
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum Nomor 06/PRT/2007 tentang Pedoman Umum

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;

bahwa perkembangan penyelenggaraan penataan bangunan

dan lingkungan dewasa ini semakin kompleks baik dari segi

intensitas, teknologi, kebutuhan prasarana dan sarana,

maupun lingkungannya;

bahwa Pasar Omele merupakan kawasan fungsional yang

perlu diarahkan dan didorong perkembangannya sebagai

kawasan perdagangan, sehingga perlu diantisipasi dan

diarahkan sehingga tata ruang Kota Saumlaki menjadi lebih

tertata dengan tetap memperhatikan keseimbangan

lingkungan dan pertimbangan mitigasi bencana;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Bangunan dan

Lingkungan Pasar Omele Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan

Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2043);

d.

Mengingat

b.

Menimbang  : a.

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR: 5lo  -TAHUN2016

TENTANG

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN PASAR OMELE

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



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  Repubiik 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

2004tentang 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

2005tentang 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 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 TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN

LINGKUNGAN PASAR OMELE KABUPATEN MALUKU TENGGARA

BARAT.

BABI

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.

2.Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

4.Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.

5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

6.Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan Bupati.

7.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.

8.Tata Ruang adalah wujud dari struktur dan pola pemanfaatan ruang, baik

direncanakan maupun tidak direncanakan.



9.Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,

dan pengendalian ruang.

10.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan

ruang.

11.Struktur  Pemanfaatan Ruang adalah susunan unsur-unsur  pembentuk

lingkungan secara hirarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya.

12.Pola Pemanfaatan Ruang adalah tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya

alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah,

air, udara, dan sumber daya alam lainnya.

13.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

14.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap

unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek

administratif dan atau aspek fungsional.

15.Kawasan adalah satuan ruang wilayah yang batas dan sistemnya ditentukan

berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.

16.Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah panduan rancang

bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan

pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi

pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan

panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan

pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.

17.Penataan bangunan dan lingkungan adalah kegiatan pembangunan untuk

merencanakan,   melaksanakan,  memperbaiki,   mengembangkan  atau

melestarikan bangunan dan lingkungan/kawasan tertentu sesuai dengan

prinsip pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan gedung dan

lingkungan secara optimal, yang terdiri atas proses perencanaan teknis dan

pelaksanaan  konstruksi,serta  kegiatan  pemanfaatan,  pelestarian  dan

pembongkaran bangunan gedung dan lingkungan.

18.Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Pasar Omele adalah penanganan tata

bangunan dan lingkungan kawasan Pasar  Omele untuk mengendalikan

pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, yang memuat materi

pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan

panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan

pedoman pengendalian pelaksanaan  pengembangan kawasan fungsional

perdagangan.



19.Program Bangunan dan Lingkungan adalah penjabaran lebih lanjut  dari

perencanaan dan peruntukan lahan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu

tertentu yang memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan bangunan gedung

serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana

aksesibilitas, sarana pencahayaan dan sarana penyehatan lingkungan, baik

berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru.

20.Rencana Umum dan Panduan Rancangan adalah ketentuan-ketentuan tata

bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan/kawasan yang memuat

rencana peruntukan lahan makro dan mikro, rencana perpetakan, rencana

tapak, rencana sistem pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, rencana

prasarana dan sarana lingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan ruang

terbuka hijau.

21.Rencana Investasi adalah rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk

menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan, sehingga

terjadi kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan.

22.Ketentuan Pengendalian Rencana adalah ketentuan-ketentuan yang bertujuan

untuk mengendalikan berbagai rencana kerja, program kerja maupun

kelembagaan kerja pada masa pemberlakuan aturan dalam RTBL dan

pelaksanaan penataan suatu kawasan.

23.Pedoman Pengendalian Pelaksanaan adalah pedoman yang dimaksudkan untuk

mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan kawasan yang

berdasarkan dokumen RTBL, dan memandu pengelolaan kawasan agar dapat

berkualitas, meningkat, dan berkelanjutan.

24.Struktur peruntukan lahan merupakan komponen rancang kawasan yang

berperan penting dalam alokasi penggunaan dan penguasaan lahan/tata guna

lahan yang telah ditetapkan dalam suatu kawasan perencanaan tertentu

berdasarkan ketentuan dalam rencana tata ruang wilayah.

25.Intensitas Pemanfaatan Lahan adalah tingkat alokasi dan distribusi luas lantai

maksimum bangunan terhadap lahan/tapak peruntukannya.

26.Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka presentase perbandingan antara

luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas

lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.

27.Tata Bangunan adalah produk dari penyelenggaraan bangunan gedung beserta

lingkungan sebagai wujud pemanfaatan ruang, meliputi  berbagai aspek

termasuk  pembentukancitra/karakter   fisik  lingkungan,  besaran,  dan

konfigurasi dari elemen-elemen: blok, kaveling/petak lahan, bangunan, serta

ketinggian dan elevasi lantai bangunan yang dapat menciptakan dan



mendefinisikan berbagai kualitas ruang kota yang akomodatif terhadap

keragaman kegiatan yang ada, terutama yang berlangsung dalam ruang-ruang

publik.

28.Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara

luas  seluruh lantai  dasar  bangunan gedung dan  luas  lahan/tanah

perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan

rencana tata bangunan dan lingkungan.

29.Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka persentase perbandingan antara

luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah

perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata

bangunan dan lingkungan.

30.Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah angka persentase perbandingan antara

luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi

pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang

dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan

lingkungan.

31.Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah garis pada halaman pekarangan

bangunan yang ditarik sejajar dari garis as jalan, tepi sungai atau as pagar dan

merupakan batas antara kavling/pekarangan yang boleh dibangun dan yang

tidak boleh dibangun.

32.Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari  permukaan tanah, dimana

bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak bangunan.

33.Sistem Jaringan Jalan dan Pergerakan adalah rancangan pergerakan yang

terkait antara jenis-jenis hirarki/kelas jalan yang tersebar pada kawasan

perencanaan (jalan lokal/lingkungan) dan jenis pergerakan yang melalui, baik

masuk dan keluar kawasan, maupun masuk dan keluar kavling.

34.Sistem Sirkulasi Kendaraan Umum adalah rancangan sistem arus pergerakan

kendaraan formal, yang dipetakan pada hirarki/kelas jalan yang ada pada

kawasan perencanaan.

35.Sistem Sirkulasi Kendaraan Pribadi adalah rancangan sistem arus pergerakan

bagi kendaraan pribadi sesuai dengan hirarki/kelas jalan yang ada pada

kawasan perencanaan.

36.Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau adalah komponen rancangan kawasan,

yang tidak sekedar terbentuk sebagai elemen tambahan ataupun elemen sisa

setelah proses rancang arsitektural diselesaikan, melainkan juga diciptakan

sebagai bagian integral dari suatu lingkungan yang lebih luas.



37.Tata Kualitas Lingkungan adalah rekayasa elemen-elemen kawasan yang

sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu kawasan atau sub area dengan sistem

lingkungan yang informatif, berkarakter khas, dan memiliki orientasi tertentu.

38.Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik suatu

lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat

beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.

39.Peranserta Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela di

dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan keputusan dan/atau kebijakan

yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pada setiap tahap

kegiatan pembangunan (perencanaan, desain, implementasi dan evaluasi).

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal2

(1)Maksud RTBL Pasar Omele yaitu :

a.pedoman  bagi  pelaku  pembangunan  lingkungan/kawasan  dalam

penanganan tata bangunan dan lingkungan kawasan Pasar Omele;

b.pedoman untuk menyiapkan dokumen RTBL kawasan Pasar Omele;

c.pedoman penyiapan dokumen RTBL yang dapat diterapkan di kawasan

pembangunan baru, kawasan peremajaan, preservasi;

d.panduan ringkas penerapan teknis pelaksanaan RTBL kawasan Pasar

Omele; dan

e.panduan implisit penerapan paradigma terbaru dalam perencanaan dan

perancangan kawasan/lingkungan binaan.

(2)Tujuan RTBL Pasar Omele adalah terarahnya penyelenggaraan penataan

bangunan dan lingkungan di Kawasan Sekitar  Pasar  Omele  Saumlaki

Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang berkelanjutan meliputi pemenuhan

persyaratan tata bangunan dan lingkungan, peningkatan kualitas hidup

masyarakat melalui perbaikan kualitas  lingkungan dan ruang publik,

perwujudan pelindungan lingkungan, serta peningkatan vitalitas ekonomi

lingkungan.

BABII

BATASAN LOKASI KAWASAN

Pasal3

(1) Lokasi perencanaan RTBL Pasar Omele berada di Desa Sifnana Kecamatan

Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.



(2) Luas kawasan adalah 109,12 (seratus sembilan koma dua belas) hektar dengan

batasan administratif sebagai berikut:

a.utara  : Desa Lauran Kecamatan Tanimbar Selatan;

b.timur   : Laut Arafuru Kecamatan Tanimbar Selatan;

c.selatan : Desa Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan; dan

d.barat    : Pantai Sifnana (Laut Banda).

BABIII

MATERI POKOK

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Pasal4

(1)Peraturan Bupati tentang RTBL Pasar Omele 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 Pasar Omele 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)Program bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat

(1) huruf a merupakan konsep dasar perancangan bangunan dan lingkungan.

(2)Konsep dasar perancangan bangunan dan lingkungan diarahkan pada visi

pembangunan dan pengembangan yang hendak dicapai  dalam upaya

mewujudkan penataan tata bangunan dan lingkungan Pasar Omele dengan

fungsi  kegiatan utama adalah perdagangan dan jasa/komersil  yaitu

Terwujudnya Aktivitas Pasar Omele yang Terpadu, Nyaman, Tertata dan

Berkelanjutan dengan sasaran sebagai berikut:

a. mengintegrasikan kawasan Pasar Omele dengan potensi-potensi kegiatan

fungsional PPI, Terminal dan Industri dengan konsep pengembangan

keterjangkauan (konektivitas kawasan/TOD) pejalan kaki/pedestrian;



b.peningkatan kualitas visual, fungsionai, dan lingkungan di sekitar Pasar

Omele untuk menciptakan kawasan sebagai kawasan perdagangan sekaligus

tempat wisata dengan acuan pada konsep waterfront dty;

c.penataan struktur dan pola ruang agar beban pelayanan tersebar, melalui

Pengembangan  unsur  Fasos-Fasum  untuk  mendukung  terminal,

memperlebar/menambahjaringanjalanyangada,

pengembangan/penambahan jaringan utilitas (air bersih, drainase, limbah,

persampahan, dan listrik);

d.menata kembali wilayah tepian pantai/pesisir untuk menampilkan pantai

sebagai wajah kawasan, melengkapinya dengan jalur pedestrian dan akses

langsung ke tepian pantai untuk mendukung wisata dan atraksi kawasan

yang dilaksanakan pada kawasan;

e.menciptakan ruang terbuka dan ruang publik tmtuk kawasan melalui

pemanfaatan area-area yang belum difungsikan secara maksimal dan

penataan kembali lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

f.menata jalur pergerakan dan menyediakan jalur pedestrian di kawasan

untuk menciptakan sirkulasi yang nyaman didalam pencapaian setiap objek

unggulan kawasan;

g.membangkitkan kegiatan utama masyarakat dalam mencari ikan, mengolah

ikan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan optimalisasi fungsi

Dermaga (Pelabuhan Pendaratan Ikan/PPI), Pasar  Ikan, dan industri

pengolahan barang komoditas masyarakat setempat; dan

h. memberikan pengelolaan sumberdaya alam, manusia dan buatan yang

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 6

(1)Tema konsep perancangan struktur tata bangunan untuk kawasan pasar Omele

yaitu transit oriented development dan waterfront city kawasan pantai Sifnana.

(2)Konsep Kawasan Pasar Omele sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

konsep pengembangan pasar, terminal dan fasilitas pendukung lainnya secara

terpadu.

(3)Konsep struktur kawasan Pasar Omele sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

yaitu konsep pedestrian ways.

(4)Konsep perancangan struktur dan lingkungan pengembangan Kawasan Pasar

Omele adalah sebagai berikut:

a.pasar omele sebagai pusat kegiatan dan fungsional perdagangan;

b.pengembangan kegiatan penunjang terminal penumpang dan terminal

barang, perdagangan dan jasa/komersil, home industri dan pergudangan,

dermaga pendaratan ikan/PPI;



c.pengembangan kegiatan fasilitas  pelayanan umum dan sosial meliputi

perkantoran pemerintahan/swasta, hotel/restoran, fasilitas  pendidikan,

kesehatan, galeri, sport centre, rekreasi, plaza;

d.pengembangan jaringan jalan dan pedestrian yang menghubungkan antar

pusat lingkungan; dan

e.pembangunan utilitas untuk melayani seluruh blok kawasan.

(5) Blok pengembangan dibagi dalam 8 (delapan) blok perencanaan untuk

mempermudah dalam pelaksanaannya, terdiri dari :

a.blok pengembangan I yang merupakan blok pengembangan zona Pasar

Omele - Terminal - Dermaga/PPI - Pasar Ikan dengan program penanganan

pembangunan bangunan pasar semi permanen, kantor  manajemen

pengelolaan pasar,  pertokoan, penataan ruang parkir, jalur pedestrian,

penataan saluran drainase, air bersih, penarangan jalan, hidran kebakaran,

shelter, street furniture, pengembangan dermaga PPI dan sandaran perahu

nelayan, RTH berupa sempadan pantai dan fasilitas penunjang kantin, wc

umum dan ruang tunggu ada terminal, TPS kontainer terbuka, tong sampah;

b.blok pengembangan  II yang  merupakan blok pengembangan zona

perdagangan/ komersil dengan penataan RTH, RTNH, parkir, pedestrian,

streetfurniture, reklame, penataan jaringan utihtas;

c.blok pengembangan III yang merupakan blok pengembangan zona terminal,

fasilitas sosial dan umum seperti berupa SPBU, galeri center, permukdman

dengan penanganan jaringan jalan, utilitas, RTH/RTNH, pedestrian, street

furniture;

d.blok pengembangan IV yang  merupakan blok pengembangan zona

perkantoran dan fasilitas peleyanan umum dan sosial seperti pendidikan,

kesehatan dsb dengan penanganan jaringan jalan, pedestrian, street

furniture, jaringan utilitas, parkir dan RTH;

e.blok pengembangan V yang merupakan pengembangan zona sport center

dengan penanganan jaringan jalan, RTH dan RTNH, parkir, sistem sanitasi

dan pedestrian;

f.blok pengembangan VI yang merupakan blok pengembangan zona rekreasi

hiburan/pertunjukan dengan penanganan jaringan jalan, utilitas, sempadan

pantai, recreational waterfront, pedestrian dan street furniture, RTH, RTNH

(plaza, parkir, koridor);

g.blok pengembangan VII yang merupakan blok pengembangan zona rekreasi

waterfront city residential dengan penanganan sempadan pantai, anjungan

perahu, jaringan jalan dan utilitas, RTH dan RTNH, pedestrian; dan

h. blok pengembangan VIII yang merupakan blok pengembangan zona industri

dengan penanganan jaringan jalan, jaringan utilitas, street fumiture, RTH

buffer dan sempadan pantai.



BABV

RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN

Bagian Kesatu

Struktur Peruntukan Lahan

Pasal7

(1)Rencana umum dan panduan rancangan kawasan sebagaimana dimaksud pada

Pasal 4 ayat  (1)  huruf b meliputi  rencana struktur peruntukan lahan,

Perpetakan, tapak, intensitas pemanfaatan lahan, tata bangunan, sistem

sirkulasi dan jalur penghubung, sistem ruang terbuka dan tata hijau, tata

kualitas lingkungan, sistem prasarana dan utilitas lingkungan.

(2)Struktur peruntukan lahan terdiri dari:

a.peruntukan lahan makro; dan

b.peruntukan lahan mikro.

(3)Struktur peruntukan lahan makro sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)

merupakan rencana alokasi penggunaan dan pemanfaatan lahan pada suatu

wilayah kawasan perencanaan ini yang juga disebut dengan tata guna lahan,

meliputi :

a.peruntukan lahan sebelah Utara adalah pengembangan ruang terbuka

dengan intensitas rendah adalah sarana olah raga, ruang terbuka hijau dan

non hijau, rekreasi dan wisata;

b.peruntukan lahan sisi sebelah Timur kawasan perencanaan secara langsung

dipengaruhi oleh jalur  jalan regional  sebagai  peruntukan terminal,

perkantoran pemerintahan/swasta dan permukiman;

c.peruntukan lahan pada sisi sebelah Barat kawasan perencanaan secara

langsung dipengaruhi oleh jalur transportasi perairan Laut Banda sebagai

dermaga Sifnana dan perikanan serta perdagangan berupa pasar; dan

d.peruntukan lahan pada sisi sebelah Selatan yang sebagian besar berbatasan

dengan kawasan permukiman berfungsi sebagai industri ringan hingga berat

serta rekreasi dan wisata.

(4)Struktur peruntukan lahan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)

merupakan peruntukan lahan yang ditetapkan pada skala keruangan lebih rinci

(termasuk secara vertikal) berdasarkan prinsip keragaman yang seimbang dan

saling menentukan, meliputi:

a. pasar omele seluas 6,78 (enam koma tujuh puluh delapan) hektar, meliputi:

1.Eceran seluas 3,53 (tiga koma lima puluh tiga) hektar;

2.Glosiran seluas 1,36 (satu koma tiga puluh enam) hektar;

3.Kantor Pengelola seluas 0,61 (nol koma enam puluh satu) hektar;

4.RTH seluas 0,35 (nol koma tiga puluh lima) hektar;



5.Gudang seluas 0,51 (nol koma lima puluh satu) hektar; dan

6.Parkir seluas 0,42 (nol koma empat puluh dua) hektar.

b.dermaga seluas 0,16 (nol koma enam belas) hektar;

c.ruko seluas 1,10 (satu koma sepuluh) hektar;

d.terminal seluas 4,93 (empat koma sembilan puluh tiga) hektar, meliputi :

1.Terminal Angkot seluas 2,31 (dua koma tiga puluh satu) hektar; dan

2.Terminal Bis seluas 2,62 (dua koma enam puluh dua) hektar.

e.galeri seluas 2,54 (dua koma lima puluh empat) hektar;

f.restoran dan Hotel seluas 5,15 (lima koma lima belas) hektar;

g.industri seluas 8,10 (delapan koma sepuluh) hektar, meliputi:

1.Industri Berat seluas 3,46 (tiga koma empat puluh enam) hektar; dan

2.Industri Ringan seluas 4,64 (empat koma enam puluh empat) hektar.

h. perkantoran seluas 6,54 (enam koma lima puluh empat) hektar;

i. komersial seluas 6,64 (enam koma enam puluh empat) hektar;

j.   perumahan seluas 5,61 (lima koma enam pukuh satu) hektar;

k. sport center seluas 10,25 (sepuluh koma dua puluh lima) hektar;

1. lapangan Pertunjukan seluas 4,41 (empat koma empat puluh satu) hektar;

m. rekreasi seluas 14,98 (empat belas koma sembilan puluh delapan) hektar;

n. fasilitas umum dan sosial seluas 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) hektar;

o. oper air/ water front seluas 28,75 (dua puluh delapan koma tujuh puluh

lima) hektar;

p. kuliner tradisional seluas 1,40 (satu koma empat puluh) hektar; dan

q. tempat pelelangan Ikan (TPI) seluas 0,06 (nol koma nol enam) hektar.

Bagian Kedua

Rencana Perpetakan

Pasal8

Rencana perpetakan lahan pada kawasan perencanaan perpetakan tanah berupa

sistem blok yang terdiri dari gabungan beberapa persil, dan sistem kavling/persil.

Bagian Ketiga

Rencana Tapak

Pasal9

(1)Rencana tapak pada wilayah perencanaan, yang tidak banyak mengalami

perubahan, yaitu kawasan fungsional perdagangan.

(2)Untuk menunjang peranan kawasan perdagangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diciptakan karakter khas pada masing-masing blok perencanaan yang

dilakukan dengan:



a.jaringan jalan (jalan kendaraan atau jalan untuk pedestrian) di beberapa

bagian blok, yang dapat membuka wilayah perencanaan dengan wilayah lain

disekitarnya;

b.membentuk jaringan pedestrian ways yang menghubungkan semua unit

perencanaan sehingga terciptanya jalur pejalan kaki;

c.mengupayakan agar sempadan pantai bisa menjadi ruang hijau, rekreasi

dan konservasi;

d.menetapkan jarak bangunan terhadap jalan sedemikian rupa sehingga

tercipta building alignment yang serasi;

e.mengarahkan ketinggian bangunan, sehingga akan menghasilkan sky-line

yang berirama dan menghasilkan koridor jalan sebagai ruang closure; dan

f.memberikan lirik antar bangunan berupa pedestrian, shelter/ koridor bagi

pejaian kaki, sehingga wilayah perencanaan bisa disebut sebagai kawasan

yang terpadu.

Bagian Keempat

Intensitas Pemanfaatan lahan

Pasal 10

(1)Rencana intensitas  pemanfaatan lahan diiakukan 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 omele 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.KDHminimal: 20%.

d.terminal dengan intensitas pemanfaatan lahan :

1.KDBmaksimal: 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.KDBmaksimal: 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.KDBmaksimal: 70%;

2.Jumlah lantai maksimal  : 3 lantai;

3.KLB:2,1;

4.Tinggi Bangunan   : 8 meter; dan

5.KDH minimal: 30%.

j.  perumahan dengan intensitas pemanfaatan lahan :

1.KDBmaksimal: 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.KDBmaksimal: 5%;

2.Jumlah lantai maksimal  : 1 lantai;

3.KLB: 0,05;

4.Tinggi Bangunan   : 4 meter; dan

5.KDHminimal: 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%.

Bagian Kelima

Tata Bangunan

Pasal 11

(1)Tata  bangunan  pada  kawasan perencanaan mencakup  bentuk  dan

pengelompokkan  massa  bangunan yang  membantu terciptanya  suatu

lingkungan kota yang terpadu, meliputi:

a.pengaturan blok;

b.pengaturan bangunan;

c.fungsi bangunan;

d.selubung bangunan;

e.garis sempadan bangunan;

f.pengaturan elevasi bangunan; dan

g.pengaturan arsitektur bangunan.

(2)Bangunan-bangunan yang ada dalam kawasan harus  memiliki kualitas

perancangan arsitektural yang jauh lebih baik dibandingkan bangunan-

bangunan yang lain, namun tetap memperhatikan keterkaitannya secara

arsitektural dengan lingkungan Maluku.



Pasal 12

Pengaturan blok sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan

bentuk blok diarahkan berpola Grid, dan dibatasi dengan batasan berupa

prasarana jalan, pagar dan batas tanaman.

Pasal 13

(1)Pengaturan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b

merupakan perpetakan (posisi) bangunan, terdapat 3 (tiga) tipe bangunan yang

dapat diterapkan di atas lahan kawasan, meliputi:

a.tipe  bangunan  berderet   dengan fungsi  bangunan pertokoan/ruko,

perdagangan dan jasa, pasar, fasilitas umum dan sosial serta hunian

kepadatan tinggi;

b.tipe bangunan tunggal dengan fungsi bangunan perkantoran pemerintahan

dan/atau swasta, terminal, galeri,  olahraga dan rekreasi, perhotelan,

industri dan hunian kepadatan sedang hingga rendah; dan

c.tipe bangunan sudut dengan fungsi bangunan pertokoan, perkantoran

perdagangan, fasilitas sosial dan umum.

(2)Orientasi bangunan di sepanjang jalan ditetapkan ke arah muka, atau tegak

lurus menghadap ke jalan dan bangunan yang terletak di atas kavling yang

miring terhadap jalan dianjurkan agar membangun sisi muka yang sejajar

jalan.

(3)Bentuk dasar bangunan dipertimbangkan dari berbagai segi yaitu :

a.segi kebutuhan ruangnya sendiri;

b.ekspresi budaya dan nilai-nilai arsitektur setempat yang menciptakan citra

kawasan sebagai salah satu pusat perdagangan di kawasan perkotaan

SaumlaM dengan segala aktivitas pendukungnya; dan

c.rancangan bangunan di dalam kawasan perencanaan menjadi salah satu

faktor penting yang perlu diperhatikan.

(4)Bentuk dan posisi massa bangunan harus mempertimbangkan rencana tata

letak massa bangunan yang ditetapkan dalam blok empat persegi panjang.

Pasal 14

Fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat  (1)  huruf  c

merupakan fungsi bangunan yang akan dikembangkan diatas lahan kawasan,

meliputi:

a. fungsi usaha mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan

usaha yang meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan,

perindustrian, terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan/gudang;



b.fungsi sosial dan budaya mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan

kegiatan sosial dan budaya yang meliputi  bangunan gedung pelayanan

pendidikan, pelayanan kesehatan dan bangunan gedung pelayanan umum; dan

c.bangunan gedung fungsi hunian meliputi bangunan untuk rumah tinggal

tunggal, rumah tinggal deret dan rumah tinggal sementara.

Pasal 15

(1)Selubung bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf d

merupakan bagian-bagian bangunan yang memungkinkan untuk dilakukan

penambahan bangunan tanpa merusak harmonisasi bangunan dan lingkungan

yang telah lebih dulu ada.

(2)Untuk menambah ketinggian bangunan yang melebihi 4 lantai ditetapkan

sebagai berikut:

a.bangunan tipe  tunggal  dengan penambahan lantai bangunan atau

menambah satu interval di atasnya, batasan KDB-nya di kurangi 15%;

b.setiap kenaikan satu interval selanjutnya dikenakan pengurangan 15%

terhadap KDB-nya;

c.kenaikan interval maksimum 2 (dua) kali; dan

d.bangunan tipe deret ditetapkan seperti bangunan tipe tunggal, tetapi nilai

pengurangan KDB-nya adalah 20%.

(3)Selubung bangunan harus mencirikan kualitas rancangan arsitektur tropis-

basah, yang dirancangkan dalam kualitas bukaan penghawaan dan cahaya,

bentuk atap serta material finishing yang tahan terhadap panas matahari dan

udara lembab.

Pasal 16

(1)Garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf

e merupakan jarak antar bangunan ditentukan berdasarkan keselamatan,

hubungan sosial antar  masyarakat,   ruang terbuka,  pencahayaan dan

penghawaan.

(2)Arahan pengembangan GSB di kawasan perencanaan diatur berdasarkan ruang

milik jalan/Right O/Ways/ROW, meliputi:

a. untuk semua bangunan yang menghadap pada koridor Jalan Kolektor

Primer maka GSB di tetapkan yaitu minimal % ROW dimana ROW Jalan

Kolektor Primer adalah 15 m sehingga GSB yang di tetapkan minimal 8 m

dengan GSB samping minimal 3 m dan GSB Belakang minimal 3 m;



b.untuk semua bangunan yang menghadap pada koridor jalan yang memiliki

lebar jalan 11 meter maka GSB di tetapkan minimal 6 m sehingga GSB yang

di tetapkan minimal 6 m dengan GSB samping minimal 3 m dan GSB

Belakang minimal 3 m;

c.untuk semua bangunan yang menghadap ke koridor jalan yang memiliki

rencana lebar jalan 7 m maka GSB min ditetapkan minimal 4 m dengan GSB

samping minimal 2 m dan GSB Belakang minimal 2 m;

d.untuk Bangunan yang menghadap pada koridor Jalan yang memiliki lebar

jalan 5 m maka GSB min di tetapkan 3 m dengan GSB samping minimal 1,5

m dan GSB belakang minimal 1 m; dan

e.untuk Bangunan yang menghadap pada koridor Jalan yang memiliki lebar

jalan 2 meter maka GSB min di tetapkan 2 m dengan GSB samping minimal

1 m dan GSB belakang minimal 1 m.

(3) Halaman depan kavling-kavling (relatii) kecil dengan fungsi hunian maupun non

hunian harus ditanami minimal 1 (satu) pohon. Halaman depan bangunan

harus dibuat sedemikian sehingga menambah kesan hijau (rumput, dan

tanaman perdu), dan menjamin peresapan air hujan dengan baik, sesuai

dengan peraturan kota yang berlaku.

Pasal 17

(1)Pengaturan elevasi bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1)

huruf f diarahkan dengan bangunan tidak bertingkat dan bertingkat maksimum

3 lantai, dengan tinggi puncak bangunan maksimum 20 meter dan minimum 12

meter dari lantai dasar dan/atau dari pedestrian jalan ditentukan bagi seluruh

bangunan koridor jalan dan pedestrian.

(2)Kepadatan bangunan yang diarahkan dibagi menjadi 3 (tiga) kelas yaitu sebagai

berikut:

a.kepadatah rendah: 11 - 40 bangunan/Ha diarahkan pada kawasan industri,

fasilitas penunjang berupa fasilitas pelayanan umum dan sosial;

b.kepadatan sedang: 41-60 bangunan/Ha diarahkan di pada fasilitas

penunjang berupa pelayanan umum pemerintahan dan perkantoran; dan

c.kepadatan tinggi: 61-80 bangunan/Ha diarahkan pada kawasan pertokoan

dan pusat pelayanan.

Pasal 18

(1) Pengaturan arsitektur bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1)

huruf g diarahkan dirancang untuk mengembangkan langgam arsitektur khas

lokal setempat Maluku.



(2)Setiap bangunan yang menampilkan kesan tradisional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disesuaikan dengan kemajuan teknologi serta konsep green

building.

(3)Penerapan arsitektur bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan dengan cara:

a.street fumitures dan bangunan-bangunan komersial berupa detail-detail

yang bersifat aksentuasi; dan

b.bergaya minimalis, memiliki kemurnian geometri massa (silinder, balok),

sederhana, bersih, ringan namun tetap ramah lingkungan.

Bagian Keenam

Rencana Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung

Pasai 19

(1)Sirkulasi pada kawasan perencanaan harus membedakan antara sirkulasi

untuk kendaraan dan sirkulasi pejalan kaki untuk meningkatkan kemampuan

lahan melalui perbaikan tingkat pencapaian ke dalam dan ke luar kawasan.

(2)Tujuan sistem sirkulasi dan jalur penghubung sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah:
a.menjamin terciptanya keterkaitan diantara sistem sirkulasi  kawasan

perencanaan dengan sistem sirkulasi pada kawasan disekitarnya secara

integratif;

b.meningkatkan hubungan fungsional diantara berbagai jenis peruntukan di

dalam kawasan;

c.mengupayakan keterkaitan serta pemisah yang jelas diantara berbagai

moda transportasi; dan

d.mengupayakan keterpaduan sistem dan sarana parkir, halte dan pedestrian.

Pasal 20

(1)Sistem sirkulasi eksternal pada kawasan perencanaan terdiri dari Arteri dan

Kolektor Sekunder yang menghubungkan kawasan ini dengan pusat pelayanan

yang lain.

(2)Sistem sirkulasi internal untuk pencapaian dari jalan eksternal menuju blok-

blok kawasan dialirkan melalui Jalan Lokal/Lingkungan untuk dapat mencapai

kawasan blok.

(3)Sirkulasi internal kawasan perencanaan harus memungkinkan pencapaian

kendaraan pemadam kebakaran, pemeliharaan dan ambulance.



(4)Bentuk jaringan jalan utama adalah linear, dengan jalan utama membentang

dari arah Utara menuju Selatan; dan

(5)Rencana sistem jaringan jalan yang menghubungkan antar kavling dilakukan

dengan menggunakan sistem jaringan berpola grid.

Pasal21

Jaringan jalan di kawasan perencanaan diatur sebagai berikut:

a.jaringan jalan utama yang merupakan jalan arteri primer yaitu jaringan jalan

Trans Yamdena pada sisi batas Timur kawasan (Jalan Soekarno Hatta) dengan

ROW 30 m dikembangkan 4 lajur 2 jalur dengan lebar masing-masing 6 meter

dan bahu jalan 2 meter, median jalan 2 meter yang difungsikan untuk

pepohonan perdu dan tanaman sedang tanpa menghalangi pemandangan dan

lampu penerangan jalan serta reklame yang diizinkan. Pada sempadan kiri dan

kanan jalan dikembangkan jalur hijau jalan 1 meter dan street fumiture serta

trotoar/pedestrian selebar 2 meter di kedua sisinya;

b.jaringan jalan utama yang merupakan jalan kolektor  sekunder  yang

membentang dari sisi Barat  Daya terhubung pada jaringan jalan utama

Soekarno Hatta pada sisi Timur laut dikembangkan 2 lajur 2 jalur dengan lebar

masing-masing 4,5 meter dan bahu jalan 1,5 meter, median jalan 1 meter yang

difungsikan untuk pepohonan perdu dan tanaman sedang tanpa menghalangi

pemandangan dan lampu penerangan jalan serta reklame yang diizinkan. Pada

sempadan kiri dan kanan jalan dikembangkan jalur hijau jalan 1 meter dan

street furniture serta trotoar/pedestrian selebar 1,5 meter di kedua sisinya;

c.jaringan jalan lokal yang merupakan jaringan jalan lokal 1 dan 2 yang

menghubungkan sisi Timur dan Barat pada kawasan dikembangkan 2 lajur 2

arah dengan lebar masing-masing 3,5 meter dan bahu jalan 0,5 meter dengan

median pada jalan lokal 1 dan tanpa median pada jalan lokal 2. Pada sempadan

kiri dan kanan jalan dikembangkan jalur hijau jalan 1,5 meter dan street

fumiture serta trotoar/pedestrian selebar 2 meter di kedua sisinya;

d.jaringan jalan lingkungan yang merupakan jaringan jalan dalam lingkungan

hunian, industri, perkantoran dan perdagangan dan jasa dikembangkan 2 lajur

2 arah dengan lebar masing-masing 3 meter dan bahu jalan 0,25 meter tanpa

median jalan. Pada sempadan kiri dan kanan jalan dikembangkan jalur hijau

jalan 1 meter dan street fumiture serta trotoar/pedestrian selebar 2 meter di

kedua sisinya; dan



e. jenis perkerasan harus diperhatikan dalam pemilihannya agar infrastruktur

jalan dapat berumur sesuai rencana.Sesuai dengan kebutuhan kegiatan

kawasan, maka perkerasan aspal sangat cocok untuk dikembangkan pada jalan

utama, karena diperhitungkan kendaraan umum besar yang nantinya akan

membawa penumpang dan barang untuk menuju pusat produksi yang ada di

kawasan perencanaan.

Pasal 22

Sistem sirkulasi kendaraan umum untuk kawasan perencanaan diatur sebagai

berikut:

a.koridor Jalan utama Arteri, Kolektor dan Lokal dapat dilalui oleh semua jenis

kendaraan angkutan kendaraan umum termasuk kendaraan bus dan mini bus;

b.angkutan umum dapat melintas di semua jalan yang disediakan, hingga jalan

lokal menuju permukiman dan transit pada terminal penumpang yang telah

disediakan; dan

c.penyediaan angkutan umum dengan membuka trayek dengan jumlah armada

sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 23

Sistem sirkulasi kendaraan pribadi untuk kawasan perencanaan diatur sebagai

berikut:

a.sistem sirkulasi kendaraan pribadi dapat melalui semua jalan yang disediakan,

tidak berubah dan lebih fleksibel untuk mencapai tujuan dengan tetap

memperhatikan rambu-rambu lalu-lintas dan kelengkapan kendaraan; dan

b.kendaraan pribadi jenis truk hanya dapat melalui Jalan utama yang dapat

mengakses ke blok kawasan industri, TPS dan pengangkutan barang pada blok

pasar.

Pasal 24

Sistem sirkulasi kendaraan umum informal setempat untuk kawasan perencanaan

dapat berupa ojek motor, becak, becak motor dan moda kendaraan lainnya dengan

jalur jalan yang dapat dipakai oleh moda ini adalah semua jaringan jalan intemal,

kecuali jaringan jalan arteri.

Pasal 25

Sistem perencanaan jalur service/pelayanan lingkungan mempakan rancangan

sistem ams pergerakan dari kendaraan service (seperti pengangkutan sampah,

pengangkutan barang dan pemadam kebakaran). Sistem jalur jalan direncanakan

dapat dilalui dengan kendaraan pemadam kebakaran dan gerobak sampah

sedangkan tmck kontainer sampah dan barang direncanakan dapat melalui jalan

ekstemal dan intemal.



Pasal 26

(1)Sistem pejalan kaki pada dua sisi jalan berupa jaringan pedestrian ways yang

dilengkapi dengan elemen-elemen petunjuk jalan (rambu-rambu lalu lintas),

elemen-elemen pengarah, elemen perabot ruang luar dan peneduh pada fasilitas

sirkulasi pejalan kaki.

(2)Jalur pejalan kaki berada disepanjang koridor blok peruntukan, yaitu blok

terminal, galeri, perkantoran, pedagangan dan jasa, ruko, pasar, lapangan olah

raga dan rekreasi serta open air/waterfront dengan ketentuan sebagai berikut:

a.sistem sirkulasi bagi pejalan kaki pada kawasan perencanaan terdiri dari

jalur pejalan kaki primer dengan titik temu pada simpul transportasi

(Terminal) dan terhubung dengan kegiatan fungsional lainnya;

b.ruang pejalan kaM 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 cm.

Sementara perbedaan ketinggian dengan jalur hijau 15 cm;

c.jalur pejalan kaki (trotoar) di dalam kawasan perencanaan dilakukan dengan

permukaan harus rata dan mempunyai kemiringan melintang 2-3 % supaya

tidak terjadi genangan air;

d.jalur pedestrian lebar kurang lebih 2 - 3 m termasuk jalur untuk

penyandang cacat. Pedestrian diarahkan untuk menerus tanpa perbedaan

elevasi yang berarti, dengan ramp tidak diperbolehkan lebih dari 7 untuk

kenyamanan pengguna dan penyandang cacat;

e.tidak diperkenankan untuk kegiatan lain selain pejalari kaki;

f.pada bagian trotoar yang dibawahnya dilewati saluran drainase, pada setiap

jarak 10 m diberi lubang untuk pemeliharaan dilengkapi dengan tutup yang

dapat dibuka untuk pemeliharaan. Lubang atau Man Hole ini dengan desain

dan pola trotoar pedestrian yang sama dan tidak mempunyai perbedaan

elevasi;

g.rambu-rambu, tiang listrik, reklame dan pohon diletakkan di bagian tepi

trotoar yang bersinggungan dengan jalan; dan

h. jalur pejalan kaki harus diteduhi oleh deretan pohon peneduh di sepanjang

jalan;

i. material untuk pedestrian tidak licin, dapat  menyerap air,  mudah

perawatan, kuat dengan motif dan pola yang sesuai dengan nuansa lokal

dan/atau dengan sistem perkerasan pasangan batu pasir/pantai yang

diubinkan;



j. sarana ruang pejalan kaki adalah drainase, jalur hijau, lampu penerangan,

tempat duduk, pagar pengaman, tempat sampah, marka dan perambuan,

papan informasi [signage), halte/shelter bus dan lapak tunggu, telepon

umum serta zebra cross; dan

k. arcade merupakan jalur pejalan kaM dengan penutup yang terdapat pada

sisi-sisi bangunan. Jalur pedestrian berupa arcade diarahkan pada seluruh

sisi bangunan menghadap ke dalam blok bangunan.

(3) Tipologi ruang pejalan kaki pada kawasan dikembangkan ruang pejalan kaki

pada sisi jalan [sidewalk), badan air [promenade), ruang pejalan kaki pada

kawasan komersial/perkantoran (arcade), ruang pejalan kaki diantara RTH

sebagai pedestrian dan ruang pejalan kaM diantaranya bangunan

niaga/pertokoan.

Pasal 27

(1)Sistem sirkulasi air pada kawasan perencanaan merupakan sirkulasi perairan

laut yang dilengkapi dengan penyediaan dermaga.

(2)Dermaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sebagai shelter

(tempat naik turun) penumpang sehingga konsep water front  city bisa

diterapkan pada sepanjang garis pantai. Sedangkan pada dermaga yang sudah

ada dikembangkan dan ditingkatkan sebagai Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI).

(3)Dermaga Omele SaumlaM sebagai dermaga pendaratan ikan dan perahu motor

direncanakan dibangun sepanjang 600 meter dari sisi darat menuju bibir pantai

Sifnana dan 60 meter dari bibir pantai Sifnana menuju laut. Pada sisi darat

sebagai revetment pembangunan cause way oprit dermaga dan tembok penahan

tanah, retaining wall dengan panjang horisontal sepanjang 800 m dari bibir

pantai Sifnana.

Pasal 28

(1)Penataan sistem paririr di kawasan perencanaan direncanakan dengan system

off street parking.

(2)Paririr kendaraan direncanakan terietak di pelataran paririr dalam lahan

bangunan, baik di ruang terbuka non hijau (RTNH).

(3)Pelataran parMr dapat disediakan baik di halaman depan bangunan, di

samping dan di belakang bangunan.

(4)Sistem parkir dapat dilakukan dengan menyediakan kantong-kantong parkir

dengan aksesibilias ke segala arah dan dapat mengakses langsung ke jalur

pedestrian.

(5)Pelataran paririr diluar bangunan menggunakan material yang dapat menyerap

air dan dilengkapi dengan tata vegetasi yang teduh dilengkapi dengan saluran

drainase yang mengarah pada saluran drainase primer atau sekunder.



(6)Pelataran parkir  sebagaimana dimaksud  pada ayat   (2)  menggunakan

penerangan cukup.

(7)Jalan masuk parkir mempertimbangkan kepadatan, keramaian atau arus lalu

lintas dengan jarak minimal dari simpang 25 meter dan dilengkapi dengan

rambu.

(8)Parkir khusus pada kawasan ruko disediakan area parkir 10% dari luas kavling

ruko untuk menghindari parkir pada badan jalan.

Bagian Ketujuh

Rencana Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau

Pasal 29

(1)Sistem ruang terbuka publik pada kawasan perencanaan, meliputi:

a.tata hijau pada taman rekreasi, lapangan pertunjukan, lapangan olahraga

dan taman kawasan pada sisi Selatan dan Utara pada kawasan sebagai

active open space;

b.tata hijau pada kawasan open air/waterfront pada sempadan pantai Sifnana;

c.tata hijau/jalur hijau tepi jalan dan pedestrian; dan

d.sempadan antara bangunan sampai dengan batas pagar atau halaman

mempunyai akses terbatas bagi umum.

(2)Sistem ruang terbuka pribadi pada kawasan perencanaan, meliputi:

a.ruang terbuka jenis ini diplot pada blok-blok hunian pada masing-masing

kavling rumah pribadi di dalam permukiman penduduk;

b.kawasan industri seperti kawasan pabrik dan kawasan perkantoran utama

industri;

c.ruang terbuka ini disediakan tempat duduk serta penerangan yang layak,

sehingga penghuni dapat berinteraksi sosial;

d.ruang luar pada ruang terbuka pribadi dapat dipisahkan oleh pepohonan

pembatas antara lain jenis tanaman perdu; dan

e.ruang terbuka privat dapat digunakan sebagai lahan parkir kendaraan

pribadi atau sebagai halaman yang ditanami pohon peneduh sebagai

pembentuk iklim mikro  depan bangunan dan peneduh area parkir

kendaraan.

(3)Sistem ruang terbuka private yang dapat diakses oleh umum merupakan ruang

terbuka private yang dapat diakses oleh umum yaitu ruang terbuka yang

karakter fisiknya terbuka serta bebas dan mudah diakses oleh publik meskipun

milik pihak tertentu, karena telah didedikasikan untuk kepentingan umum,

meliputi:



a.disediakan pada peruntukan perniagaan sepanjang koridor jalan, taman

perkantoran dan kawasan industri;

b.ruang terbuka yang menerus ini ditata dapat menampung kegiatan jalur

pejalan kaki dan tempat duduk;

c.ruang terbuka dimanfaatkan oleh masyarakat untuk jalur pergerakan orang

dan barang serta parkir, lebih khusus dapat juga digunakan fungsi sosial

dan ekosistem;

d.menempatkan ruang terbuka publik pada titik-titik tertentu dalam

pencapaian pejalan kaki, di dalam kawasan perumahan dan merupakan

gabungan halaman (ruang terbuka privat) dari beberapa rumah dan dapat

menjadi pelebaran untuk jalur sirkulasi/ pedestrian; dan

e.memberikan kemudahan akses dan menjadikannya bagian dari sirkulasi

publik, pada halaman (ruang terbuka privat) dengan fungsi komersial skala

lingkungan.

Pasal 30

(1)Pola tata vegetasi dan penciptaan iklim mikro merupakan unsur penting dalam

penciptaan ruang terbuka pada iklim tropis serta untuk fungsi ekologis,

konservasi hayati dan perlindungan kawasan tanpa banyak mengubah wajah

lansekap yang telah ada saat ini.

(2)Konsep ruang terbuka pada kawasan menganjurkan penanaman pohon

peneduh dengan kanopi dan/atau bercabang dan rimbun, terutama pada ruang

terbuka umum yaitu pada jalur hijau sisi pedestrian selebar 3 m dengan jarak

penanaman setiap 8 m.

(3)Pola tata hijau ditata sedemikian rupa sebagai pengarah, terutama pada median

pembatas jalan, sebagai peredam bising dan polusi terutama pada kegiatan

terminal dan industri,  sebagai konservasi dan pelindung terutama pada

kawasan pantai.

(4)Vegetasi pengarah yang dapat ditanam antara lain palem-paleman maupun

pohon kelapa.

(5)Pola tata hijau diutamakan pada ruang-ruang publik, antara lain bagian depan

pertokoan  niaga,  perkantoran, dan sepanjang  pedestrian di  kawasan

perencanaan.

(6)Batas-batas blok dapat ditanami halaman rumput hijau dan tata hijau sebagai

penyangga [buffet).

(7)Pada kawasan pesisir pantai, pemanfaatan RTH disamping berfungsi sebagai

penyangga (buffei) bagi daerah sekitarnya dan penyangga antara kawasan

pesisir dengan kawasan terbangun juga berfungsi mereduksi gelombang pasang

dan meminimalkan gelombang tsunami, untuk mengatur tata air, pencegahan

banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah.



(8)Pada kawasan di sepanjang sempadan sungai. RTH berfungsi sebagai penahan

tanggul dan intrusi air asin, peneduh/penyejuk, keindahan, dan sebagainya.

(9)Pada kawasan di sepanjang jaringan jalan berfungsi sebagai peneduh, penyejuk,

penetralisasi udara, dan keindahan.

(10)Pada taman dan hutan kota juga berfungsi sebagai objek wisata dan ruang

public. Pola tata hijau yang diutamakan pada blok komersial/perniagaan adalah

berkarakter formal dengan memberikan pengelompokan pepohonan yang

berirama.

Bagian Kedelapan

Rencana Tata Kualitas Lingkungan

Pasal31

(1)Tata karakter  lingkungan dilakukan dengan mengupayakan area-area

bangunan yang berderet pada kawasan pasar/perniagaan/perdagangan dan

jasa, bangunan individu untuk rumah, pemisahan masa kantor manajemen

dengan fasilitas pabrik dan pergudangan, masa bangunan kompak untuk

kantor pemerintahan.

(2)Pada kawasan perencanaan ketegasan ciri bangunan dengan memberikan

bentuk atap bangunan rumah adat khas Maluku. Pada bangunan peruntukan

perniagaan, perkantoran, penandaan dipertegas lagi dengan memberikan plang

nama dari bangunan tersebut.

Pasal 32

(1)Konsep tata informasi kawasan perencanaan yaitu pengolahan elemen fisik

lingkungan untuk memperjelas berbagai informasi/petunjuk mengenai tempat

tersebut, sehingga memudahkan pemakai mengenali lokasi dirinya terhadap

lingkungan.

(2)Area peletakan informasi yang harus bebas dari segala tata informasi yaitu:

a.papan penanda terbaca dari jarak minmal 100 m; dan

b.papan penanda/tulisan keterangan jalan pedestrian terbaca dari jarak

minimal 5 m, sedangkan jalan kendaraan minimal terbaca 10 m.

(3)Rambu pertandaan jalan maupun rambu untuk jalur penyelamatan bencana

alam diarahkan pada kawasan yang mudah terlihat, kuat, dan terpelihara.

(4)Penataan reklame pada kawasan perencanaan diarahkan untuk:

a. kepentingan penempatan harus mengupayakan keseimbangan, keterkaitan

dan keterpaduan dengan semua jenis elemen pembentuk wajah jalan atau

perabot jalan lain dalam hal fungsi, estetis dan sosial;



b.penempatan reklame pada kawasan perencanaan dilakukan hanya pada

titik-titik tertentu, tidak mengganggu dan menutupi keberadaan bangunan

yang ada pada kawasan;

c.penempatan reklame berada di pilar-pilar lampu sepanjang jalan raya

dengan jarak 8 m; dan

d.penempatan reklame harus menciptaan karakter lingkungan kawasan, pada

kawasan perencanaan materi reklame komersial disesuaikan dengan visi

pengembangan kawasan perkotaan Saumlaki dan/atau informasi penataan

kawasan Pasar Omele dan sekitarnya.

(5) Sistem rambu pengarah tujuan diletakan pada area yang akan menuju

kawasan, yaitu informasi arah pada pintu masuk menuju Pasar Omele dan

tujuan lainnya. Informasi dan arah nama-nama jalan pada wilayah

perencanaan seperti nama Jalan saat ini sudah cukup jelas, sehingga

memudahkan dalam pergerakan kendaraan.

Pasal 33

(1)Perencanaan wajah jalan dibentuk dengan:

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

b.peletakan ruang hijau pada pedestrian berdasar pada jarak 8 m/1 pohon;

c.Sistem informasi yang terpadu merujuk kepada citra, karakter dan bentuk

dari bangunan dalam kawasan termasuk di dalamnya adalah bangunan-

bangunan yang berfungsi sebagai focal point seperti bangunan pertokoan,

pasar dan tugu/plaza serta bahan eksterior bangunan;

d.pencahayaan buatan di ruang terbuka hijau harus memperhatikan karakter

lingkungan, fungsi, dan arsitektur bangunan, estetika amenity dan komponen

promosi; dan

e.pembentukan jalur pedestrian dengan permukaan jalur yang nyaman untuk

berjalan bagi pejalan kaki maupun penyandang cacat.

(2)Perancangan streetfurniture dibentuk dengan:

a.penempatan street fumiture seperti hydrant pilar, lampu penerangan jalan

umum, lampu taman/lampu hias, pot bunga/tanaman, tong sampah, tempat

duduk, halte, billboard, anjungan tunai mandiri (ATM), pos jaga polisi, rambu

lalu lintas diletakkan pada titik-titik strategis dan tempat-tempat yang menjadi

konsentrasi manusia; dan

b.penempatan street furniture di atas trotoar diusahakan tidak mengganggu

kelancaran sirkulasi orang yang lalu-lalang melewati trotoar.



(3) Penataan street furniture di kawasan perencanaan, diantaranya adalah sebagai

berikut:

a. halte/ shelter Angkutan Kota;

1.peletakan halte  pada kawasan perencanaan diarahkan pada titik

keramaian dan dekat  dengan fungsi terminal, perkantoran, industri,

perdagangan dan jasa serta rekreasi;

2.peletakan halte harus dibuat senyaman mungkin dan tidak menggangu

sirkulasi pejalan kaki;

3.pada bangunan halte  harus  dilengkapi dengan nama halte  dan

diperkenankan untuk memasang reklame;

4.bentuk halte harus bercirikan dan mencitrakan nuansa khas lokal

Kabupaten Maluku Tenggara Barat; dan

5.untuk memperjelas identitas shelter agar mudah dikenali, terutama pada

tempat-tempat pemberhentian angkutan kota yang berupa rambu-rambu

saja,  antara lain dengan memisahkan secara jelas dengan trotoar,

membuat kemunduran pagar, ditanami dengan tanaman peneduh yang

khas.

. b. tempat sampah;

1.peletakan tempat sampah umum ditetapkan pada tiap jarak 23 m;

2.peletakan tempat sampah umum tidak boleh menggangu sirkulasi pejalan

kaki; bentuk tempat sampah umum harus bercirikan dan mencitrakan

nuansa khas lokal; selain itu harus ada pemisah antara sampah organik

dan anorganik;

3.perlu penyeragaman bentuk dan besaran tempat sampah yang berada

dalam satu koridor jalan;

4.setiap  pembangunan  baru,  perluasan  suatu  bangunan  yang

diperuntukkan sebagai tempat kediaman harus dilengkapi dengan tempat

atau kotak pembuangan sampah yang ditempatkan sedemikian rupa

sehingga kesehatan umum masyarakat sekitarnya terjamin;

5.lingkungan pertokoan kotak-kotak sampah yang tertutup disediakan

sedemikian rupa sehingga petugas-petugas yang menangani kebersihan

dapat dengan mudah melakukan tugasnya;

6.penyediaan tempat sampah agar mempertimbangkan segi estetika; dan

7.rancangan penempatannya pada batas antara jalur pejalan kaki dengan

jalur kendaraan (mudah dijangkau dari dua sisi), dengan tiap jarak 50 m:



c.bangku jalan;

1.peletakan bangku jalan ditetapkan pada tiap jarak 8 m bersampingan

dengan tempat sampah umum; dan

2.peletakan bangku jalan tidak boleh menggangu sirkulasi  pejalan

kaki.Bentuk bangku jalan harus bercirikan dan mencitrakan nuansa

khas lokal.

d.papan informasi;

1.peletakan papan informasi ditempatkan berdekatan dengan halte; dan

2.peletakan papan informasi tidak boleh menggangu sirkulasi pejalan kaki.

e.posjagapolisi;

1.sarana ini dibutuhkan untuk memantau dan mengamankan arus lalu-

lintas;

2.peletakan pos jaga polisi ditempatkan pada tiap simpul jalan; dan

3.peletakan pos jaga polisi tidak boleh menggangu sirkulasi pejalan kaki.

f.ATM (Anjungan Tunai Mandiri);

1.peletakan ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ditempatkan pada titik-titik

strategis dan tempat-tempat yang menjadi konsentrasi massa, seperti

pusat perdagangan dan jasa; dan

2.peletakan ATM tidak boleh menggangu sirkulasi pejalan kaki. Bentuk

ATM harus bercirikan dan mencitrakan nuansa khas lokal.

g.potbunga;

1.peletakan pot bunga ditempatkan pada setiap jarak 8 meter;

2.peletakan pot bunga tidak boleh menggangu sirkulasi pejalan kaki; dan

3.bentuk pot bunga harus bercirikan dan mencitrakan nuansa khas lokal.

h. lampu penerangan jalan dan pedestrian;

1.peletakan lampu jalan ditempatkan di median jalan dan pada jalur

pedestrian ditempatkan secara terpadu dengan lampu penerangan

pedestrian di trotoar, dengan jarak setiap 23 meter;

2.bentuk penerangan jalan dan pedestrian harus  bercirikan dan

mencitrakan nuansa khas lokal. Elemen ini di samping berfungsi sebagai

penerangan di malam hari, juga dapat berfungsi sebagai elemen estetika

dan pengarah pada rancangan ruang luar. Hal ini berkaitan dengan

rancangan tiang lampu, lampunya sendiri dan perletakannya;

3.lampu penerangan umum di sepanjang koridor dan taman kota perlu

disediakan tersendiri,  dan hendaknya  tidak mengandalkan pada

penerangan kavling (perumahan, perdagangan dan jasa) atau penerangan

yang berasal dari lampu reklame; dan



4. arahan penataan lampu jalan dan lampu pedestrian sebagai berikut:

a)lampu penerangan untuk sepanjang jalan diletakkan pada pinggir

jalan.  Lampu penerangan jalan di  sepanjang  koridor  agar

diseragamkan tinggi, model maupun penempatannya;

b)lampu penerangan di sepanjang pedestrian;

c)lampu taman, untuk memperkuat karakter kawasan pada malam

hari, dan lampu sorot  untuk memperkuat  elemen-elemen yang

ditonjolkan pada malam hari;

d)pada deretan lampu yang ditempatkan berselang seling dengan

pepohonan, perlu menghindari pemilihan pohon yang bermahkota

lebar, agar kerimbunannya tidak menghalangi sinar lampu;

e)sejauh mungkin, dipersimpangan jalan utama perlu dipasang jenis

lampu spesifik sebagai pembentuk identitas lingkungan sekitarnya;

f)lampu penerangan umum agar tidak digunakan untuk menempatkan

reklame tempel, spanduk, selebaran atau lainnya yang sifatnya

merusak keindahan lampu;

g)sumber tenaga lampu penerangan jalan agar dipisahkan dengan

kavling sekitarnya, sehingga pada saat terjadi pemadaman listrik

lokal, lampu penerangan jalan masih tetap menyala.

Pasal 34

Penempatan sektor informal pada kawasan perencanaan adalah pada ruang

terbuka pada fasilitas perdagangan. Sektor informal ini mulai beroperasi pada

malam hari, dengan pertimbangan pada malam hari kegiatan masyarakat banyak

keluar rumah untuk rekreasi karena pada siang hari suhu udara cukup panas

dan lepas dari kegiatan kerja sehari-hari, sehingga menghidupkan aktivitas

malam hari.

Bagian Kesembilan

Rencana Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan

Pasal 35

(1) Rencana sistem prasarana dan utilitas lingkungan pada kawasan terdiri dari :

a.penataan jaringan listrik;

b.penataan jaringan air bersih/air minum;

c.penataan jaringan telekomunikasi dan komunikasi;

d.penataan saluran drainase;

e.penataan saluran air limbah;

f.penataan pengelolaan persampahan;



g. proteksi bahaya kebakaran; dan

h. penataan jalur dan ruang evakuasi.

(2) Panduan umum rencana rancangan utilitas :

a.sistem jaringan telepon dan listrik dipasang dengan sistem bentangan di

udara mengikuti jalur jalan dengan sistem pengamanan hijau/vegetasi;

b.suplai air bersih tiap fungsi bangunan dapat dilakukan dengan sumur gali,

sumur resapan, penampungan air hujan dan selebihnya disediakan oleh

saluran air bersih dari PDAM dengan jaringan perpipaan;

c.saluran pengaliran limpasan air hujan (drainase) berpenampang besar

(saluran pengumpul) di sepanjang koridor pedestrian mengunakan sistem

saluran tertutup dengan street inlet atau lubang bukaan di tepi jalan;

d.saluran air tertutup diatasnya dilengkapi dengan bak kontrol atau atau

bukaan yang sewaktu-waktu dapat dibuka bila diperlukan;

e.sistem pengambilan  sampah  secara  individual  dilakukan  dengan

menggunakan mobil pengangkut sampah untuk diangkut ke TPS yang

merupakan transfer depo. Dianjurkan untuk tidak menempatkan bak

sampah kotainer terbuka di sepanjang koridor muka jalan, melainkan di

dalam tapak yang penempatannya diatur secara efisien; dan

f.pengelolaan air limbah dari setiap fungsi bangunan dilakukan secara

individual atau dibuat septictank serta bidang resapan dan perawatan secara

berkala.

Pasal 36

Penataan jaringan listrik sebagaimana pada Pasal 35 ayat (1) huruf a, meliputi:

a.penataan jaringan listrik kabel udara di sepanjang tepi jalan maupun yang

menyeberangi jalan menggunakan jenis kabel yang distandarkan oleh pihak PLN

dan mempunyai tinggi minimum 5 meter di atas permukaan jalan;

b.jaringan distribusi primer dikembangkan di sepanjang jalan primer yang

merupakan jalur jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan

kapasitas 150 kVA yang dihubungkan dari PT. PLN (persero) Wilayah DC Cabang

Tual;

c.jaringan distribusi sekunder dikembangkan pada jaringan jalan penghubung

antar desa sebagai pusat pelayanan dan dikembangkan dengan sistem udara.

Jaringan berfungsi untuk menyalurkan atau menghubungkan daya listrik

tegangan  rendah  ke  konsumen,  yang dilengkapi dengan infrastruktur

pendukung berupa gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan

primer (20 kv) menjadi tegangan sekunder (220 v/380 v);



d.jaringan distribusi tersier tegangan rendah dikembangkan pada jaringan jaian

penghubung unit lingkungan permukiman. Jaringan distribusi dari GD ke

konsumen langsung yang menggunakan sistem distribusi melingkar dengan

sistem penyaluran melalui kabel melalui kabel udara dengan biaya yang rendah

yang dikembangkan dari gardu distribusi menuju pusat-pusat pelayanan dan

permukiman penduduk;

e.jalan-jalan lingkungan perumahan di wilayah periphery, di wilayah-wilayah jalan

di dalam lingkungan tetap menggunakan kabel listrik udara, yang ditata sejajar

dengan koridor jalan;

f.penempatan jaringan listrik disertai penanaman hijau/rumput sebagai salah

satu unsur penyangga dan buffering terhadap kegiatan sekitarnya;

g.sebagai upaya untuk menghindari gangguan jaringan listrik, maka di beberapa

tempat akan ditempatkan gardu listrik yang sekaligus berfungsi sebagai

pengontrol gangguan listrik yang akan terjadi; dan

h. kebutuhan pengembangan gardu distribusi dilakukan berdasarkan kapasitas

trafonya.

Pasal 37

Penataan jaringan air bersih/air minum sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat

(1) huruf b, meliputi:

a.layanan air minum diberikan oleh PDAM atau Badan pengelola air minum

kawasan/ swasta;

b.sumber air alternative untuk mengatasi permasalahan kekurangan air minum,

dilakukan melalui:

1.pembangunan kolam retensi untuk pelayanan skala lokal; dan

2.pengembangan melalui SPAM Regional.

c.pelayanan skala kota / kawasan, seperti pembuatan Penampungan Air Hujan

(PAH), Instalasi Pengolahan Air Asin Sederhana, sumur resapan, dan sebagainya

yang dapat memberikan supply air baik secara individual maupuan lokal;

d.jaringan pipa distribusi air bersih direncanakan dengan mengikuti jaringan

jalan, ditempatkan pada bagian bawah tanah, terpisah dengan jaringan lainnya,

ditempatkan berdampingan dengan jaringan lainnya untuk memudahkan

pengerjaan pembangunan, pemeriksaan dan pemeliharaan jaringan;

e.pengembangan jaringan pipa dengan menggunakan pipa primer berdiameter

150-300 mm, pipa sekunder berdiameter  100-150 mm, dan pipa tersier

berdiameter 75-100 mm, yang ditanam dengan kedalaman 1,5 m dan lebar 1,5

m;



f.bentuk galian/penanaman pipa dapat dilakuan dengan 3 (tiga) bentuk galian

menurut lokasi penanaman :

1.galian normal, gaiian yang terletak di bawah tanah pinggir jalan, jalan

setapak atau jalan berbatu-batu dan trotoar;

2.galian di bawah jalan, galian yang terletak di bawah jalan aspal; dan

3.galian memotong jalan, galian yang memotong badan jalan.

g.pola jaringan sistem distribusi disarankan sistem loop dimana sistem perpipaan

dirancang melingkar dimana di ujung pipa yang satu bertemu kembali dengan

ujung pipa yang lain dan memerlukan kecermatan dimensi pipa agar debit yang

masuk pada setiap pipa merata;

h. pola pengaliran dengan kondisi kawasan yang datar, maka pengaliran dilakukan

dengan aliran perpompaan;

i. perlengkapan sistem dirstribusi air bersih yang dapat disediakan teridir dari:

1.Bahan pipa, bahan pipa yang biasa digunakan untuk pipa induk adalah

baja carbon, bahan pipa cabang adalah PVC. Dimensi pipa transmisi

tergantung kepada jenis bahan yang diangkut, dalam hal ini adalah berupa

air, maka dimensi pipa ideal untuk pipa iinduk adalah 4" sampai dengan

54" dan pipa cabang dengan diameter 2" sampai dengan 3". Pipa yang

berukuran besar biasanya dibuat dari lembaran baja yang disambung dilas

seperti spiral;

2.Valve, berfungsi  imtuk mengatur  arah aliran air  dalam pipa dan

menghentikan air pada suatu daerah apabila terjadi kerusakan;

3.Meter air, berfungsi untuk mengukur besar aliran air yang melalui suatu

pipa;

4.Flow restrictor, berfungsi untuk pembatas air baik untuk rumah maupun

kran umum agar aliran merata; dan

5.Assesoris perpipaan, terdapat beberapa assesoris perpipaan, antara lain :

sok, flens, water mul dan nipel, penyambung gibault, dop dan plug, bend

serta tee.

Pasal 38

Penataan jaringan telekomunikasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada

Pasal 35 ayat (1) huruf c, meliputi:

a.pelayanan telekomunikasi disesuaikan dengan ketersediaan satuan sambungan

telepon PT. Telkom dan provider seluler yang tersedia;

b.pola jaringan telepon mengikuti jaringan jalan dan listrik sebagai satu kesatuan

pola jaringan kawasan dengan sistem kabel udara, karena lokasi daerah

temporer yang sedang dibangun dengan kepadatan demand yang rendah serta

lokasi geografis susah di gali;



c.penggunaan telepon kabel pada kegiatan fungsional perkantoran pemerintahan

dan swasta, sarana pelayanan umum, perdagangan dan jasa serta industri;

d.pengembangan jaringan telepon direncanakan dengan mengembangkan dan

atau meningkatkan Stasiun Telepon Otomat (STO) serta mengikuti jaringan

sambungan telepon yang telah ada serta menambah Rumah Kabel (RK) guna

meningkatkan kapasitas sambungan telepon terpasangnya;

e.penempatan RK sering dilakukan di pinggir jalan, sehingga digunakan kabinet

yang ditopang oleh konstruksi sekitar 50 cm di atas tanah; dan

f.letak rumah kabel harus aman dari gangguan seperti persimpangan jalan, letak

rumah kabel (RK) tidak boleh terlalu dekat dengan sudut jalan, terutama rumah

kabel yang diletakkan di sisi kiri jalan.

Pasal 39

(1)Penataan saluran drainase sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf

d, meliputi:

a.pengembangan sistem drainase di dalam kawasan sebaiknya dilakukan

dengan Sistem Drainase Berwawasan Lingkungan (SDBL); dan

b.pengembangan saluran drainase dengan kapasitas cukup dan mampu

mendorong kecepatan aliran akibat topografi yang cukup datar.

(2)Perencanaan dan penataan saluran drainase dengan persyaratan-persyaratan

sebagai berikut:

a.saluran drainase primer yang dikembangkan pada jaringan jalan utama

arteri primer yang terhubung langsung dengan badan penerima berupa

perairan laut, dengan pesryaratan sebagai berikut:

1.saluran drainase primer digunakan pada jalur jalan yang berjarak

maksimal 500 meter dari jalan yang sejajar dengan jalan tersebut;

2.luas daerah aliran maksimal 500 ha;

3.dapat menerima limpasan air dari saluran sebelumnya; dan

4.saluran primer ini bermuara langsung ke pembuangan akhir yakni

sungai, kolam penampungan dan perairan lepas pantai.

b.saluran drainase sekunder yang dikembangkan pada jaringan jalan utama

kolektor dan lokal yang terhubung langsung dengan jaringan drainase

primer, dengan pesyaratan sebagai berikut:

1.digunakan pada jalur jalan yang berjarak maksimal 500 meter dari jalan

yang sejajar dengan jalan;

2.luas daerah aliran drainase maksimal 15 ha; dan

3.dapat menerima air limpasan dari saluran sebelumnya.



Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukupjelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukupjelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukupjelas



Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukupjelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Ayat (10)
Cukup jelas

Pasal31

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas



Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukupjelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)
Cukupjelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukupjelas

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukupjelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukupjelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas



Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukupjelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukupjelas

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 45

Cukupjelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas



Ayat (4)
Yang dimaksud Advice Planning adalah surat keterangan yang berisi

tentag peruntukan lahan yang akan dibangun serta batasan-batasan

lahan. Baik horizontal maupun vertikal, yang boleh dibangun oleh

pengelola/pemilik lahan.

Ketentuan administrasi kelengkapan Advice Planning sebagai berikut:

a)Mengambil formulir Advice Planning di Dinas Tata Kota atau

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (sesuai daerah masing-

masing);

b)Fotocopy KTP bagi perorangan, Akta pendirian perusahaan bagi

badan hukum;

c)Fotocopy sertifikat tanah/surat tanah;

d)Surat perjanjian/pernyataan tidak berkeberatan dari pemilik

tanah apabila bangunan didirikan di atas tanah orang lain;

e)Peta situasi;

f)Gambar siteplan (terdiri dari jaringan drainase, pembuangan

limbah, sumur resapan air hujan, penempatan RTH,

penempatan ruang parkir, dan penempatan bangunan);

g)Gambar perencanaan (gambar tampak, potongan skala 1:50,

1:100, 1:200 dan gambar detail);

h) RAB (Rencana Anggaran Biaya);

i) Perhitungan konstruksi dan instalasi yang ditetapkan untuk

bangunan tertentu;

j)  Data sondir (bangunan tertentu);

k) Surat pernyataan persetujuan tetangga (bermaterai cukup);

1) Rekomendasi sempadan saluran/sungai dari Dinas Pengairan

bila lokasi rencana pendirian bangunan berada pada sisi atau

sempadan saluran/sungai.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas



Pasal 50

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukupjelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukupjelas

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas



Pasal 55

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukupjelas

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukupjelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR



c. saluran drainase tersier yang dikembangkan pada jaringan jalan dalam unit-

unit lingkungan terhubung langsung dengan jaringan drainase sekunder,

dengan pesryaratan sebagai berikut:

1.digunakan pada jalur jalan yang berjarak maksimal 200 m dari jalan yang

sejajar dengan jalan tersebut;

2.luas aliran maksimal 4 ha;

3.dapat menerima air limpasan dari saluran sebelumya (saluran rumah

tangga/kavling); dan

4.dikembangkan pada jaringan jalan lingkungan permukiman penduduk.

(3)Dalam tiap-tiap bangunan harus disediakan saluran-saluran pembuangan air

hujan.

(4)Jenis saluran drainase yang akan dikembangkan meliputi:

a.sistem kombinasi antara jaringan drainase sistem tertutup serta jaringan

drainase sistem terbuka yang dibuat di sebelah kiri dan atau kanan jalan,

dengan arah pengaliran disesuaikan dengan kondisi topografi setempat;

b.tipikal saluran drainase terbuka dapat  dikembangkan pada kawsan

perkantoran, fasilitas umum dan sosial, rekreasi serta permukiman; dan

c.tipikal saluran drainase tertutup dapat dikembangkan dikembangkan pada

kegiatan  pusat   komersial  Pasar   Omele,   terminal,  industri   dan

pertokoan/perdgangan dan jasa agar tidak memberikan peluang dalam

membuang sampah padat pada saluran pengaliran air hujan;

(5)Perkerasan saluran drainase di dalam kawasan perkotaan dikembangkan

dengan sistem perkerasan beton dan pasangan batu kali.

(6)Penampang saluran berbentuk persegi dapat digunakan. pada lahan terbatas.

Luas penampang basah minimum 0,5 m2. Bila berbentuk persegi, lebar dasar

saluran adalah sekitar 1,0 m dan kedalaman saluran juga sekitar 1,0 m.

(7)Jalur pengaliran drainase pada dasarnya adalah mengikuti pola jaringan jalan

dan dialirkan menuju badan penerima (Perairan laut Banda dan saluran Primer)

dengan media dan konstruksi drainase yang mendukung pengaliran cepat

mengingat kondisi lahan yang datar sehingga memerlukan grading tertentu

untuk memberikan dorongan pengaliran.

(8)Pelayanan drainase di Pasar Omele menggunakan sistem pembagian saluran

yaitu riool lingkungan dan riool kawasan yang dialirkan menuju riool kota yang

selanjutnya dialirkan ke Perairan Laut.  Riool kota yang tertutup dapat

dimanfaatkan untuk memperlebar jalur pedestrian, menghindari membuang

sampah serta untuk meminimalisir bau yang ditimbulkan.



(9) Saluran drainase yang tertutup dengan ketentuan pembuatan tutup kontrol

drainase padajalan pedestrian dibuat dengan jarak per 10 m. Selain tutup juga

dilengkapi dengan lubang penghawaan sekaligus sebagai pintu masuknya air

pada bahu jalan, dibuat setiap jarak 10 m antar lubang.

Pasal 40

Penataan saluran air limbah sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf e,

meliputi:

a.air limbah di kawasan perencanaan diklasifikasikan atas air limbah domestik

dan air limbah non domestik;

b.sistem jaringan air limbah adalah sistem terpisah, dimana air limpasan

domestik air kotor/ grey water dengan sistem perpipaan tersendir, sedangkan

limbah domestik lainnya/ black water dialirkan melalui pipa khusus sistem

individual dan komunal untuk melakukan proses terlebih dahulu;

c.sistem pengelolaan untuk grey water direncanakan disalurkan ke bidang

resapan;

d.sistem pengelolaan untuk black water di kawasan perencanaan direncanakan

menggunakan sistem septictank individual atau komunal, yang dikelola oleh

individu dan masyarakat setempat serta pemerintah;

e.untuk daerah yang padat dapat dilakukan sistem perpipaan terlebih dahulu

untuk seterusnya dialirkan menuju tangki septic tank komunal;

f.untuk limbah industri diwajibkan untuk memiliki IPAL tersendiri dengan proses

pre-traitment terlebih dahulu sebelum dibuang menuju alam berdasarkan

standar baku limbah yang ditentukan.

Pasal41

(1) Penataan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat

(1) huruf f, meliputi:

a.penggunaan Teknologi Pengolahan Sampah Terpadu menuju "Zero Waste?

yang ramah lingkungan;

b.sistem pewadahan pada kawasan perencanaan meliputi:

1.wadah individual ditempatkan di halaman muka rumah dan halaman

belakang untuk sumber sampah dari hotel/restoran. Pewadahan dapat

dikembangkan dengan menggunakan kantong-kantong plastik volume 30

liter dan/atau tong plastik volume 40 liter dengan tutup;

2.pewadahan komunal untuk kegiatan Komersial khususnya pada Pasar

Omele, terminal dan pertokoan ditempatkan sedekat mungkin dengan

sumber sampah, tidak mengganggu pemakai jalan/sarana umum, di luar

jalur lalu lintas, di ujung gang kecil, disekitar pusat keramaian, taman

dengan penggunaan pewadahan kontainer terbuka berkapasitas 6-10



3. lokasi pemindahan pada kawasan dikembangkan tipe pemindahan

Transfer Depo I. Hal ini dikarenakan jarak menuju > TPA lebih dari 25

Km dengan arahan RTRW untuk pengembangan di TPA di Kecamatan

Tanimbar Selatan telah dilakukan pemilihan lokasi di Desa Wowonda

(RTRW Kota Saumlaki Tahun 2010 - 2030).

c.transfer depo disediakan dengan kelengkapan sarana dan prasarana sebagai

berikut:

1.tempat  pertemuan peralatan pengumpul dan pengangkutan sebelum

pemindahan;

2.tempat penyimpanan atau kebersihan;

3.bengkel sederhana;

4.kantor wilayah/pengendali;

5.tempat pemilahan;

6.tempat pengomposan; dan

7.luas lahan minimal 200 m2.

d.desain tempat pembuangan sampah sementara terpadu (TPST) sebagai

berikut:

1.fasilitas daur ulang sampah direncanakan pada lokasi depo yang memiliki

luas < 400 m2, sedangkan depo dengan luas > 400 m2 digunakan untuk

fasilitas composting;

2.TPS (Tempat Pembuangan Sementara) dibagi menjadi 3  bagian utama

yaitu: tempat kontainer, tempat pemilahan dan tempat penyimpanan;

3.kontainer hanya digunakan tmtuk pengumpulan residu yang akan

dibuang ke  TPA. Satu TPS dirancang hanya membutuhkan satu

kontainer. Jenis kontainer untuk masing-masing TPS; dan

4.kapasitas pengolahan dihitung berdasarkan kebutuhan lahan yang

diperlukan untuk sorting (pemilahan) dan penimbunan tiap 1 m3 sampah.

e.pengangkutan sampah dengan menggunakan armada Armroll truck dengan

jalur pengangkutan Truk I dengan wilayah pelayanan Pasar Omele, Terminal,

Perdagangan dan Jasa, Industri dan Truk II dengan wilayah Pelayanan zona

perkantoran, pertnukiman, RTH dan Fasilitas Penunjang Lainnya.

(2)Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pengolahan Sampah 3 R

Terpadu (TPS3RT) terintegrasi dengan sistem kota sebagai penunjang Tempat

Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS).

(3)Sistem organisasi dan manajemen sampah dikelola oleh pemerintah daerah

dan/atau wasta.



Pasal 42

(1) Proteksi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf

g, meliputi :

a.setiap bangunan gedung kecuali rumah tinggal harus dilindungi terhadap

bahaya kebakaran dengan sistem proteksi aktif dan sistem proteksi pasif

terhadap bahaya kebakaran dengan dilengkapi fire extinguisher,

b.pengamanan terhadap bahaya kebakaran dengan sistemp roteksi pasif

meliputi:

1.kemampuan stabilitas struktur dan elemennya;

2.konstruksi tahan api;

3.kompartemenisasi dan pemisahan; dan

4.proteksi  pada bukaan yang ada untuk menahan dan membatasi

kecepatan menjalarnya api dan asap kebakaran.

c.sistem proteksi aktif merupakan proteksi terhadap harta milik terhadap

bahaya kebakaran berbasis pada penyediaan peralatan yang dapat bekerja

baik secara otomatis maupun secara manual, yang digunakan oleh penghuni

atau petugas pemadam dalam. melaksanakan operasi pemadaman;

d.untuk  melakukan  proteksi   terhadap  meluasnya  kebakaran  dan

memudahkan operasi pemadaman, di dalam lingkungan bangunan gedung

harus tersedia jalan lingkungan dengan perkerasan agar dapat dilalui oleh

kendaraan pemadam kebakaran;

e.lingkungan perumahan, perdagangan, industri harus tersedia hydrant fire

extinguisher, atau sumber air berupa sumur maupun reservoir air dan

sarana  prasarana  umum  untuk  mempermudah  instansi  pemadam

kebakaran dalam pemadaman kebakaran;

f.setiap rumah dan bangunan gedung dapat dijangkau oleh pancaran air unit

pemadam kebakaran dari jalan di lingkungannya;

g.setiap bangunan sedang dan tinggi harus dlindungi oleh suatu sistem

hydrant yang sesuai dengan persyaratan sebagai berikut:

1.pemasangan hydrant  harus  memenuhi  ketentuan  dan dipasang

sedemikian rupa sehingga panjang selang dan pancaran air dapat

mencapai dan melindungi seluruh permukaan lantai bangunan; dan

2.setiap pemasangan hydrant halaman harus memenuhi persyaratan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

h. jumlah hydrant ditambah jumlahnya dan diletakkan didekat jalan yang

mampu menahan beban kendaraan pemadam sampai dengan 10.000 liter

pada jarak per-200 meter;



(2) Dalam upaya penanggulangan kebakaran pada suatu kawasan selain hydrant,

perlu juga dilakukan Rencana Pencegahan Kebakaran, Rencana

Penanggulangan Kebakaran dan Rencana Program Pembiayaan.

Pasal 43

(1) Penataan jalur dan ruang evakuasi. sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat

(1) huruf h, meliputi:

a.peringatan dini dan kesadaran warga {Early Waming System & Community

Awamess) diarahkan pada:

1.pemanfaatan teknologi yang mampu mendeteksi dan memberikan respon

atas  kondisi alam yang terjadi terutama saat  terjadinya bencana

diantaranya menggunakan sistem yang terintegrasi untuk kawasan yang

lebih luas (kecamatan - kota);

2.adanya integrasi yang menyeluruh berkaitan dengan pengelolaan sistem

ini, baik regional (Asia), nasional, dan lokal;

3.adanya pendukung pengoperasian sistem yang bukan hanya perangkat

teknologi, namun juga kehandaian pengoperasian;

4.adanya pemahaman yang sama mengenai urgensi sistem ini terutama

agar pemanfaatannya menjadi efisien; dan

5.peningkatan kesadaran warga dibentuk melalui jalur pendidikan formal

maupun informal (penyuluhan masyarakat.dan lain lain) serta pelatihan.

b.Rencana Jalur  dan Arah Penyelamatan {Evacuation/Escape  Routes)

diarahkan pada:

1.Jalur evakuasi dengan memanfaatkan jaringan jalan utama dan jaringan

jalan lingkungan dengan penataan sebagai berikut:

a)jejaring sirkulasi dikembangkan dengan memanfaatkan jalur sirkulasi

yang sudah ada dengan pengoptimalan jaringan jalan terdekat menuju

ruang evakuasi bencana;

b)mewujudkan jalur-jalur evakuasi atau escape roads/'escape way,

diperlukan detail engineering survey,;

c)jalur evakuasi memiliki lebar  12 meter hingga 18 meter, yang

dibangun persatu kilometer antara jalan satu dengan jalan lain; dan

d)papan/Petunjuk arah menuju ruang evakuasi.

2.Arah Evakuasi/Penyelamatan, menuju Area Penyelamatan/Escape Area

yang terdiri dari bangunan penyelamatan untuk menampung korban

bencana alam yang dapat  diterapkan pada kawasan perencanaan

berupa/berbentuk ruang terbuka/taman kota {Escape Area), maupun

gedung penyelamatan {Escape Building) seperti  fasilitas peribadatan,

fasilitas pendidikan (sekolah), gedung pertemuan, gedung perkantoran.



c. rencana area bangunan penyelamatan direncanakan berupa/berbentuk

ruang terbuka/taman kota maupun gedung penyelamatan seperti:

1.memanfaatkan bangunan publik sebagai posko-posko evakuasi bencana

meliputi: bangunan utama berkonstruksi baik khusus, masjid, sekolah,

gedung pertemuan, gedung perkantoran atau pertokoan, dan bangunan

fisik lainnya yang tahan bencana dan jika diperlukan membangun

bangunan khusus evakuasi bencana dengan kapasitas pengungsi yang

dipersyaratkan dan bangunan-bangunan terdekat  yang aman dari

bencana;

2.ruang evakuasi bencana berupa terbuka hijau/taman/lapangan olah raga

sebagai ruang evakuasi sementara dengan penyediaan pos-pos pelayanan

kesehatan, dapur umum, informasi dan tenda pengungsi;

3.Bangunan penyelamatan harus bisa dicapai warga dalam waktu sependek

mungkin misal 5,10, 15 ,20 menit (dengan radius pelayanan berturut-

turut 300-400 m) oleh orang tua, perempuan dan anak-anak; dan

4.Bentuk bangunan penyelamatan ramah lingkungan, murah, dan bisa

dibangun dengan mudah dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Kawasan Penyelamatan dapat dijadikan tempat rekreasi warga, olahraga,

dan lain-lain.

(2) Dalam hal terdapat kerusakan bangunan gedung akibat bencana seperti gempa

bumi, tsunami, kebakaran, dan/atau bencana lainnya atau adanya laporan

masyarakat terhadap bangunan gedung yang diindikasikan membahayakan

keselamatan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, maka Penerbitan SLF

bangunan gedung dan/atau perpanjangan SLF bangunan gedung harus segera

dilaksanakan.

BAB VI

RENCANA INVESTASI

Pasal 44

(1)Kegiatan pelaksanaan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Pasar Omele

dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Pemerintah

Provinsi Maluku, dan masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

(2)Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksudkan pada ayat  (1),  harus

mengacu kepada panduan Tata Bangunan dan Lingkungan yang ditetapkan

oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

(3)Kegiatan pembangunan oleh masyarakat sebagaimana dimaksudkan pada ayat

(1), dilaksanakan melalui pembangunan fisik bangunan didalam lahan yang

dikuasainya, termasuk pembangunan ruang terbuka hijau, ruang terbuka, dan

sirkulasi pejalan kaki dengan tetap mengacu pada syarat dan ketentuan

berlaku.



Pasal 45

Skenario  rencana investasi  yang  akan dilakukan kawasan perencanaan

mencangkup 3 (tiga) tahapan pelaksanaan, meliputi :

a.tahap I - jangka pendek yang direncanakan dalam 5 (lima) tahun, meliputi :

1.Pengembangan Pasar Omele dengan Pembangunan Kios dan Penempatan

Pedagang, Pembangunan Pergudangan;

2.pembangunan Kantor Pengelola Pasar Omele, Pembanguan Dermaga Sifnana

dan Pengembangan Pasar Ikan;

3.Pembangunan Plaza Areal Pementasan;

4.Pembangunan Sport Center dan Rekreasi;

5.Pembangunan Galeri;

6.Pembangunan ATM Center;

7.Pembangunan Jalur Pedestrian;

8.Pembangunan Areal Kawasan Industri;

9.Pembangunan Jaringan Jalan Arteri Primer;.

10.Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor;

11.Pembangunan Jaringan Jalan Lokal-1;

12.Pembangunan Jaringan Jalan Lokal-2;

13.Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Bersih Primer;

14.Pembangunan Jaringan Listrik Primer;

15.Pembangunan Jaringan Drainase Primer;

15. Pembangunan Jaringan air kotor sekunder;

17.Pembangunan IPAL; dan

18.Pembangunan TPS.

b.tahapll-jangkamenengah;

1.Pembangunan Perumahan;

2.Pembangunan Perkantoran;

3.Pembangunan Komersial;

4.Pembangunan Hotel dan Restoran;

5.Pembangunan Pendidikan;

6.Pembangunan Kesehatan;

7.Pembangunan Peribadatan;

8.Pembangunan Pendukung;

9.penyediaan sarana prasarana dan streetfumiture; dan

10.penataan ruang terbuka hijau dan rekreasi.



c. tahap III-jangkapanjang;

1.Pembangunan dan penataan Perumahan;

2.Pembangunan Jaringan Jalan Lingkungan-1;

3.Pembangunan Jaringan Jalan Lingkungan-2;

4.Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Bersih Sekunder;

5.Pembangunan Jaringan Perpipaan Air Bersih Tersier;

6.Pembangunan Jaringan Listrik Sekunder;

7.Pembangunan Jaringan Listrik Tersier;

8.Pembangunan Jaringan Drainase Sekunder;

9.Pembangunan Jaringan Drainase Tersier; dan

10.Pembangunan Jaringan air kotor tersier.

Pasal 46

Untuk operasional dan pemeliharaan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

Pasar Omele, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dapat melakukan

kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN RENCANA

Bagian Kesatu

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 47

(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 (Pasar Omele) dan kawasan tidak terbangun (tepian

Laut/Perarian);

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   waterfront)    dan  pembangunan

(pengembangan kawasan).

(4)Bentuk mekanisme pengendalian berkaitan dengan kategori tindakan yang

berupa mekanisme Advice Planning Perijinan sampai dengan pemberian ijin

lokasi.

Pasal 48

Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 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 49

(1)Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 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 50

(1)Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 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 51

(1)Pemberian sanksi sebagaimana dalam dimaksud Pasal 47 ayat (1) huruf d

merupakan  salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang,  yang

dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang

yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

(2)Setiap orang atau badan hukum yang dalam pemanfaatan ruang melanggar

rencana tata bangun lingkungan dikenai sanksi administratif terdiri atas:

a.peringatan tertulis;penghentian sementara kegiatan;

b.penghentian sementara pelayanan umum;

c.penutupan lokasi;

d.pencabutan izin;

e.pembatalan izin;

f.pembongkaran bangunan;

g.pemulihan fungsi ruang; dan/atau

h. denda administratif.

(3)Dalam hal pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang,

baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai

sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak

sesuai dengan ketentuan perijinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan kepada

pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan ijin pemanfaatan ruang

yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Kedua

Kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Pasal 52

(1) Setiap penyelenggaraan pembangunan gedung atau pengembangan sub

kawasan yang berada pada kawasan RTBL harus memenuhi kriteria

penyusunan AMDAL yang diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati.



(2) Setiap penyelenggaraan pembangunan gedung atau pengembangan sub

kawasan yang berada pada kawasan RTBL harus memenuhi kriteria

penyusunan AMDAL harus dilakukan penyusunan AMDAL/UKL/UPL sesuai

peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Partisipasi Masyarakat

Pasal 53

(1) Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan ruang meliputi:

a. pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan peraturan

perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan berlaku;

e.bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan

pemanfaatan ruang kawasan;

f.penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana;

g.konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain

untuk tercapainya pemanfaatan kawasan yang berkualitas; pemanfaatan

ruang sesuai dengan rencana;

h. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana;

i.  pemberian usulan dalam penentuan lokasi dan bantuan teknik dalam

pemanfaatan ruang; dan

j.   kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi

lingkungan kawasan.

(2) Partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:

a.pengawasan terhadap pemanfaatan ruang kawasan, termaksud pemberian

informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan; dan

b.bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban dalam kegiatan

pemanfaatan ruang kawasan dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang

kawasan.

BABVIII

PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KAWASAN

Pasal 54

(1)Pedoman pengendalian pelaksanaan pengelolaan kawasan dilaksanakan oleh

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

(2)Ketentuan  pedoman  pengendalian  pelaksanaan  pengelolaan  kawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. ketentuan umum peraturan zonasi;



b.ketentuan perizinan;

c.ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan

d.arahan pengenaan sanksi.

(3)Bagian yang mengatur mekanisme kerja, fungsi, dan tata peran pengelola

dilaksanakan oleh Bapeda Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

(4)Ketentuan pedoman pengendalian pelaksanaan pengelolaan kawasan digunakan

sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendahan pemanfaatan ruang di Kawasan

Pasar Omele.

Pasal 55

(1) Prosedur/Mekanisme/Tata Cara Pengelolaan, Pemanfaatan, Pengembangan dan

Perubahan Rencana Kawasan, ditentukan sebagai berikut:

a.ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47

ayat (1) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten

Maluku Tenggara Barat dalam menyusun peraturan zonasi berdasarkan

RDTR Kota Saumlaki dan Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki yang

memuat:

1.intensitas pemanfaatan ruang;

2.kegiatan yang diperbolehkan;

3.kegiatan yang diberi persyaratan; dan

4.kegiatan yang dilarang.

b.ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b

berupa proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum

kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian

pemanfaatan ruang dengan rencana tata bangun lingkungan yang memuat:

1.izinprinsip;

2.izin lokasi;

3.izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);

4.izin mendirikan bangunan; dan

5.izin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c.pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47

ayat (1) huruf c diberikan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya

dengan tetap menghormati hak masyarakat  sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Prosedur dan tata cara pengelolaan, pemanfaatan, pengembangan dan

perubahan rencana kawasan dilalui melalui beberapa tahapan, mulai dari

tahapan pemantauan, pelaporan, evaluasi.



(4) Apabila diketemukan tidak kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan

maka pelu diadakan review untuk melakukan perubahan atas rencana kawasan

dengan melibatkan SKPD terkait.

Pasal 56

(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.

Pasal 57

(1) Transformasi dari pedoman-pedoman dan arahan yang terdapat dalam RTBL

kedalam tindakan nyata dapat dilakukan melalui suatu intervensi. Intervensi

dalam hal ini adalah suatu program tindakan untuk merealisasi rencana yang

telah ditetapkan.



(2) Perangkat intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.peraturan-peraturan (Aspek Hukum), dimana perangkat  ini bersifat

disinsentif, yaitu berkaitan dengan prosedur-prosedur yang diijinkan dan

yang tidak boleh dilanggar. Selain RTBL yang telah dijadikan Peraturan

Gubernur, maka terdapat peraturan-peraturan atau perundang-undangan

yang secara langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai landasan

hukum;

b.kegiatan pembangunan, dimana penyelenggaraan pembangunan, khususnya

pembangunan perkotaan akan melibatkan berbagai pihak, baik instansi

pemerintah, swasta maupun masyarakat. Untuk itu dalam pelaksanaannya

perlu memperhatikan prosedur administratif yang melibatkan berbagai

satuan kerja dalam susunan organisasi; dan

c.informasi,  dimana perangkat  informasi  berkaitan dengan perubahan-

perubahan pengetahuan maupun pandangan masyarakat untuk mendukung

tujuan yang ditetapkan dalam RTBL. Hal demikian dicapai dengan

mengintrodusir pengetahuan-pengetahuan tentang kondisi dan fakta dan

permasalahan yang ada pada wilayah perencanaan serta prosedur-prosedur

yang harus diikuti. Informasi dapat memanfaatkan jalur-jalur komunikasi

yang  telah  ada  dan berkembang  di  wilayah perencanaan  atau

kota/kabupaten dan kecamatan setempat.

Pasal 58

(1)Kegiatan evaluasi perlu dilakukan berdasarkan masukan dari pemantauan dan

pelaporan, untuk menghasilkan umpan balik yang dibutuhkan untuk

penyempurnaan rencana tata ruang yang sedang berjalan maupun masukan

bagi pembuatan rencana baru atau penjabaran ke dalam rencana yang lebih

rinci.

(2)Evaluasi dilakukan terhadap permohonan ijin dari swasta dan masyarakat

untuk dapat memberikan rekomendasi apakah perijinan yang diusulkan

disetujui karena telah sesuai rencana tata ruang, atau ditolak karena tidak

sesuai dengan rencana tata ruang.

(3)Evaluasi Rencana Rinci Ruang diperlukan dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun

sekali untuk mengetahui penyimpangan yang ada, melakukan pengendalian,

intervensi dan penyempurnaan rencana.

(4)Perangkat pendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan, yaitu:

a. tersedianya aparat yang berkemampuan teknis memadai yang ditunjang

dengan peralatan kerja yang mencukupi untuk dapat memberikan layanan

yang cepat dan tepat bagi para pemohon; dan
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BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

b. tersedianya aparat yang khusus melakukan pemantauan pemanfaatan

ruang yang secara struktural merupakan bagian dari unit kerja yang sudah

ada (bukan merupakan instansi/unit kerja baru).

BABIX

PENUTUP

Pasal 59

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

PASAR OMELE KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

I. UMUM

Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai

peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan

produktivitas, dan jati diri manusia. Oleh, karena itu, penyelenggaraan bangunan

gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan

serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung

yang fungsional, andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan

lingkungannya.

Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Oleh

karena itu, dalam pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada pengaturan

penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk

menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan

gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan

persyaratan teknis bangunan gedung.

Peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai pengaturan tentang tata bangunan dan

lingkungan di Kawasan Pasar Omele, Kecamatan Tanimbar Selatan, baik dalam

pemenuhan persyaratan yang diperlukan dalam penyelenggaraan tata bangunan

dan lingkungan, maupun dalam pemenuhan tertib penyelenggaraan tata bangunan

dan lingkungan.

Rencana tata bangunan dan lingkungan digunakan untuk pengendalian

pemanfaatan ruang suatu lingkungan/kawasan, menindaklanjuti rencana rinci tata

ruang dan sebagai panduan rancangan kawasan dalam rangka perwujudan kuaiitas

bangunan gedung dan lingkungan yang berkelanjutan dari aspek fungsional, sosial,

ekonomi, dan lingkungan bangunan gedung termasuk ekologi dan kualitas visual.

Dengan dipenuhinya persyaratan teknis tata bangunan dan lingkungan Pasar

Omele sesuai fungsi dan klasifikasinya, maka diharapkan kegagalan konstruksi

maupun kegagalan bangunan gedung dapat dihindari, sehingga pengguna

bangunan dapat hidup lebih tenang dan sehat, rohani dan jasmani yang akhirnya

dapat lebih baik dalam bekeluarga, bekerja dan bermasyarakat.



Pengaturan peran serta masyarakat dimaksudkan untuk mendorong tercapainya

tujuan penyelenggaraan tata bangunan dan lingkungan yang tertib, fungsional,

andal, dapat menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan bagi

pengguna dan masyarakat di sekitarnya, serta serasi dan selaras dengan

lingkungannya.

n. PASALDEMIPASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal2

Ayat (1)
Cukupjelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal3

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal4

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal5

Ayat (1)
Cukupjelas

Ayat (2)
Hurufb

Yang dimaksud "Waterfront City" adalah konsep pembangunan

yang memiliki kontak visual dan fisik dengan air dan bagian dari

upaya pengembangan wilayah perkotaan yang secara fisik

alamnya berada dekat dengan air dimana bentuk pengembangan

pembangunan wajah kota yang terjadi berorientasi ke arah

perairan.

Pasal 6

Ayat (1)
Yang dimaksud Tema Transit Oriented Development (TOD) adalah



merupakan pola pembangunan tata kota yang terintegrasi dengan

system transportasi sehingga menciptakan suatu kota yang efisien,

merupakan campuran kawasan fungsional dengan kawasan

komersial yang dirancang untuk memaksimalkan akses ke

transportasi umum.

Tujuan Pelaksanaan TOD adalah :

a)Membangun komunitas yang aktif dan nyaman yang

menghubungkan orang dengan lokasi pekerjaan, komersial dan

hiburan; dan

b)Mengurangi perjalanan dan hambatan di jalan raya, serta

menjaga hirarki jalan dengan mendorong orang menggunakan

transportasi massal.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukupjelas

Ayat (4)
Cukupjelas

Ayat (5)
Cukupjelas

Pasal7

Ayat (1):

Cukupjelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukupjelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal8

Cukupjelas

Pasal9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukupjelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas



Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukupjelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukupjelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas



Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud Green Building adalah bangunan dimana sejak

dimulai dalam tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian

hingga dalam operasional pemeliharaannya memperhatikan aspek-

aspek dalam melindungi, menghemat, mengurangi penggunaan

sumberdaya alam, menjaga mutu dari kualitas udara di dalam

ruangan, dan memperhatikan kesehatan penghuninya yang

semuanya berpegangan kepada kaidah berkesinambungan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas


