

akdbat dari penataan kawasan.

Pasal37

Dalam kegiatan penataan kawasan, masyarakat wajib:

a.Berperan serta dalam memelihara kualitas kawasan;

b.Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan, pemanfaatan

dan pengendalian pemanfaatan; dan

c.Mentaati rencana tata kawasan yang telah ditetapkan.

Pasal 38

Dalam pengendalian pemanfaatan kawasan, peran serta masyarakat  dapat

berbentuk:

a.pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan Kota Larat, termasuk pemberian

informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan kawasan; dan/atau

b.bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan

kawasan dan peningkatan kualitas pemanfaatan kawasan.

BABDC

PENGHARGAAN

Pasal 39

(1)Setiap orang dan atau badan yang melaksanakan segala ketentuan yang diatur

dalam Peraturan Bupati ini dapat diberikan penghargaan dari Pemerintah

Daerah.

(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat  (1)  diatur lebih lanjut dengan

Keputusan Bupati.



BABX

PENYIDIKAN

Pasal 40

(1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap

pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan Undang-Undang acara pidana

yang berlaku.

(2)Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

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

Tersangka;

d.melakukan penyitaan benda dan surat;

e.mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi;

g.mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan

perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari

Pernyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan

merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik

memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan

keluarganya; dan

i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat

dipertanggungjawabkan.

BABXI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 41

Terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini:

a.bupati berwenang memerintahkan untuk:

1.Menghentikan pekerjaan dan/atau menyegel penggunaan sebagian atau

seluruh bangunan, .bangun bangunan, instalasi  dan perlengkapan

bangunan; dan

2.Membongkar dan/atau membangun kembali sesuai ketentuan.

b.dalam hal dilakukan pembongkaran secara paksa maka biaya pembongkaran

dibebankan kepada pemilik bangunan;

c.dapat dikenakan tindakan berupa penangguhan dan/atau pembatalan ijin.



BABXIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, peraturan lain yang bertentangan dengan

Peraturan Bupati ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun harus

disesuaikan.

BABXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

BABXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

(1)Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini di pidana

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan pidana denda paling

banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

(3)Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diancam pidana

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABJCIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Larat dijelaskan lebih rinci dalam

buku rencana dan album peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran

II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.
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Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara

Barat.



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR :- TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

KOTA LARAT KECAMATAN TANIMBAR UTARA

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

TAHUN 2016

I.UMUM.

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) merupakan hasil perencanaan

tata ruang dan lingkungan yaitu perpaduan antara ruang dan bangunan-

bangunan yang telah ada dan yang akan didirikan dalam kawasan tertentu.

RTBL memuat rumusan kebijakan pelestarian dan revitalisasi kawasan yang

disusun dan ditetapkan untuk menyiapkan perwujudan kawasan dalam rangka

pelaksanaan program dan pengendalian pembangunan kawasan yang dilakukan

oleh Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.

Bahwa RTBL Kota Larat yang merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang

tertuang dalam rangkaian kebijakan pembangunan fisik di Kota Larat:

a.Merupakan pedoman pengembangan kawasan Kota Larat yang hidup dan

terbuka bagi kegiatan ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan

pariwisata modern dalam rona arsitektur dan lingkungan;

b.Berisi uraian tentang keterangan dan petunjuk-petunjuk serta prinsip pokok

pembangunan Kota Larat yang berkembang secara dinamis dan didukung oleh

pembangunan potensi alami, serta sosial ekonomi, sosial budaya, politik,

pertahanan keamanan dan teknologi yang menjadi ketentuan pokok bagi

seluruh jenis pembangunan, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten

Maluku Tenggara Barat, Pemerintah Provinsi Maluku maupun Pemerintah

Pusat dan masyarakat secara terpadu.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dipandang perlu

mengatur dan menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kota Larat.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas



Pasal2

Cukup jelas

Pasal3

Cukup Jelas

Pasal4

Cukup Jelas

Pasal5

Ayat (1)
Yang dimaksud fungsi adalah fungsi dominan

Ayat (2)
Yang dimaksud segmen adalah peruntukan lahan

Pasal6

Cukup jelas

Pasal7

Cukup jelas

Pasal8

Cukup jelas

Pasal9

Adapun arahan sempadan minimum yang diajukan untuk masing-

masing segmen kawasan perencanaan adalah sebagai berikut:

a.1. Pusat Kegiatan Wilayah Ridool, arahan GSB minimum 7 meter,

b.2a. Desa Ritabel, arahan GSB minimum 9 meter,

c.2b. Ridool sisi utara-barat, arahan GSB minimum 8 meter,

d.3. Desa Watidal, arahan GSB minimum 6 meter.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) huruf a

Yang dimaksud ruang terbuka hijau publik merupakan ruang

terbuka hijau yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat

Pasal 12

Cukupjelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) huruf a
Elemen yang termasuk dalam wajah jalan dan bangunan antara

lain jalur tata hijau, jalur pedestrian, dan penataan streetfiimitur.



Ayat (l)hurufb

Street fumiture merupakan kelengkapan jalan yang mendukung

estetika, kenyamanan dan keselamatan, pemakai jalan antara

lain telepon umum, bangku jalan, gardu jaga polisi, lampu jalan,

halte, tempat sampah dan sebagainya

Pasal 15

Cukupjelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dimaksud pedestrian adalah jalur khusus untuk pejalan kaki

seperti trotoar dan tidak diperbolehkan untuk selain pejalan kaki.

Pasal 20

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan drainase sistem terbuka adalah saluran

air  tanpa penutup diatasnya dan drainase tertutup adalah

saluran air dengan penutup diatasnya yang dapat difungsikan

sebagai pedestrian.

Pasal21

Ayat (2)
Yang  dimaksud  revitalisasi  adalah  peremajaan  dan/atau

pemeliharaan jaringan air bersih.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (2) huruf b
Yang dimaksud tempat evakuasi adalah tempat berkumpul yang

aman untuk korban kebakaran

Ayat (2) huruf c
Yang dimaksud hidran adalah hidran air bersih yang dapat

berfungsi sebagai penyedia air untuk penanggulangan kebakaran

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas



Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukupjelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukupjelas

Pasal 34

Cukupjelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Yang dimaksud penghargaan dapat berupa:

1)Kemudahan atau keringanan biaya perijinan,

2)Bantuan biaya kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kriteria

konservasi,

3)Piagam penghargaan,

4)Bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas



Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukupjelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukupjelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR


