
 

 

 

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH NO :  21 TAHUN 2012 

TENTANG 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PARIAMAN 

TAHUN 2010 - 2030 

 

 

 

 

 

 

 

Disebar Luaskan Oleh : 

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH 

KOTA PARIAMAN 

TAHUN 2013 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN 
NOMOR   21   TAHUN 2012 

   
 

T E N T A N G 
 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH  KOTA PARIAMAN 
TAHUN 2010 - 2030 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
WALIKOTA PARIAMAN, 

 
Menimbang :  a.  bahwa dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat perlu 
mengarahkan pembangunan di Kota 
Pariamandengan memanfaatkan ruang 
secara berdaya guna, berhasil guna, 
serasi, selaras, seimbang, terpadu dan 
berkelanjutan; 

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang, maka Peraturan Daerah Kota 
PariamanNomor   7 Tahun 2005 Tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
Kota Pariaman2004-2013 tidak sesuai 
lagi dengan perkembangan, untuk itu 
perlu disesuaikan  kembali subtansi 
materi dan jangka waktu RTRW; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
dan  b di atas, perlu  menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kota PariamanTahun 
2010-2030; 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 
tentang Pembentukan Daerah Otonomi 
Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah 
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 20); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2043); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 
tentang Pembentukan Kota Pariamandi 
Provinsi Sumatera Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4187); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 
tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4247); 

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 
tentang Sumber Daya Air (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4377); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan 
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Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Republik Indonesia Negara Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan  Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 
tentang Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4444); 

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4700); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 
tentang Perkeretaapian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4722); 

12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 
tentang Penanggulangan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 4723); 
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
84, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4739); 

15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846); 

16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4851); 

17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 
tentang Kepariwisataan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4956); 

18. 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); 

19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 
tentang Ketenagalistrikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 5052); 
20. 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); 

21. 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); 

22. 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); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 
1991 tentang Sungai (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 
44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3445);  

24. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 
1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan 
Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3776); 

25. Peraturan Pemerintah 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); 
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 
2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air 
dan Pengendalian Pencemaran Air 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4161); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 
2002 tentang Hutan Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4242); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 
2004 tentang Penatagunaan Tanah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 65, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4242); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 
2005 tentang Pengembangan Sistem 
Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4385); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 
2006 tentang Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
86, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4655); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 
2006 tentang Tata Cara Pengendalian 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4663); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 
2006 tentang Tata Cara Penyusunan 
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Rencana Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4664); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2007 Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 
2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4761); 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 
2008 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4828); 

36. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 
2008 tentang Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Tahun 2008 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4833); 

37. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 
2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian 
dan Pengembangan Perikanan (Lembaran 
Negara Tahun 2008 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4840); 

38. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya 
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Air (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4858); 

39. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2008 tentang Air Tanah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4859); 

40. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 
2009 tentang Pedoman Pengelolaan 
Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5004); 

41. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 
2009 tentang Kepelabuhan. (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5070); 

42. 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);  

43. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 
2010 tentang Angkutan Di Perairan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5108); 

44. 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); 
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45. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 
2010 tentang Bentuk dan Tata Cara 
Peran Masyarakat Dalam Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5160); 

46. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Manajemen dan Rekayasa 
Analisa Dampak Serta Manajemen 
Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
61, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5221);  

47. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 
2011 tentang Rencana Induk 
Pembangunan Kepariwisataan Nasional 
Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5262); 

48. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 
1990 tentang Pengelolaan Kawasan 
Lindung; 

49. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 
2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi 
Pelaksanaan Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 
65 Tahun 2006; 

50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
53 Tahun 2011tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah; 

51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
28 Tahun 2008 tentang Tata Cara 
Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata 
Ruang Daerah. 
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52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum 
Mitigasi Bencana; 

53. Peraturan Daerah Kota PariamanNomor 5 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kecamatan dan Kelurahan. 

54. Peraturan Daerah Kota PariamanNomor 
10 Tahun 2009 tentang Pembentukan 
Kecamatan Pariaman Timur di Kota 
Pariaman. 

55. Peraturan Daerah Kota PariamanNomor 3 
Tahun 2010 tentang Penanggulangan 
Bencana. 
 

Dengan Persetujuan Bersama: 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PARIAMAN 

dan 
WALIKOTA PARIAMAN 

 
M E M U T U S K A N : 

 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN 
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH 
KOTA PARIAMAN TAHUN 2010 - 2030. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kota Pariaman. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat 

Daerah sebagai unsur Pengelola Pemerintah Daerah. 
3. Walikota adalah Walikota Pariaman. 
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 

5. Orang adalah orang perorangan dan/atau korporasi.                                                                            

6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang 
laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi 
sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan 
makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan 
memelihara kelangsungan hidupnya. 

7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 

8. Rencana struktur ruang wilayah kota adalah rencana 
yang mencakup sistem perkotaan wilayah kota dalam 
wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah 
kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan 
wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, 
meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan 
energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, 
sistem sumber daya air dan sistem jaringan lainnya. 

9. Rencana pola ruang wilayah kota adalah rencana 
distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi 
peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya 
sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kota yang 
dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang 
wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang. 

10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan 
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian 
pemanfaatan ruang. 

11. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 

12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya 
disebut RTRW Kota adalah RTRW Kota Pariaman. 

13. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya 
disebut RDTR Kota adalah rencana secara terperinci 
tentang tata ruang untuk rencana tata ruang wilayah 
kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota. 

14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan 
geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan 
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sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif 
dan/atau aspek fungsional. 

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

16. Kawasan lindung kota adalah kawasan lindung yang 
secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak 
pada wilayah kota, kawasan lindung yang memberikan 
pelindungan terhadap kawasan bawahannya yang 
terletak di wilayah kota, dan kawasan-kawasan lindung 
lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan pengelolaannya merupakan kewenangan 
pemerintah daerah kota. 

17. Kawasan sempadan sungai adalah kawasan yang terletak 
di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi 
utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai 
gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan 
kelestariannya. 

18. Kawasan sempadan pantai adalah kawasan yang 
memiliki fungsi utama sebagai pembatas pertumbuhan 
permukiman atau aktivitas lainnya agar tidak 
mengganggu kelestarian pantai. 

19. Kawasan  sempadan jalan rel kereta api adalah kawasan 
yang memiliki fungsi utama untuk membatasi interaksi 
antara kegiatan masyarakat dengan jalan rel kereta api. 

20. Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering 
atau berpotensi tinggi mengalami bencana. 

21. Kawasan budi daya kota adalah kawasan di wilayah kota 
yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi 
dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya 
alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 

22. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan 
hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan 
perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai 
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan 
tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 
penghidupan. 
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23. Kawasan perdagangan dan jasa adalah kawasan yang 
diperuntukan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, 
termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu 
mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan 
memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan. 

24. Kawasan industri adalah kawasan yang diperuntukan 
bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang 
ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota yang 
bersangkutan. Kawasan industri adalah kawasan tempat 
pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan 
sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan 
dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang 
telah memiliki izin usaha kawasan industri. 

25. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan 
bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang 
berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan 
obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang 
terkait di bidang tersebut. 

26. Kawasan peruntukan pertambangan yaitu wilayah yang 
memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud 
padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan 
merupakan tempat dilakukan seluruh tahapan kegiatan 
pertambangan yang meliputi: penyelidikan umum, 
eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di 
wilayah darat maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh 
penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun 
kawasan lindung. 

27. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang 
ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk 
kepentingan pertahanan. 

28. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pariamanyang 
selanjutnya disebut RTRW Kota adalah rencana 
mengatur struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah 
kota yang merupakan hasil dari kegiatan perencanaan 
tata ruang. 

29. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH 
adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, 
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yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat 
tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah 
maupun yang sengaja ditanam. 

30. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disebut 
RTNH adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang 
tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang 
diperkeras maupun yang berupa badan air. 

31. Kawasan strategis kota adalah kawasan yang penataan 
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh 
sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, 
sosial, budaya, dan/atau lingkungan, dan 
pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi. 

32. Pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, 
sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh 
wilayah kota dan/atau regional. 

33. Subpusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan 
ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani 
subwilayah kota. 

34. Pusat lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, 
sosial dan/atau administrasi lingkungan kota. 

35. Sistem jaringan transportasi adalah suatu kesatuan 
pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke 
tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana 
yang digerakkan oleh manusia. 

36. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan 
yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat 
pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam 
pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarkis. 

37. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi 
segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan 
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas, 
yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan 
tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di 
atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, 
dan jalan kabel. 



15 

 

38. Jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api 
yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan 
berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem. 

39. Pelabuhan utama adalah pelabuhan yang fungsi 
pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri 
dan internasional, alih muat  angkutan laut dalam negeri 
dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai 
tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta 
angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan 
antarprovinsi.  

40. Bandar udara adalah adalah kawasan di daratan 
dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang 
digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan 
lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat 
barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda 
transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas 
keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas 
pokok dan fasilitas penunjang lainnya. 

41. Sistem jaringan telekomunikasi adalah suatu kesatuan 
teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari 
suatu tempat ke tempat lain. 

42. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah 
kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam 
satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-
pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 
2.000 km2. 

43. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS 
adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu 
kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang 
berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air 
yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut 
secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah 
topografis dan batas di laut sampai dengan daerah 
perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 

44. Sistem pengelolaan air limbah adalah buangan yang 
dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri 
maupun domestik. 
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45. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya 
disebut IPLT adalah sistem yang mengolah lumpur yang 
berasal dari pengurasan tangki septik atau cubluk. 

46. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya 
disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke 
tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat 
pengolahan sampah terpadu. 

47. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya 
disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan 
pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran 
ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. 

48. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA 
adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan 
sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia 
dan lingkungan. 

49. Bencana alam adalah berupa gempa bumi karena alam, 
letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, 
kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, 
hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar 
biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. 

50. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota adalah arahan 
untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang 
wilayah kota sesuai dengan RTRW Kota melalui 
penyusunan dan pelaksanaan program beserta 
pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama 
jangka menengah lima tahunan kota yang berisi usulan 
program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, 
dan waktu pelaksanaan. 

51. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan 
adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, 
perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi 
pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka 
mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan 
rencana tata ruang. 

52. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota 
adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat/disusun dalam 
upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota 
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agar sesuai dengan RTRW Kota yang dirupakan dalam 
bentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan 
perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta 
arahan sanksi untuk wilayah kota. 

53. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kota adalah 
ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan 
unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang 
disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi 
ruang sesuai dengan RTRW Kota. 

54. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang 
ditetapkan oleh pemerintah daerah kota sesuai 
kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak 
sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai 
alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang 
tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah 
disusun dan ditetapkan. 

55. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang 
selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat adhoc 

yang dibentuk mendukung Undang-Undang Nomor 26 
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota 
Pariamandan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan 
tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di 
daerah.  

56. Ibukota Kecamatan adalah kota utama dari beberapa 
desa/kelurahan disebuah kecamatan/daerah, walaupun 
kota utama ini belum tentu merupakan desa/kelurahan 
yang paling besar dikecamatan tersebut. 

57. Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang 
kepada seseorang yang mempunyai hak untuk 
mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah 
tersebut. 

58. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua 
benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk 
manusia, dan perilakunya, yang memengaruhi 
kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia 
serta makhluk hidup lain. 
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BAB II 

Bagian Kesatu 
Peran dan Fungsi 

 
Pasal 2 

 
RTRW Kota Pariaman disusun sebagai alat operasionalisasi 
pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kota Pariaman. 

 
Pasal 3 

 
RTRW Kota Pariaman menjadi pedoman untuk : 
a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD); 

b. acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah kota; 
c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan 

dalam wilayah kota; 
d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan 

Pemerintah, masyarakat dan swasta; 
e. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di 

wilayah kota; dan  
f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota 

yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, 
pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan 
sanksi; dan acuan dalam administrasi pertanahan. 
 

Bagian Kedua 
Ruang Lingkup Pengaturan 

 
Paragraf 1 
Muatan 

 
Pasal 4 

 
(1) Ruang lingkup RTRW Kota Pariaman mencakup strategi 

dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota 
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sampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan dan 
ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sesuai 
dengan Peraturan Perundang-Undangan. 

(2) Lingkup materi perencanaan tata ruang kota  terdiri dari: 
a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang 

wilayah kota; 

b. rencana struktur ruang wilayah kota; 

c. rencana pola ruang wilayah kota; 

d. penetapan kawasan strategis yang diprioritaskan 
penataan ruangnya;  

e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi 
indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) 
tahunan selama 20 (dua puluh) tahun; dan 

f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah 
kota yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, 
ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan 
disinsentif, serta arahan sanksi. 

 
Paragraf 2   

Wilayah Perencanaan 
  

Pasal 5 

(1) Lingkup wilayah perencanaan tata ruang Kota Pariaman 
adalah seluas kurang lebih 73,36 kilometer persegi 
wilayah darat dan 782,69 kilometer persegi wilayah laut 
yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan 
Pariaman Utara, Pariaman Tengah, Pariaman Timur 
dan Pariaman Selatan, meliputi  16 (enam belas) 
kelurahan dan 55 (lima puluh lima) desa. 

(2) Wilayah perencanaan RTRW Kota Pariaman meliputi 
seluruh wilayah administrasi Kota Pariaman yang 
terdiri atas:  
a. Kecamatan Pariaman Utara; 
b. Kecamatan Pariaman Tengah; 
c. Kecamatan Pariaman Selatan; dan 
d. Kecamatan Pariaman Timur. 
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(3) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. 

 
BAB III 

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI 
 

Bagian Kesatu 
Tujuan 

 
Pasal 6 

 
Penataan ruang wilayah Kota Pariaman bertujuan untuk 
mewujudkan Kota Pariaman sebagai kota wisata pesisir yang 
madani untuk mendukung perdagangan dan jasa yang 
berwawasan lingkungan. 
 

Bagian Kedua 
Kebijakan dan Strategi 

 
Pasal 7 

 
Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Pariaman meliputi: 
a. pengembangan kawasan perumahan yang sesuai dengan 

karakter ruang kota, sosial budaya masyarakat, daya 
dukung dan daya tampung serta kerawanan terhadap 
bencana; 

b. peningkatan kegiatan industri kecil/rumah tangga  
berbasis kerakyatan dalam mendukung kegiatan 
perdagangan dan jasa; 

c. peningkatan kegiatan pariwisata pesisir yang berwawasan 
lingkungan; 

d. peningkatan produktivitas kegiatan pertanian wilayah 
melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian 
dengan pengelolaan yang ramah lingkungan; 

e. peningkatan pertumbuhan sektor industri dengan 
didukung pasar regional  sesuai keunggulan kawasan yang 
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bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, 
terpadu dan ramah lingkungan; 

f. pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang 
berbasis mitigasi bencana;  

g. pengembangan sarana prasarana yang terpadu untuk 
mendukung Kota Pariamansebagai kota satelit 
Metropolitan Padang; dan 

h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan 
keamanan. 

 
Pasal 8 

 
Strategi pengembangan kawasan perumahan yang sesuai 
dengan karakter ruang kota, sosial budaya masyarakat, daya 
dukung dan daya tampung serta kerawanan terhadap 
bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a 
meliputi: 
a. mengembangkan kawasan perumahan di Kota Pariaman 

dengan kepadatan sedang dan kepadatan rendah (sub 
urban); 

b. mengembangkan secara terbatas permukiman kepadatan 
rendah pada kawasan konservasi dan kawasan lindung, 
resapan air, kawasan perkebunan, pertanian perkotaan 
dan kawasan rawan bencana; 

c. mendorong pembangunan secara vertikal terbatas di 
kawasan pusat kota untuk mengoptimalkan intensitas 
ruang dan menjamin keseimbangan antara ruang 
terbangun dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan tetap 
memperhatikan ketentuan bangunan tahan gempa; 

d. mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan 
permukiman yang sudah tertata; dan 

e. mengembangkan perumahan yang mendukung 
pengembangan kawasan industri. 

 
Pasal 9 

 
Strategi peningkatan kegiatan industri kecil/rumah tangga 
yang berbasis kerakyatan dalam mendukung kegiatan 
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perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf b meliputi: 
a. menetapkan sentra industri sesuai dengan potensi yang 

dimiliki;  
b. mengembangkan sarana dan prasarana untuk mendukung 

kegiatan industri kecil/ rumah tangga; dan 
c. mengarahkan kegiatan industri ke arah bagian barat (hilir) 

wilayah Kota Pariaman guna menghindari kemungkinan 
pencemaran air di arah hulu sungai yang akan 
difungsikan sebagai sumber air baku Perusahaan Daerah 
Air Minum (PDAM). 
 

Pasal 10 
Strategi peningkatan kegiatan pariwisata pesisir yang 
berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 huruf c meliputi: 
a. mengembangkan sarana dan prasarana pariwisata pesisir 

yang terintegrasi dengan kegiatan ekonomi, sosial, budaya 
sehingga dapat dikembangkan menjadi kesatuan kegiatan 
pariwisata yang utuh; 

b. mengembangkan pasar wisata di “Pasar Lama Kota 
Pariaman” Kecamatan Pariaman Tengah; dan 

c. mengembangkan Kawasan Wisata Pantai Gandoriah yang 
didukung oleh arsitektur kota, sistem pelayanan 
transportasi massal terpadu dan sistem jaringan utilitas 
yang handal.  

 
Pasal 11 

 
Strategi peningkatan produktivitas kegiatan pertanian 
wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian 
dengan pengelolaan yang ramah lingkungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:  
a. mengupayakan kegiatan intensifikasi, diversifikasi dan 

rehabilitasi pada lahan tidak terbangun dan lahan sisa 
yang berupa lahan cadangan pengembangan sebagai lahan 
pertanian khususnya areal persawahan beririgasi teknis; 
dan 
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b. meningkatkan kuantitas dan kualitas usaha pertanian 
sehingga memiliki daya saing yang tinggi. 

 
Pasal 12 

 
Strategi peningkatan pertumbuhan sektor industri dengan 
didukung pasar regional sesuai keunggulan kawasan yang 
bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, 
terpadu dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 huruf e meliputi:  
a. meningkatkan pertumbuhan sektor industri dengan 

didukung pasar regional  sesuai keunggulan kawasan yang 
bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, 
terpadu dan ramah lingkungan; dan 

b. meningkatkan pasar regional di Kawasan Jati untuk 
mendukung pemasaran hasil-hasil industri di Kota 
Pariaman. 

Pasal 13 
 
Strategi pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang 
berbasis mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 huruf f meliputi: 
a. merehabilitasi sarana dan prasarana wilayah yang rusak 

akibat bencana alam;  
b. mewujudkan struktur dan pola ruang Kota Pariaman 

berbasis mitigasi bencana;  
c. membatasi pembangunan sarana dan prasarana di 

kawasan sepanjang pantai;  
d. menyediakan sarana dan prasarana di pusat-pusat 

pelayanan kota dan lingkungan sesuai dengan skala 
pelayanannya; dan 

e. meningkatkan fungsi dan kualitas bangunan publik dan 
perumahan yang antisipatif terhadap bencana. 
 

Pasal 14 
 

Strategi pengembangan sarana prasarana yang terpadu 
untuk mendukung Kota Pariaman sebagai kota satelit 



24 

 

Metropolitan Padang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf g meliputi: 
a. mengembangkan jaringan transportasi jalan maupun 

kereta api yang menghubungkan Kota Pariaman dengan 
wilayah sekitarnya; dan 

b. mengembangkan moda transportasi massal berbasiskan 
rel dan jalan raya yang menghubungkan antara Kota 
Pariaman dengan kota-kota dalam Metropolitan Padang. 

 
Pasal 15 

 
Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan 
keamanan sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 7 huruf h 
meliputi: 
a. mendukung penetapan kawasan strategis dengan fungsi 

khusus pertahanan dan keamanan;  
b. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di 

sekitar kawasan strategis untuk menjaga fungsi 
pertahanan dan keamanan;  

c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau budi daya 
tidak terbangun di sekitar kawasan strategis zona 
penyangga yang memisahkan kawasan strategis dengan 
budi daya terbangun; dan 

d. membantu memelihara dan menjaga aset-aset 
pertahanan/TNI. 

 
BAB IV 

RENCANA STRUKTUR RUANG 
WILAYAH KOTA PARIAMAN 

 
Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 16 
 

(1) Rencana struktur ruang wilayah Kota Pariaman 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b 
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diwujudkan berdasarkan arahan rencana pusat-pusat 
pelayanan kota, dan rencana sistem prasarana wilayah 
kota. 

(2) Rencana sistem prasarana di wilayah kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diwujudkan berdasarkan arahan: 
a. rencana pengembangan sistem jaringan transportasi;  
b. rencana pengembangan sistem jaringan 

energi/kelistrikan;  
c. rencana pengembangan sistem jaringan 

telekomunikasi;  
d. rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya 

air; dan 
e. rencana pengembangan infrastruktur perkotaan. 

(3) Rencana struktur ruang wilayah Daerah Tahun 2010-
2030 diwujudkan dalam bentuk Peta Rencana Struktur 
Ruang Wilayah Daerah Tahun 2010-2030 dengan skala 1 
: 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan 
daerah ini. 

 
Bagian Kedua 

Sistem Pusat Pelayanan Kota 
 

Pasal 17 
 

(1) Rencana sistem pusat-pusat pelayanan kota di Kota 
Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) 
dikembangkan secara hirarki dan dalam bentuk pusat 
kegiatan, sesuai kebijakan, potensi, dan rencana 
pengembangan wilayah kota. 

(2) Pengembangan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri dari: 
a. pusat pelayanan kota ;  
b. subpusat pelayanan kota; dan 
c. pusat lingkungan. 

(3) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a ditetapkan di kawasan Jati Kecamatan 
Pariaman Tengah. 
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(4) Sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b meliputi: 
a. Cubadak Air;  
b. Kurai Taji; dan 
c. Cubadak Mentawai. 

(5) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c meliputi : 
a. Balai Naras, Sikapak Timur dan Tungkal Selatan di 

Kecamatan Pariaman Utara. 
b. Sungai Pasak, Kampung Gadang dan Bungo Tanjung 

di Kecamatan Pariaman Timur. 
c. Rambai, Kampung Apar dan Taluk di Kecamatan 

Pariaman Selatan. 
d. Kampung Perak, Kampung Baru dan Pauh Barat di 

Kecamatan Pariaman Tengah. 
 

Bagian Ketiga 
Sistem Jaringan Transportasi 

 
Pasal 18 

 
(1) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a  
bertujuan untuk mengembangkan keterhubungan antar 
pusat kegiatan dan memperkuat sistem pergerakan antar 
wilayah secara internal maupun eksternal. 

(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berupa:  
a. sistem jaringan transportasi darat, dan atau sistem 

jaringan perkeretaapian 
b. sistem jaringan transportasi  laut. 

(3) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi 
Kota Pariaman Tahun 2010-2030 diwujudkan dalam 
bentuk peta Rencana Pengembangan Sistem Jaringan 
Transportasi Darat dan Rencana Pengembangan Sistem 
Jaringan Transportasi Laut Kota Pariaman Tahun 2010-
2030 dengan skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak 
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terpisahkan dari peraturan daerah ini. 
 

Sistem Jaringan Transportasi Darat 
 

Pasal 19 
 

(1) Pengembangan sistem jaringan transportasi darat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a 
ditujukan untuk memadukan pergerakan internal di 
dalam kota dan pergerakan eksternal yang 
menghubungkan Kota Pariaman dengan wilayah di 
sekitarnya dalam rangka mendukung terciptanya 
struktur ruang kota dan pola ruang kota. 

(2) Sistem jaringan transportasi darat, berupa sistem 
jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri dari: 
1. jaringan jalan; 
2. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan 
3. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan. 

 
Pengembangan Jaringan Jalan 

 
Pasal 20 

 
(1) Jaringan jalan di Kota Pariaman sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a terdiri atas arteri primer, 
arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder, jalan 
lokal dan jalan lingkungan. 

(2) Jalan arteri primer di Kota Pariaman sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di :  
a. ruas jalan Mangopoh-Bts Kota Pariaman;  
b. ruas jalan Simpang Apar – Simpang By Pass Jati; 
c. ruas jalan WR Mongonsidi 
d. ruas jalan Simpang Lapai – Simpang Sunur 

(3) Jalan arteri sekunder di Kota Pariaman sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai jalan yang 
menghubungkan pusat kegiatan utama dengan jalan 
kegiatan sekunder di dalam kota, ditetapkan di:  
a. ruas jalan WR Supratman;  
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b. ruas jalan Diponegoro;  
c. ruas jalan Simpang Kp. Pondok – Simpang 4 Pasar 

Pariaman;  
d. ruas jalan Simpang 4 Pasar Pariaman – Simpang Kp. 

Keling;  
e. ruas jalan Syech Burhanudin; dan 
f. ruas jalan Simpang Binasi – Sunur. 

(4) Jaringan jalan kolektor primer di Kota Pariaman 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruas-
ruas jalan yang menghubungkan ibukota provinsi dengan 
ibukota kabupaten meliputi: 
a. ruas jalan Dr Wahidin Sudirohusodo - Jalan  

Padusunan (sim. Cubadak Air – Simp. Padang kajai; 
b. ruas jalan  Simpang Lapai – Simpang Jagung – 

Simpang Kurai Taji – Batas Kota Kurai taji; 
c. ruas jalan  Simpang Jagung – Batas Kota Sampan. 

(5) Pengembangan jaringan jalan kolektor sekunder di Kota 
Pariaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi 
ruas jalan yang menghubungkan simpul jalan Kolektor 
Primer Kota Pariamanmeliputi : 
a. ruas jalan Kayu Putih; 
b. ruas jalan Simpang 3 Surau Pasir – Sirambang Taji 

Taji; 
c. ruas jalan Sikapak – Tungkal; 
d. ruas jalan Jalan Munggu Panjang; 
e. ruas jalan Gandoriah – Nan Tongga; 
f. ruas jalan Bundo Kandung; 
g. ruas jalan Cut Nyak Dien; 
h. ruas jalan Sentot Ali Basa – Jalan Pahlawan; 
i. ruas jalan KW Samahudi; 
j. ruas jalan H Rasul Telur; 
k. ruas jalan Simpang Cubadak Air – Simpang Kp. Baru 
l. ruas jalan Simp. Kp. Baru – Simp. Ampek Pakasai – 

Simp. Ampek Koto Marapak Dalam – Simp. Koto 
Marapak 

m. ruas jalan Simp. Jati – Koto Marapak 
n. ruas jalan Simp. Koto Marapak – Mesjid Raya 

Cubadak Mentawai 
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o. ruas jalan Depan Balikota - Umar Taib – Jalan Husni 
Tamrin – Simp. Parit 

p. ruas jalan Santok Atas – Simp. Parit 
q. ruas jalan Kolonel Ahmad Husein – Jalan Mahyudin 

Almar 
r. ruas jalan Ismail Lengah – Kamp. Kandang – Kaluat – 

Simp. STM Santok 
s. ruas jalan Simp. Kp. Kaling – Simp. LLAJ 
t. ruas jalan Chairil Anwar – Jalan Abdul Muis – Simp. 

Ujung Batung – Simp. Marabau – Jalan Sidi M Ilyas  
u. ruas jalan Samaun Bakri - Marunggi - Pasar Kurai Taji 
v. ruas jalan jalan Puti Bungsu 
w. ruas jalan Simp. Kp. Baru – Simp. Jalan Baru – 

Taluak 
x. ruas jalan Pancasila – Jalan Tuanku Tambusai 

(6) Jalan lokal di Kota Pariaman sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan ruas-ruas jalan yang melayani 
pergerakan dari pusat lingkungan dengan pusat 
lingkungan lainnya, ditetapkan tersebar di seluruh 
wilayah kota, meliputi seluruh luas jalan kecuali yang 
dikategorikan sebagai jalan arteri dan kolektor. 

 
Jaringan Prasarana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 

 
Pasal 21 

 
Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di Kota 
Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) 
huruf   a angka 1 , meliputi: 
a. terminal Tipe A ditetapkan di Jati Kecamatan Pariaman 

Tengah yang melayani pergerakan antar kota dalam 
provinsi; dan 

b. terminal Tipe C ditetapkan di Muaro Kecamatan Pariaman 
Tengah yang melayani pergerakan dalam kota dan 
perdesaan. 
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Jaringan Pelayanan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 
 

Pasal 22 
 
Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota 
Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) 
huruf a angka 2, meliputi:  
a. angkutan perkotaan dengan jalur: terminal Muaro ke 

pusat pelayanan, sub pusat pelayanan dan ibukota 
kecamatan.  

b. Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dengan jalur: 
terminal Jati – Padang, terminal Jati – Bukittinggi, 
terminal  Jati – Payakumbuh. 

c. Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) dengan jalur: 
terminal Jati – Pekanbaru, terminal Jati – Medan, terminal 
Jati – Bengkulu, terminal Jati – Jambi, terminal Jati – 
Jakarta, terminal Jati –Bandung. 

 
Sistem Jaringan Transportasi Laut 

 
Pasal 23 

 
(1) Jaringan transportasi laut meliputi angkutan 

transportasi laut yang dikembangkan untuk melayani 
penyeberangan dari Daerah dan ke pulau-pulau wisata di 
muara sungai Batang Pariaman. 

(2) Transportasi laut akan dilayani dengan kapal 
penyeberangan. 

(3) Pengembangan fasilitas transportasi laut untuk 
menunjang pariwisata meliputi: 
a. pengembangan dermaga penyeberangan di Muara 

Sungai Batang Pariaman dan dermaga di Pulau Kasiak 
dan Pulau Angso;  

b. pengembangan terminal wisata di Kawasan Pantai 
Gandoriah; dan 

c. pengembangan lokasi parkir pada beberapa titik 
sepanjang pantai Gandoriah- Sunur. 
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Sistem Jaringan Perkeretaapian 
 

Pasal 24 
 

(1) Pengembangan prasarana perkeretaapian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b meliputi: 
a. jalur kereta api; dan 
b. stasiun kereta api  

(2) Jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a ditetapkan di lintas Padang-Duku-Lubuk Alung-
Pariaman, dan jalur yang akan dikembangkan Pariaman-
Naras-Sungai Limau. 

(3) Rencana pengembangan jalur kereta api yang 
menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam 
Metropolitan Padang. 

(4) Rencana stasiun  kereta api sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b yang menghubungkan pusat-pusat 
kegiatan di dalam Kota Pariamandan terintegrasi dengan 
moda angkutan lainnya ditetapkan di Stasiun Pariaman 
di Kecamatan Pariaman Tengah. 

 
Bagian Keempat 

Pengembangan Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan 
 

Pasal 25 
 

(1) Sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b bertujuan 
untuk memenuhi kebutuhan energi masa datang dalam 
jumlah yang memadai dan dalam upaya menyediakan 
akses berbagai macam jenis energi bagi segala lapisan 
masyarakat. 

(2) Jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri atas: 
a. pembangkit tenaga listrik; dan  
b. jaringan transmisi. 

(3) Pengembangan pembangkit tenaga listrik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan bagi 
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pengembangan jaringan prasarana energi listrik yang 
meliputi prasarana pembangkit dan jaringan listrik 
ditetapkan di Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 
Singkarak.  

(4) Pengembangan prasarana pembangkit energi listrik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan 
memanfaatkan potensi sumber energi primer, terutama 
sumber energi terbarukan dan/atau sumber energi baru 
yang banyak tersedia di Kota Pariamandiantaranya panas 
bumi, tenaga surya, tenaga air dan gelombang laut. 

(5) Jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b pada gardu induk di Kecamatan Lubuk Alung 
Kabupaten Padang Pariaman. 

(6) Pengembangan sistem prasarana pembangkit dan 
jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
untuk meningkatkan ketersediaan energi/listrik bagi 
kegiatan permukiman dan kegiatan non permukiman dan 
mendukung kegiatan perekonomian, pengembangan 
kawasan. 

(7) Pengembangan jaringan energi listrik dilakukan melalui 
pembangunan jaringan interkoneksi Sumatera bagian 
barat meliputi pengembangan jaringan kawat saluran 
udara, kabel bawah tanah, dan atau kabel bawah laut.  

(8) Transmisi listrik Saluran Udara Jaringan Tegangan 
Tinggi 70 KV dikembangkan dari Kota Pariaman. 

(9) Rencana pengembangan sistem jaringan energi 
diwujudkan dalam bentuk peta Rencana Sistem Jaringan 
Energi Daerah Tahun 2010-2030 dengan skala 1 : 25.000 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan 
daerah ini. 
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Bagian Kelima 
Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi 

 
Pasal 26 

 
(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c  bertujuan untuk 
meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan dunia usaha 
terhadap layanan telekomunikasi. 

(2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi sistem kabel, sistem nirkabel, dan 
sistem satelit yang terdiri atas: 
a.  rencana pengembangan infrastruktur dasar 

telekomunikasi berupa jaringan tetap lokal, 
sambungan langsung jarak jauh, sambungan 
internasional dan tertutup serta penempatan lokasi 
pusat automatisasi sambungan telepon di kawasan 
Kampung Pondok Kecamatan Pariaman Tengah;  

b.  rencana penataan penempatan menara 
telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS) secara 

terpadu; dan 
c.  rencana peningkatan pelayanan jaringan 

telekomunikasi di wilayah kota. 
(3) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi 

diwujudkan dalam bentuk peta Rencana Sistem Jaringan 
Telekomunikasi Daerah Tahun 2010-2030 dengan skala 
1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan 
daerah ini. 

 
Bagian Keenam 

Pengembangan Sistem Sumber Daya Air 
 

Pasal 27 
 

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d bertujuan untuk 
memberikan akses secara adil kepada seluruh 
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masyarakat untuk mendapatkan air agar dapat 
berperikehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. 

(2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas: 
a. sistem jaringan sumber daya air lintas 

kabupaten/kota yang berada pada wilayah kota; 
b. wilayah sungai lintas kabupaten/kota;  
c. wilayah sungai di wilayah kota;  
d. sistem jaringan irigasi pertanian;  
e. sistem jaringan air baku untuk air bersih; dan 
f. sistem pengendalian banjir di wilayah kota. 

(3) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan 
di DI Sawah Aru dan DI Anai II. 

(4) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b ditetapkan di Batang Mangau, Batang Piaman, 
dan Batang Mangguang. 

(5) Sistem jaringan irigasi pertanian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf c ditetapkan di jaringan irigasi 
Batang Anai II, Talang Kuning, Air Santok, Ulu Sikijang, 
Pakasai IV Angkek, Sawah Aru, Tungkal, Sampan, 
Ampang Bakuang, Palak Aneh, Bandar Padang Cakur, 
Ampang Parancih, Banda Subarang, Cimparuh, Sawah 
Langga, Ampang Kajona, Sei. Rambai & Sintuk, 
Sei.Rambai.  

(6) Sistem jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi sistem air 
permukaan, mata air dan/atau sistem air tanah yang 
dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan keperluan 
konservasi lingkungan dan pencegahan kerusakan 
lingkungan.  

(7) Sistem pengendalian banjir di wilayah kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf e melalui sistem drainase 
kota, yang ditentukan di Batang Piaman, Batang 
Mangau, dan Batang Mangguang. 
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Bagian Ketujuh 
Pengembangan Infrastruktur Perkotaan 

 
Pasal 28 

 
Sistem infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e meliputi: 
a. sistem penyediaan air minum kota;  
b. sistem pengelolaan air limbah kota;  
c. sistem pengolahan persampahan kota;  
d. sistem drainase kota;  
e. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jalan 

pejalan kaki; 
f. penyediaan untuk ruang sektor informal;  
g. jalur evakuasi bencana; dan 
h. sistem proteksi kebakaran 

 
Pasal 29 

 
(1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28 huruf a bertujuan untuk menjamin 
kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan air minum 
bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta 
meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan. 

(2) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi jaringan perpipaan dan atau 
bukan jaringan perpipaan. 

(3) Sistem jaringan perpipaan dan atau bukan jaringan 
perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dialokasikan di seluruh kecamatan se-Kota Pariaman. 

(4) Sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan adalah 
penyediaan kebutuhan air bersih atau air minum yang 
dilayani oleh PDAM Pariaman dengan sistem 
interkoneksi. 

(5) Daerah pelayanan air minum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) bersumber dari Lubuk Bonta dan Limau 
Puruik Kabupaten Padang Pariaman serta Batang 
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Piaman Desa Cubadak Mentawai Kecamatan Pariaman 
Timur dan dialirkan ke seluruh wilayah kota. 

(6) Rencana sistem penyediaan air minum Kota Pariaman 
dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana Sistem 
Penyediaan Air Minum Kota Pariaman dengan skala 1 : 
25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan 
daerah ini. 

 
Pasal 30 

 

(1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 huruf b bertujuan untuk pengurangan, 
pemanfaatan kembali, dan pengolahan bagi air limbah 
dari kegiatan permukiman, perkantoran dan kegiatan 
ekonomi dengan memperhatikan baku mutu limbah yang 
berlaku. 

(2) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas :  

a. sistem setempat (on site sanitation) 

b. sistem  terpusat (off site sanitation) 

(3) Sistem pengelolaan air limbah sistem setempat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan 
menggunakan cubluk individual, cubluk komunal dan 
tangki septik yang dilengkapi bidang resapan, diterapkan 
untuk kawasan : 

a. kepadatan penduduk < 200 jiwa/ha 

b. merupakan daerah dengan tingkat pendapatan rendah 
sampai menengah 

c. daya serap tanah (permeabilitas tanah) antara 200 – 

300 l/m2/hari 

d. kedalaman muka air tanah antara 2 – 5 dibawah 
permukaan tanah 

(4) Sistem pengelolaan air limbah sistem terpusat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan 
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pengolahan dilakukan pada instalasi pengolahan air 
limbah, diterapkan untuk kawasan : 

a. rumah-rumah yang sudah dilayani PDAM 

b. kepadatan penduduk > 200 jiwa/ha 

c. tingkat pendapatan masyarakat sedang hingga tinggi 

d. kedalaman muka air tanah antara 2 – 3 meter dari 
permukaan tanah 

e. daya serap tanah (permeabilitas tanah) antara 60 – 
120 l/m2/hari 

f. daerah industri dan rumah sakit umum Pariaman 

(5) Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) 
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

(6) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara individual 
maupun komunal melalui pengolahan dan pembuangan 
air limbah setempat dan dikembangkan pada kawasan-
kawasan yang belum memiliki sistem terpusat serta 
dilengkapi dengan IPLT yang disediakan oleh pemerintah 
kota.  

 

Pasal 31 
 

(1) Sistem pengolahan persampahan kota sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 huruf c bertujuan untuk 
meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas 
lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber 
daya melalui program pembatasan timbulan sampah, 
pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan 
kembali sampah serta mendorong keterlibatan 
masyarakat dalam sistem pengelolaan persampahan. 

(2) Sistem pengolahan persampahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri dari TPS, dan TPA Regional. 

(3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
pada setiap unit lingkungan perumahan dan pusat-pusat 
kegiatan. 
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(4) TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dikembangkan di TPA Tungkal Selatan Desa Tungkal 
Selatan Kecamatan Pariaman Utara dengan 
menggunakan sistem sanitary landfill yang mengacu 

pada prinsip pendauran ulang sampah, pengurangan 
volume sampah dan pemanfaatan kembali sampah. 

(5) Rencana sistem persampahan dijelaskan lebih rinci 
dalam peta Rencana Sistem Persampahan Daerah dengan 
skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
peraturan daerah ini. 

 
Pasal 32 

 
(1) Sistem drainase kota sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 huruf d bertujuan untuk mengurangi genangan 
air bagi kawasan permukiman dan komersial di 
permukiman. 

(2) Sistem drainase kota sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri atas: 
a. jaringan drainase primer, 
b. jaringan drainase sekunder; dan 
c. jaringan drainase tersier. 

(3) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a ditetapkan di Batang Piaman, Batang 
Mangau, Batang Mangguang. 

(4) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b ditetapkan di Batang Pampan, Batang 
Jirak, Batang Hulu Sikijang, dan Batang Kapau. 

(5) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf c direncanakan di saluran drainase 
perumahan dan permukiman berkepadatan tinggi di Kota 
Pariaman. 

(6) Rencana sistem jaringan drainase yang terintegrasi 
dengan rencana penanganan banjir dijelaskan lebih rinci 
dalam peta Rencana Sistem Jaringan Drainase Daerah 
dengan skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam 
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Lampiran 8  yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari peraturan daerah ini. 

 
Pasal 33 

 
(1) Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana 

jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 huruf e bertujuan untuk mengakomodasi 
pejalan kaki supaya terjadi keamanan dan keselamatan. 

(2) Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana 
jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan pada kawasan pedestrian meliputi:  
a. kawasan komersial/perdagangan, 
b. kawasan perkantoran, 
c. kawasan RTH, 
d. kawasan pendidikan; dan 
e. kawasan wisata. 

 
Pasal 34 

 
(1) Penyediaan sarana untuk sektor informal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 28 huruf f bertujuan untuk: 
a. penyediaan ruang khusus bagi pedagang sektor 

informal sehingga tidak menggunakan ruang-ruang 
publik;  

b. mengintegrasikan pedagang sektor informal dengan 
rencana pengembangan perdagangan dan jasa formal; 
dan 

c. mendorong tumbuh dan berkembangnya 
perekonomian usaha kecil dan menengah. 

(2) Pengaturan sektor informal di Kota 
Pariamandirencanakan sebagai berikut:  
a. menyediakan ruang khusus untuk perdagangan 

sektor informal berdasarkan komoditas yang 
diperdagangkan; dan 

b. mengatur ruang perdagangan sektor informal yang 
terintegrasi dengan kegiatan perdagangan. 
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(3) Penyediaan ruang khusus untuk sektor informal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: 
a. kawasan yang dikembangkan sebagai kawasan 

pariwisata di beberapa titik sepanjang Pantai 
Gandoriah- Sunur; dan 

b. ruas-ruas jalan yang secara khusus akan 
dikembangkan sebagai ruang sektor informal pada 
malam hari dan diatur dengan peraturan Walikota 
Pariaman. 

 
Pasal 35 

 
(1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 huruf g, bertujuan untuk menyediakan ruang 
yang dapat dipergunakan sebagai tempat keselamatan 
dan ruang untuk berlindung jika terjadi bencana. 

(2) Jenis rawan bencana alam/geologi yang potensial terjadi 
di Kota Pariamanialah bencana alam banjir,  gempa 
bumi, likuifaksi, tsunami dan abrasi. 

(3) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi jalur keluar dan tempat berkumpul. 

(4) Jalur evakuasi dimaksud pada ayat (3) ditetapkan di 
Simpang Padang Birik-birik,  Simpang Balai Naras, 
Simpang Ktr Camat Utara-Sirambang, Simpang Surau 
Pinago-Cubadak Aie, Simpang Apar-Simpang Cubadak 
Aie, Simpang Apar-Simpang Bypass Padusunan-Kp. 
Gadang, Simpang Ampalu-Bypass Padusunan-Kp. 
Gadang, Simpang Pauh Bypass Padusunan-Kp. Gadang, 
Simpang Pauh-Bato, Simpang Pauh-Bypass Jati -Batang 
Kabuang, Simpang Kampung Sato-Bypass Jati, Simpang 
Kampung Pondok-Paluah Jati-Bypass Jati, Simpang 
Kampung Cino-Paluang Jati-Bypass Jati, Simpang 
Kampung Keling-LLAJ Lama-Cimparoh- Bypass Jati, 
Simpang Karan Aur-Cimparuh-Lapai-Kp. Paneh-Bungo 
Tanjuang, Simpang Balai Kota Lama-Ujung Betung- 
Cimparuh-Lapai-Kp. Paneh-Bungo Tanjuang, Jalur Jalan 
Kereta Api dari Simpang Kampung Keling-Cimparuh-
Simpang Cimparuh-Lapai-Kp. Paneh-Bungo Tanjuang, 



41 

 

Simpang Taluak-Toboh Palapah-Kp. Kandang-Kaluat, 
Simpang Binasi-Puskesmas Marunggi-Toboh Palapah-Kp. 
Kandang-Kaluat, Simpang Sikadondong-Pasa Kurai Taji- 
Rambai. 

(5) Tempat berkumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan di hutan kota Sikapak Timur, fasilitas- 
fasilitas umum dan ruang terbuka hijau lainnya. 

(6) Rencana  jalur evakuasi bencana dijelaskan lebih rinci 
dalam peta Rencana Jalur Evakuasi Bencana Daerah 
dengan skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari peraturan daerah ini. 

 
Pasal 36 

 
(1) Pengembangan sistem proteksi kebakaran sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 28 huruf h dimaksudkan untuk 
mencegah dan menanggulangi kebakaran dalam lingkup 
kota, lingkungan, dan bangunan. 

(2)  Sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mencerminkan layanan yang disepakati oleh 
pemangku kepentingan yang meliputi layanan; 
a. pecegahan kebakaran; 
b. pemberdayaan peran masyarakat; 
c. pemadam kebakaran; dan 
d. penyelamatan jiwa dan harta benda. 

(3)  Sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) akan diatur lebih lanjur dalam Rencana Induk 
Sistem Proteksi Kebakaran Kota Pariaman. 
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BAB V 
RENCANA POLA RUANG  

WILAYAH KOTA PARIAMAN 
 

Bagian Kesatu 
Umum 

 
Pasal 37 

 
(1) Rencana pola ruang wilayah Kota Pariamanmeliputi: 

a. kawasan lindung; dan 
b. kawasan budi daya. 

(2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a terdiri atas: 
a. kawasan perlindungan setempat;  
b. RTH kota; dan  
c. kawasan rawan bencana. 

(3) Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b terdiri atas: 
a. kawasan perumahan;  
b. kawasan perdagangan dan jasa;  
c. kawasan perkantoran;  
d. kawasan industri; 
e. kawasan pariwisata; 
f. kawasan RTNH kota; 
g. kawasan ruang evakuasi bencana;  
h. kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal; dan 
i. kawasan peruntukan lainnya. 

(4) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digambarkan pada peta Pola Ruang Daerah dengan skala 
1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 10 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan 
daerah ini. 
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Bagian Kedua 
Kawasan Lindung 

Kawasan Perlindungan Setempat 
 

Pasal 38 
 

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk 
melindungi keberlangsungan sumber air baku, ekosistem 
daratan, keseimbangan lingkungan kawasan, 
menciptakan keseimbangan antara lingkungan alam dan 
lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan 
masyarakat, serta meningkatkan keserasian lingkungan 
perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan 
perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. 

(2) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: 
a. Sempadan pantai; 
b. sempadan sungai;  
c. sempadan mata air;  
d. jalur sempadan kereta api;  
e. sempadan jalur hijau; dan  
f. sempadan kawasan jaringan listrik tegangan tinggi. 

(3) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a ditetapkan di sepanjang pantai Kota Pariaman, 
meliputi Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan 
Pariaman Tengah dan Kecamatan Pariaman Selatan 
minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut 
tertinggi ke arah darat. 

(4) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b terletak di sungai Batang Manggau, Batang 
Piaman, Batang Manggung dengan jarak sekurang-
kurangnya 100 (seratus) meter di kiri kanan sungai besar 
dan 50 (lima puluh) meter di kiri kanan anak sungai yang 
berada di luar permukiman, untuk sungai di kawasan 
permukiman sempadan sungai diperkirakan cukup 
untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 (sepuluh)-15 
(lima belas) meter, daratan sepanjang aliran sungai tidak 
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bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar 
sempadan minimal 50 (lima puluh) meter dari tepi 
sungai, sedang untuk sungai bertanggul lebar sempadan 
minimal 100 (seratus) meter dari tepi sungai. 

(5) Sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c ditetapkan pada sekitar Mata air Jawi-jawi II/Lb 
Bonta di Kecamatan Pariaman Tengah dan Limau Purut 
di Kecamatan Pariaman Utara dengan jarak sekurang-
kurangnya 200 (dua ratus) meter. 

(6) Jalur sempadan kereta api sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf d ditetapkan  pada kawasan di sisi kiri dan 
kanan rel kereta api dengan jarak sekurang-kurangnya 
18 (delapan belas) meter.  

(7) Jalur hijau sempadan saluran udara tegangan ekstra 
tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf e  merupakan kawasan di sisi kiri dan kanan 
SUTET dengan jarak sekurang kurangnya 60 (enam 
puluh) meter. 

 
Kawasan Ruang Terbuka Hijau 

 
Pasal 39 

 
(1) Kawasan RTH kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

37 ayat (2) huruf b bertujuan untuk: 
a. meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota 

Pariaman;  
b. meningkatkan keindahan dan keasrian Kota 

Pariaman; 
c. menyediakan ruang sosial budaya masyarakat; 
d. meningkatkan kualitas iklim mikro Kota Pariaman; 

dan 
e. menyediakan fasilitas Kota Pariaman; 

(2) Kawasan RTH Kota Pariaman sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan seluas minimum 30 (tiga 
puluh)persen. 

(3) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. RTH taman kota;  
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b. RTH jalur jalan;  
c. RTH pemakaman; 
d. RTH hutan kota; dan 
e. RTH kawasan pariwisata. 

(4) RTH taman kota sebagimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a meliputi: RTH taman Rukun Tetangga, RTH 
Rukun Warga, RTH kelurahan dan RTH kecamatan. 

(5) RTH jalur jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b dikembangkan untuk meningkatkan kualitas 
iklim mikro Kota Pariaman direncanakan sebesar 20 (dua 
puluh)-30 (tiga puluh) persen dari luas jalan dengan 
menempatkan tanaman pada Ruang Milik Jalan 
(Rumija). 

(6) RTH pemakaman sebagimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf c ditetapkan sebagai berikut: 
a. Taman Pemakaman Umum (TPU) Kota Pariamanuntuk 

pelayanan bagian utara Kota Pariamandikembangkan 
di Kecamatan Pariaman Utara; 

b. TPU Kota Pariaman untuk pelayanan di bagian selatan 
Kota Pariaman dikembangkan di Kecamatan Pariaman 
Selatan; 

c. TPU Kota Pariaman untuk pelayanan bagian timur 
Kota Pariaman dikembangkan di Kecamatan Pariaman 
Timur; 

d. TPU Kota Pariaman untuk pelayanan bagian pusat 
kota dikembangkan di Kecamatan Pariaman Tengah; 
dan 

e. di setiap kecamatan di kembangkan TPU dengan luas 
yang disesuaikan dengan ketersediaan lahan dan 
kepadatan penduduknya. 

(7) RTH hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf d di Sikapak Kecamatan Pariaman Utara. 

(8) RTH kawasan pariwisata dan fasilitas Kota 
Pariamansebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e 
meliputi Pantai Gondaria-Sunur. 

(9) Rencana RTH dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana  
RTH Kota Pariaman dengan skala 1 : 25.000 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 yang 
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merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan 
daerah ini. 

 
Kawasan Rawan Bencana  

 
Pasal 40 

 
(1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 37 ayat (2) huruf c bertujuan untuk meminimalkan 
kerugian harta dan jiwa akibat bencana alam. 

(2) Kawasan rawan bencana yang ditetapkan di wilayah Kota 
Pariamanmeliputi: 
a. kawasan rawan bencana banjir;  
b. kawasan rawan bencana gempa bumi;  
c. kawasan rawan  liquifaksi; 
d. kawasan rawan bencana tsunami; dan 
e. kawasan rawan bencana abrasi 

(3) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a ditetapkan  di Batang Manggau di 
Kecamatan Pariaman Selatan. 

(4) Kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di Kecamatan 
Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Timur, Kecamatan 
Pariaman Tengah, dan Kecamatan Pariaman Selatan. 

(5) Kawasan rawan liquifaksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf c ditetapkan di Kecamatan Pariaman 
Selatan, Kecamatan Pariaman Tengah, dan Kecamatan 
Pariaman Utara. 

(6) Kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan di sepanjang 
sempadan pantai Kecamatan Pariaman Selatan, 
Kecamatan Pariaman Tengah, dan Kecamatan Pariaman 
Utara. 

(7) Kawasan rawan bencana abrasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat 2 huruf e ditetapkan di sepanjang pantai Kota 
Pariaman 

(8) Kawasan rawan bencana dijelaskan lebih rinci dalam 
peta Kawasan Rawan Bencana dengan skala 1 : 25.000 
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sebagaimana tercantum dalam Lampiran 12  yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

 
Bagian Ketiga 

Kawasan Budi Daya 
 

Kawasan Permukiman 
 

Pasal 41 
 

(1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 37 ayat (3) huruf  a bertujuan untuk:  
a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan 

perumahan dan permukiman;  
b. memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu 

kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan 
dan pemerataan kesejahteraan rakyat;  

c. mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak 
dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan 
teratur;  

d. mendukung pertumbuhan wilayah dan penyebaran 
penduduk yang rasional melalui pertumbuhan 
kawasan perumahan dan lingkungan perumahan 
sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan 
keseimbangan kepentingan, terutama bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah;  

e. meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya 
alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap 
memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan;  

f. memberdayakan para pemangku kepentingan bidang 
pembangunan perumahan dan permukiman;  

g. memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan 
persebaran penduduk yang rasional; dan 

h. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, 
budaya, dan menjamin terwujudnya rumah yang layak 
huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, 
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serasi, aman, terpadu, teratur, terencana dan 
berkelanjutan.  

(2) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri atas: 
a. perumahan dengan kepadatan tinggi;  
b. perumahan dengan kepadatan sedang; dan 
c. perumahan dengan kepadatan rendah. 

(3) Perumahan dengan kepadatan tinggi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a  ditetapkan di Kecamatan 
Pariaman Tengah. 

(4) Perumahan dengan kepadatan sedang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di Kecamatan 
Pariaman Timur dan Kecamatan Pariaman Utara. 

(5) Perumahan dengan kepadatan rendah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan di Kecamatan 
Pariaman Selatan. 

 
Kawasan Perdagangan dan Jasa 

 
Pasal 42 

 
(1) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b bertujuan untuk: 
a. menyediakan lahan untuk menampung tenaga kerja, 

dalam wadah berupa perkantoran swasta, pertokoan, 
jasa, rekreasi dan pelayanan masyarakat; 

b. menyediakan ruang yang cukup bagi penempatan 
kelengkapan dasar fisik berupa sarana-sarana 
penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan 
pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan 
budaya dapat berfungsi sebagaimana mestinya; dan 

c. menyediakan ruang yang cukup bagi sarana-sarana 
umum, terutama untuk melayani kegiatan-kegiatan 
produksi dan distribusi, yang diharapkan dapat 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. 

(2) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas : 
a. pasar tradisional; dan  
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b. pusat perbelanjaan dan toko modern. 
(3) Pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a ditetapkan di Cubadak Air di Kecamatan 
Pariaman Utara, Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan 
dan Cubadak Mentawai Kecamatan Pariaman Timur. 

(4) Pusat perbelanjaan dan toko modern sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di Jati 
Kecamatan Pariaman Tengah. 

 
Kawasan Perkantoran 

 
Pasal 43 

 
(1) Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 37 ayat (3) huruf c bertujuan untuk menyediakan 
ruang bagi kegiatan kepemerintahan dan kegiatan non 
pemerintahan. 

(2) Kawasan peruntukan perkantoran  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a.  perkantoran pemerintahan; dan 
b.  perkantoran swasta. 

(3) Perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a ditetapkan di pusat pelayanan kota 
Kecamatan Pariaman Tengah serta di seluruh kecamatan 
dan kelurahan di Kota Pariaman. 

(4) Perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b ditetapkan di pusat pelayanan kota dan 
subpusat pelayanan kota. 

 
Kawasan Industri 

 
Pasal 44 

 
(1) Kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 

ayat (3) huruf d bertujuan untuk: 
a. meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing 

industri; dan 
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b. menyediakan ruang bagi pengembangan sektor 
ekonomi melalui lapangan usaha industri pengolahan 
dan industri pergudangan. 

(2) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa industri rumah tangga/kecil. 

(3) Industri rumah tangga/kecil sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diarahkan di kawasan Naras Kecamatan 
Pariaman Utara.  

 
Kawasan Pariwisata 

 
Pasal 45 

 
(1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

37 ayat (3) huruf e bertujuan untuk menyelenggarakan 
jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan daya tarik 
wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang 
terkait di bidang tersebut.  

(2) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas: 
a. pariwisata budaya;  
b. pariwisata alam; dan  
c. pariwisata buatan. 

(3) Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a ditetapkan di kawasan wisata budaya tabuik di 
Pantai Gandoriah Kecamatan Pariaman Tengah. 

(4) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b  ditetapkan di Pantai Cermin sampai Pantai 
Sunur, Pulau Angso, Pulau Kasiak, Pulau Ujung dan 
Pulau Tangah. 

(5) Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c ditetapkan di Pantai Gandoriah Kecamatan 
Pariaman Tengah, Kebun Binatang di Sikapak Timur 
Kecamatan Pariaman Utara. 

(6) Untuk menunjang pariwisata alam sebagaimana 
dimaksud ayat (4) di atas maka direncanakan dermaga 
wisata yang ditetapkan di kawasan Pantai Gandoriah di 
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Kecamatan Pariaman Tengah, dan dermaga di Pulau 
Angso dan Pulau Kasiak. 

 
Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau Kota 

 
Pasal 46 

 
(1) Kawasan RTNH kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

37 ayat (3) huruf f bertujuan untuk memberikan 
dukungan terhadap fungsi kegiatan-kegiatan 
kepemerintahan dan kegiatan permukiman, serta 
terselenggaranya keserasian kehidupan lingkungan dan 
sosial. 

(2) Kawasan RTNH kota sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri atas:  
a. gelanggang; 
b. plasa bangunan ibadah;  
c. pelataran parkir; dan 
d. lapangan bermain.  

(3) Kawasan RTNH kota sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) ditetapkan di Taman Merdeka, Mesjid Raya Pariaman. 

 
Kawasan Ruang Evakuasi Bencana 

 
Pasal 47 

 
(1) Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf g bertujuan 
untuk memberikan ruang terbuka yang aman dari 
bencana alam sebagai tempat berlindung dan 
penampungan penduduk sementara dari suatu bencana 
alam banjir, gempa bumi, likuifaksi,  tsunami dan abrasi 

(2) Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diperlengkapi dengan 
aksesibilitas dan petunjuk arah serta sarana dasar 
seperti sumber air bersih dan mandi, cuci dan kakus 
(MCK). 
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(3) Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a. Kecamatan Pariaman Utara: Simpang Padang Birik-

birik, Simpang Balai Naras, Simpang Kantor Camat 
Utara-Sirambang, Simpang Surau Pinago-Cubadak 
Aie; 

b. Kecamatan Pariaman Tengah: Simpang Pauh Bypass 
Padusunan-Kp.Gadang, Simpang Pauh-Bato, Simpang 
Pauh-Bypass Jati-Batang Kabuang; dan 

c. Kecamatan Pariaman Selatan: Simpang Taluak-Toboh 
Palapah-Kp. Kandang-Kaluat, Simpang Binasi-
Puskesmas Marunggi-Toboh Palapah-Kp.Kandang-
Kaluat, Simpang Sikadondong-Pasa Kurai Taji-
Rambai. 

 
Kawasan Peruntukan Ruang bagi Kegiatan Sektor Informal 

 
Pasal 48 

 
(1) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf h 
bertujuan memberikan ruang yang khusus disediakan 
untuk menampung pedagang kaki lima berupa pelataran  
dan ruang-ruang di pinggir jalan di pusat-pusat 
perdagangan (pasar) atau keramaian dengan lokasi yang 
sesuai dengan karakteristik kaki lima. 

(2) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelataran 
pengelolaannya oleh pemerintah kota. 

(3) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di 
subpusat pelayanan Kota Pariamandan mengendalikan 
pertumbuhan sektor informal yang berlokasi di pusat 
pelayanan kota meliputi: 
a. kawasan Pasar Pariaman atau Pasar Wisata untuk 

komoditas cinderamata, makanan dan dikembangkan 
sebagai bagian dari wisata kuliner; dan 
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b. kawasan Pasar Kurai Taji, Cubadak Air dan Cubadak 
Mentawai untuk komoditas makanan dan 
dikembangkan sebagai bagian dari wisata kuliner. 

 
Kawasan Peruntukan Lainnya 

 
Pasal 49 

 
(1) Kawasan peruntukan  lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 37 ayat (3) huruf  i bertujuan untuk 
menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi. 

(2) Kawasan peruntukan  lainnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas: 
a. kawasan pertanian dengan mempertahankan sawah 

irigasi teknis untuk meciptakan lahan pertanian 
pangan berkelanjutan;  

b. kawasan perikanan terdiri dari perikanan tangkap dan 
budi daya air tawar; dan 

c. fasilitas pelayanan umum meliputi kawasan 
pendidikan, kesehatan, peribadatan dan sosial. 

(3) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a ditetapkan di Kecamatan Pariaman Utara, 
Kecamatan Pariaman Tengah, dan Kecamatan Pariaman 
Selatan. 

(4)  Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b ditetapkan di perairan lepas laut 
Kota Pariamandengan luasan kurang lebih 282,69  
kilometer persegi  

(5) Kawasan perikanan budi daya air tawar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di Batang 
Mangor Kecamatan Pariaman Selatan 

(6) Kawasan pendidikan, kesehatan, peribadatan dan sosial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan 
tersebar di seluruh Kecamatan Kota Pariaman. 
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BAB VI 
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS 

 
Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 50 
 

(1) Kawasan strategis kota terdiri atas: 
a. kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi;  
b. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan 
c. kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung 

lingkungan hidup. 
(2) Rencana kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) digambarkan pada Peta Kawasan Strategis 
Kota Pariaman dengan skala 1 : 25.000 sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran 13 yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. 

 
Bagian Kedua 

Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi 
 

Pasal 51 
 

(1) Kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a 
merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis kota 
dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi kota. 

(2) Kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di: 
a. kawasan strategis Naras Manggung yang menjadi 

pusat industri kecil/rumah tangga di Kecamatan 
Pariaman Utara;  

b. kawasan strategis Pasar Wisata yang menjadi pusat 
kegiatan primer kota di Kecamatan Pariaman Tengah;  

c. kawasan strategis Pantai Gandoriah-Sunur yang 
menjadi pusat kegiatan wisata; dan 
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d. kawasan strategis Jati yang menjadi pusat pasar 
perbelanjaan dan toko modern di Kecamatan 
Pariaman Tengah dan Kecamatan Pariaman Selatan. 

 
Bagian Ketiga 

Kawasan Strategis Bidang Sosial Budaya 
 

Pasal 52 
 

(1) Kawasan strategis bidang sosial budaya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b adalah 
kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan sudut 
kepentingan sosial budaya kota. 

(2) Kawasan strategis bidang sosial budaya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Wisata Budaya 
Tabuik di Pantai Gondariah-Sunur Kecamatan Pariaman 
Tengah. 

 
Bagian Keempat 

Kawasan Strategis Bidang Fungsi dan Daya Dukung 
Lingkungan Hidup 

 
Pasal 53 

 
(1) Kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung 

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
50 ayat (1) huruf c adalah kawasan yang memiliki nilai 
strategis kota dengan kepentingan fungsi dan daya 
dukung lingkungan hidup. 

(2) Kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung 
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan di: 
a. kawasan strategis perlindungan bahaya bencana alam 

yang tersebar pada setiap kecamatan Kota Pariaman;  
b. kawasan strategis wisata dan penangkaran penyu 

Pantai Pauh Kecamatan Pariaman Selatan; dan 
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c. kawasan strategis wisata pulau-pulau kecil yang 
terdiri dari Pulau Kasiak, Pulau Angso, Pulau Tangah, 
Pulau Ujung dan Pulau Gosong Sibarat. 

 
BAB VII 

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG 
WILAYAH KOTA PARIAMAN 

 
Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 54 
 

(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota merupakan 
perwujudan rencana struktur ruang, pola ruang, dan 
kawasan-kawasan strategis kota.  

(2) Arahan pemanfaatan ruang terdiri atas: 
a. indikasi program utama;  
b. indikasi lokasi;  
c. indikasi besaran;  
d. indikasi sumber pendanaan;  
e. indikasi instansi pelaksana; dan 
f. indikasi waktu dan tahapan pelaksanaan. 

(3) Indikasi program utama pemanfaatan ruang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: 
a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang;  
b. indikasi program utama perwujudan pola ruang; dan 
c. indikasi program utama perwujudan kawasan 

strategis. 
(4) Indikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b merupakan tempat usulan program utama 
dilaksanakan. 

(5) Indikasi besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c merupakan perkiraan jumlah satuan masing-
masing usulan program utama pengembangan wilayah 
yang akan dilaksanakan. 

(6) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf d yang berasal dari Anggaran Pendapatan 
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dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) provinsi, APBD kota, swasta dan 
masyarakat. 

(7) Indikasi instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf e terdiri atas Pemerintah, pemerintah 
provinsi, pemerintah kota, swasta dan masyarakat. 

(8) Indikasi waktu dan tahap pelaksanaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri dari 4 (empat) 
tahapan, yaitu: 
a. tahap 5 (lima) tahunan pertama, yaitu tahun 2010–

2014, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan 
pengembangan;  

b. tahap 5 (lima) tahunan kedua, yaitu tahun 2015–
2019, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan 
pengembangan;  

c. tahap 5 (lima) tahunan ketiga, yaitu tahun 2020–
2024, diprioritaskan pada pengembangan dan 
pemantapan; dan 

d. tahap 5 (lima) tahunan keempat, yaitu tahun 2025–
2030, diprioritaskan pada pemantapan. 

(9) Indikasi program utama, indikasi lokasi, indikasi 
besaran, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi 
pelaksana, dan indikasi waktu dan tahap pelaksanaan 
yang lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 14 yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan 
daerah ini. 

 
Bagian Kedua 

Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang 
 

Pasal 55 
 

(1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang 
wilayah Kota Pariamansebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 54 ayat (3) huruf a meliputi indikasi program untuk 
perwujudan sistem pusat pelayanan kota dan 
infrastruktur serta perwujudan sistem jaringan 
prasarana perkotaan. 
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(2) Indikasi program utama perwujudan sistem pusat 
kegiatan dan infrastruktur serta sistem jaringan 
prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud pada  ayat 
(1) meliputi indikasi program utama perwujudan sistem 
pusat pelayanan, jaringan transportasi, jaringan 
energi/kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan 
sumber daya air, sistem penyediaan air minum, sistem 
pengelolaan air limbah, sistem pengolahan persampahan, 
sistem drainase kota dan jalur evakuasi bencana. 

 
Pasal 56 

(1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kota 
Pariamansebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) 
huruf a pada tahap pertama diprioritaskan pada: 
a. perwujudan pusat kegiatan;  
b. pengembangan jaringan transportasi meliputi 

transportasi jalan, rel kereta api, stasiun kereta api, 
dermaga sungai, dan terminal;  

c. pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi 
sistem kabel, sistem nirkabel, dan sistem satelit;  

d. pengembangan jaringan energi listrik meliputi 
pembangkit tenaga listrik, gardu induk, dan  jaringan 
transmisi;  

e. pengembangan jaringan sumber daya air, dan jaringan 
sungai;  

f. pengembangan jaringan air minum perpipaan;  
g. pengembangan jaringan drainase makro dan mikro;  
h. pengembangan jaringan air limbah setempat dan/atau 

terpusat dan pengolahan limbah; dan 
i. pengembangan pengelolaan persampahan meliputi 

TPA Regional dan TPS. 
(2) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang 

wilayah Kota Pariaman sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) pada tahap kedua diprioritaskan pada: 
a. peningkatan fungsi pusat-pusat kegiatan perumahan 

dan permukiman, perdagangan dan jasa, pariwisata, 
transportasi, industri, perkantoran, pemerintahan dan 
peruntukan lainnya;  



59 

 

b. pengembangan dan pemantapan jaringan transportasi 
meliputi transportasi jalan, rel kereta api, stasiun 
kereta api, dermaga sungai, dan terminal;  

c. pengembangan dan pemantapan jaringan 
telekomunikasi meliputi sistem kabel, sistem nirkabel, 
dan sistem satelit;  

d. pengembangan dan pemantapan jaringan energi listrik 
meliputi pembangkit tenaga listrik, gardu induk, dan 
jaringan transmisi;  

e. pengembangan dan pemantapan jaringan sumber 
daya air, dan jaringan sungai;  

f. pengembangan dan pemantapan jaringan air minum 
perpipaan;  

g. pengembangan dan pemantapan jaringan drainase 
makro dan mikro; dan 

h. pengembangan dan pemantapan persampahan TPA 
Regional dan TPS. 

(3) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kota 
Pariamansebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada 
tahap ketiga diprioritaskan pada: 
a. pengembangan dan pemantapan jaringan jalan arteri 

primer, arteri sekunder, kolektor sekunder, jalan lokal, 
dan terminal;  

b. pengembangan dan pemantapan jaringan 
telekomunikasi meliputi sistem kabel, sistem nirkabel, 
dan sistem satelit;  

c. pengembangan dan pemantapan jaringan energi listrik 
meliputi pembangkit tenaga listrik, gardu induk, dan 
jaringan transmisi;  

d. pengembangan dan pemantapan jaringan sumber 
daya air, dan jaringan sungai;  

e. pengembangan dan pemantapan jaringan air minum 
perpipaan;  

f. pengembangan dan pemantapan jaringan drainase 
makro dan mikro;  

g. pengembangan dan pemantapan jaringan air limbah 
setempat dan/atau terpusat dan pengolahan limbah; 
dan 
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h. pengembangan dan pemantapan persampahan TPA 
Regional dan TPS. 

(4) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kota 
Pariamansebagaimana dimaksud pada ayat (1)pada 
tahap keempat diprioritaskan pada: 
a. pengembangan dan pemantapan jaringan jalan arteri 

sekunder, kolektor sekunder, jalan lokal dan terminal;  
b. pengembangan dan pemantapan jaringan 

telekomunikasi meliputi sistem kabel, sistem nirkabel, 
dan sistem satelit;  

c. pengembangan dan pemantapan jaringan energi listrik 
meliputi pembangkit tenaga listrik, gardu induk, dan 
jaringan transmisi;  

d. pengembangan dan pemantapan jaringan sumber 
daya air dan sungai; 

e. pengembangan dan pemantapan jaringan air minum 
perpipaan; dan 

f.  pengembangan dan pemantapan jaringan drainase 
primer, sekunder, dan tersier. 

 
Bagian Ketiga 

Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang 
 

Pasal 57 
 

(1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kota 
Pariamansebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) 
huruf b meliputi indikasi program untuk perwujudan 
kawasan lindung dan perwujudan kawasan budi daya. 

(2) Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas  
kawasan yang memberikan perlindungan terhadap 
perlindungan setempat,  RTH kota, dan kawasan rawan 
bencana. 

(3) Indikasi program utama perwujudan kawasan budi daya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
kawasan peruntukan perumahan dan permukiman, 
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perdagangan dan jasa, pusat pemerintahan, industri, 
pariwisata, perkantoran, dan peruntukan lainnya.  

 
Pasal 58 

 
(1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah 

Kota Pariamansebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 
ayat (3) huruf b pada tahap pertama diprioritaskan pada: 
a. pengembangan dan rehabilitasi fungsi-fungsi lindung 

pada perlindungan setempat, RTH kota dan kawasan 
rawan bencana; dan 

b. penetapan dan pengembangan perumahan dan 
permukiman, perdagangan, pergudangan, industri, 
pendidikan, kesehatan dan pariwisata. 

(2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah 
Kota Pariaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pada tahap kedua diprioritaskan pada: 
a. pengembangan  dan rehabilitasi fungsi-fungsi lindung 

pada perlindungan setempat, RTH kota dan kawasan 
rawan bencana;  

b. penetapan dan pengembangan perumahan dan, 
perdagangan, pergudangan, industri, pendidikan, 
kesehatan dan pariwisata; dan 

c. pengembangan pusat perdagangan skala regional di 
pusat pelayanan kota di pusat kota.  

(3) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah 
Kota Pariamansebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada 
tahap ketiga diprioritaskan pada: 
a. pengembangan dan rehabilitasi fungsi-fungsi lindung 

perlindungan setempat, RTH kota dan kawasan rawan 
bencana;  

b. penetapan dan pengembangan perumahan dan 
permukiman, perdagangan, pergudangan, industri, 
pendidikan, kesehatan dan pariwisata; dan 

c. pengembangan dan pemantapan pusat perdagangan 
skala regional di pusat kota. 
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(4) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah 
Kota Pariaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pada tahap keempat diprioritaskan pada: 
a. pengembangan dan rehabilitasi fungsi-fungsi lindung 

pada perlindungan setempat, RTH kota dan kawasan 
rawan bencana;  

b. penetapan dan pengembangan perumahan dan 
permukiman, perdagangan, pergudangan, industri, 
pendidikan, kesehatan dan pariwisata; dan 

c. pengembangan dan pemantapan pusat perdagangan 
skala regional di pusat kota. 

 
Bagian Keempat 

 
Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis Kota 

 
Pasal 59 

 
(1) Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis 

Kota Pariamansebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 
ayat (3) huruf c meliputi: 
a. kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi; 
b. kawasan strategis bidang sosial budaya; dan 
c. kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung 

lingkungan hidup.  
(2) Indikasi program utama tahap perwujudan kawasan 

strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada 
tahap pertama diprioritaskan pada: 
a. pengembangan kawasan strategis bidang 

pertumbuhan ekonomi;  
b. pengembangan kawasan strategis bidang sosial 

budaya; dan  
c. pengembangan kawasan strategis bidang fungsi dan 

daya dukung lingkungan hidup.  
(3) Indikasi program utama tahap perwujudan kawasan 

strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada 
tahap kedua diprioritaskan pada: 
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a. pengembangan dan pemantapan kawasan strategis 
bidang pertumbuhan ekonomi;  

b. pengembangan dan pemantapan kawasan strategis 
bidang sosial budaya; dan 

c. pengembangan dan pemantapan kawasan strategis 
bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.  

(4) Indikasi program utama tahap perwujudan kawasan 
strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  pada 
tahap ketiga diprioritaskan pada: 
a. pengembangan dan pemantapan kawasan strategis 

bidang pertumbuhan ekonomi;  
b. pengembangan dan pemantapan kawasan strategis 

bidang sosial budaya; dan  
c. pengembangan dan pemantapan kawasan strategis 

bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.  
(5) Indikasi program utama tahap perwujudan kawasan 

strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada 
tahap keempat diprioritaskan pada: 
a. pengembangan dan pemantapan kawasan strategis 

bidang pertumbuhan ekonomi;  
b. pengembangan dan pemantapan kawasan strategis 

bidang sosial budaya; dan 
c. pengembangan dan pemantapan kawasan strategis 

bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. 
 

Bagian Kelima  
Indikasi Pendanaan 

 
Pasal 60 

 
(1) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 54 ayat (2) huruf d terdiri atas dana 
pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di wilayah 
Kota Pariamanbersumber dari APBN, APBD, investasi 
swasta, dan/atau kerja sama pendanaan. 

(2) Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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(3) Pengelolaan aset hasil kerja sama Pemerintah-swasta 
dapat dilakukan sesuai dengan analisa kelayakan 
ekonomi dan finansial 

 
BAB VIII 

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 
 

Bagian Kesatu 
Umum 

 
Pasal 61 

 

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah 
Daerah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan 
pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Pariaman. 

(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang  terdiri atas: 
a. ketentuan umum peraturan zonasi; 
b. ketentuan perizinan;  
c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan  
d. arahan sanksi. 

 
Bagian Kedua 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi 
 

Pasal 62 
 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kota sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal  61 ayat (2) huruf a meliputi 
deskripsi pola ruang, tujuan atau kualitas ruang yang 
diharapkan, ketentuan umum dan ketentuan rencana 
umum, ketentuan pemanfaatan ruang, dan ketentuan 
khusus. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada Lampiran 15 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan 
daerah ini. 
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Pasal 63 
 

(1) Di kawasan budi daya dapat ditetapkan kegiatan selain 
sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (3), dengan 
ketentuan tidak mengganggu dominasi fungsi kawasan 
yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan 
umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana diatur 
dalam peraturan daerah ini. 

(2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian 
komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari 
BKPRD Kota Pariaman 

 
Bagian Ketiga 

Ketentuan Perizinan 
 

Pasal 64 
 

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
64  ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang 
berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang 
berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang 
ditetapkan  dalam peraturan daerah ini. 

(2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) bertujuan untuk:  
a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana 

tata ruang, standar; 
b. kualitas minimum yang ditetapkan;  
c. menghindari eksternalitas negatif; dan  
d. melindungi kepentingan umum. 

 
Pasal 65 

 
(1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 61 ayat (1) adalah izin yang dipersyaratkan dalam 
kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang terdiri atas: 
a. izin/rekomendasi prinsip;  
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b. izin lokasi;  
c. izin penggunaan pemanfaatan tanah/keterangan 

rencana peruntukan tanah; 
d. izin mendirikan bangunan; 
e. izin lingkungan; dan 
f. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(2) Izin/rekomendasi prinsip sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a merupakan persetujuan pendahuluan 
yang dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis 
permohonan izin lokasi, bagi perusahaan PMDN/PMA, 
surat persetujuan penanaman modal (SPPM) untuk 
PMDN dari Meninves/Ketua BKPM atau surat 
pemberitahuan Presiden untuk PMA digunakan sebagai 
izin prinsip. 

(3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
merupakan persetujuan lokasi bagi pengembangan 
aktifitas/sarana/prasarana yang menyatakan kawasan 
yang dimohon pihak pelaksana pembangunan atau 
pemohon sesuai untuk  dimanfaatkan bagi aktifitas 
dominan yang telah diperoleh izin prinsip. 

(4) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan 
dipakai sebagai dasar dalam melaksanakan perolehan 
tanah melalui pengadaan tertentu dan dasar bagi 
pengurusan hak atas tanah. 

(5) Izin penggunaan pemanfaatan tanah/keterangan rencana 
peruntukan tanah sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) 
huruf c merupakan izin perencanaan dan/atau 
rekomendasi perencanaan bagi penggunaan tanah yang 
didasarkan pada RTRW dan RDTR. 

(6) Izin mendirikan bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud 
pada  ayat (1) huruf d diberikan pada setia`p aktivitas 
budi daya rinci yang bersifat binaan (bangunan) yang 
memperoleh IMB jika akan dibangun. 

(7) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diarahkan 
pada kelayakan struktur bangunan melalui penelaahan 
rancangan rekayasa bangunan; rencana tapak di tiap 
blok peruntukan (terutama bangunan berskala besar, 
megastruktur) atau rancangan arsitektur. 
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(8) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e merupakan persetujuan yang menyatakan 
aktivitas budi daya rinci yang terdapat dalam kawasan 
yang dimohon layak dari segi lingkungan hidup. 

(9) Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan 
izin yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang 
sesuai peraturan perundang-undangan. 

 
Bagian Keempat 

Ketentuan Pemberian Insentif  
 

Pasal 66 
 
(1) Ketentuan  pemberian insentif sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal  61  ayat (2) huruf c merupakan ketentuan 
yang mengatur tentang pemberian imbalan terhadap 
pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang 
didorong perwujudannya dalam rencana tata ruang.  

(2) Insentif diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat 
dan swasta yang melaksanakan pembangunan sesuai 
dengan RTRW. 

(3) Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada 
pemerintah kabupaten/kota lain yang saling 
berhubungan diberikan dalam bentuk: 
a. pemberian kompensasi;  
b. subsidi silang;  
c. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau  
d. publikasi atau promosi daerah. 

(4) Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada 
masyarakat umum (investor, lembaga komersial, 
perorangan dan lain sebagainya) diberikan dalam bentuk: 
a. pemberian kompensasi;  
b. pengurangan retribusi;  
c. imbalan;  
d. penyediaan prasarana dan sarana;  
e. penghargaan; dan/atau  
f. kemudahan perizinan. 
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(5) Ketentuan insentif akan diatur lebih lanjut dengan 
peraturan walikota. 

 
Bagian Kelima 

Ketentuan Pemberian Disinsentif 
 

Pasal 67 
 
(1) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal  61  ayat (2) huruf c merupakan arahan 
untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai atau tidak 
sejalan dengan rencana tata ruang yang ada. 

(2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan Pemerintah kepada pemerintah daerah 
dan/atau masyarakat. 

(3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibebankan pemerintah daerah kepada masyarakat 
dan/atau swasta yang melaksanakan pembangunan 
tidak sesuai dengan RTRW. 

(4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat dan 
swasta dalam bentuk: 
a. pengenaan pajak yang tinggi;  
b. pembatasan penyediaan infrastruktur;  
c. pengenaan kompensasi; dan/atau 
d. penalti. 

(5) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. 
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Bagian Keenam 
Ketentuan Sanksi  

 
Paragraf 1 

Arahan Sanksi 
 

Pasal 68 
 

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 
ayat (2) huruf d merupakan pengenaan sanksi terhadap 
pelanggaran pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk 
mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan 
perundang-undangan bidang penataan ruang.  

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa: 
a. sanksi administratif; dan/atau 
b. sanksi pidana. 

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh pemerintah kota. 

(4) Pelanggaran penataan ruang yang dapat dikenai sanksi 
adminstratif meliputi: 
a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW 

kota; dan 
b. pemanfaatan ruang tidak sesuai izin/rekomendasi 

prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan 
tanah/keterangan rencana peruntukan tanah, IMB, 
izin lingkungan dan izin lain berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang diberikan oleh pejabat 
berwenang. 

 
Paragraf 2 

Sanksi Administratif  
 

Pasal 69 
 

Sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan 
ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a 
berupa: 
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a. peringatan tertulis;  
b. penghentian sementara kegiatan;  
c. penghentian sementara pelayanan umum;  
d. penutupan lokasi;  
e. pencabutan izin;  
f. penolakan izin;  
g. pembatalan izin;  
h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau  
i. denda administratif. 

 
Pasal 70 

 
(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

69 huruf  a dilakukan melalui penerbitan surat 
peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang 
melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, 
yang berisi: 
a. peringatan tentang terjadinya pelanggaran 

pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya;  
b. peringatan untuk segera melakukan tindakan-

tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian 
pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang 
dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan  

c. batas waktu maksimal yang diberikan melakukan 
penyesuaian pemanfaatan ruang.  

(2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. pelanggar  mengabaikan peringatan pertama, pejabat 

yang berwenang melakukan penertiban kedua yang 
memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana 
dimuat dalam surat peringatan pertama;  

b. pelanggar  mengabaikan peringatan kedua, pejabat 
yang berwenang melakukan penertiban ketiga yang 
memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana 
dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua; 
dan 
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c. pelanggar  mengabaikan peringatan pertama, 
peringatan kedua, dan peringatan ketiga, pejabat yang 
berwenang melakukan penerbitan surat keputusan 
pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian 
kegiatan sementara, penghentian sementara 
pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, 
pembatalan izin, pemulihan fungsi ruang, dan/atau 
denda administratif. 

 
Pasal 71 

 
(1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal  69 huruf  b dilakukan melalui penerbitan 
surat perintah penghentian kegiatan sementara dari 
pejabat yang berwenang melakukan penertiban 
pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi: 
a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran 

pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya 
yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;  

b. peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan 
kegiatan sementara sampai dengan pelanggar 
memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-
tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian 
pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang 
dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;  

c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada 
pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan 
penghentian sementara kegiatan dan melakukan 
penyesuaian pemanfaatan ruang; dan  

d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian kegiatan 
sementara secara paksa apabila pelanggar 
mengabaikan surat perintah.  

(2) Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian 
kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan 
penertiban dengan menerbitkan surat keputusan 
pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa 
terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.  



72 

 

(3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban 
dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai 
pengenaan sanksi kegiatan pemanfaatan ruang dan akan 
segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat 
penertiban.  

(4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat 
yang berwenang melakukan penertiban melakukan 
penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa.  

(5) Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat 
yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan 
pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi 
kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban 
pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya 
dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis 
pemanfaatan ruang.  

 
Pasal 72 

 
Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 69 huruf  c dilakukan melalui 
langkah-langkah sebagai berikut:  
a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara 

pelayanan umum dari pejabat yang berwenang 
melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, 
yang berisi: 
1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran 

pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya 
yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;  

2. peringatan kepada pelanggar untuk mengambil 
tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka 
penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata 
ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;  

3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada 
pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan 
penyesuaian pemanfaatan ruang; dan  

4. konsekuensi akan dilakukannya penghentian 
sementara pelayanan umum apabila pelanggar 
mengabaikan surat pemberitahuan.  
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b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan 
yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan 
penertiban dengan menerbitkan surat keputusan 
pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan 
umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-
jenis pelayanan umum yang akan diputus; 

c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban 
dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai 
pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan 
ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban 
oleh aparat penertiban;  

d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat 
yang berwenang melakukan penertiban melakukan 
penghentian sementara pelayanan umum yang akan 
diputus; 

e. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada 
penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan 
pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan 
secukupnya;  

f. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan 
kepada pelanggar; dan 

g. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian 
sementara pelayanan umum dilakukan untuk 
memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada 
pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi 
kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan 
ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan 
teknis pemanfaatan ruang.  
 

Pasal 73 
 

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  69 
huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:  
a. penerbitan surat pemberitahuan penutupan lokasi dari 

pejabat yang berwenang melakukan penertiban 
pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi: 
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1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran 
pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya 
yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;  

2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan 
kesadarannya sendiri menghentikan kegiatan dan 
menutup lokasi pemanfaatan ruang yang melanggar 
rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis 
pemanfaatan ruang sampai dengan pelanggar 
memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-
tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian 
pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang 
dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;  

3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada 
pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan 
penyesuaian pemanfaatan ruang; dan  

4. konsekuensi akan dilakukannya penutupan lokasi 
secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat 
peringatan.  

b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang 
disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan 
penertiban dengan menerbitkan surat keputusan 
pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera 
dilaksanakan;  

c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban 
dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai 
pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera 
dilaksanakan;  

d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat 
yang berwenang melakukan penertiban melakukan 
penutupan lokasi secara paksa; dan 

e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan 
lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak 
dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi 
kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan 
ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan 
teknis pemanfaatan ruang.  
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Pasal 74 
 

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal  69 
huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:  
a. penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan 

izin dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban 
pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:  
1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran 

pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya 
yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;  

2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan 
kesadarannya sendiri mengambil tindakan-tindakan 
yang diperlukan dalam rangka penyesuaian 
pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang 
dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;  

3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada 
pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan 
penyesuaian pemanfaatan ruang; dan  

4. konsekuensi akan dilakukannya pencabutan izin 
apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.  

b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan 
yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan 
penertiban dengan menerbitkan surat keputusan 
pengenaan sanksi pencabutan izin  yang akan segera 
dilaksanakan;  

c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban 
dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai 
pengenaan sanksi pencabutan izin;  

d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban 
mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat 
yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan 
izin;  

e. penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang 
memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin; 
dan 

f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status 
izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk secara 
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permanen menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang 
yang telah dicabut izinnya.  

 

Pasal 75 
 

Penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf 
f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 
a. penolakan izin dilakukan setelah melalui tahap evaluasi, 

dan dinilai tidak memenuhi ketentuan rencana tata ruang 
dan/atau pemanfaatan ruang yang berlaku; dan 

b. setelah dilakukan evaluasi, pejabat yang berwenang 
melakukan penertiban dengan memberitahukan kepada 
pemohon izin perihal penolakan izin yang diajukan, 
dengan memuat hal-hal dasar penolakan izin dan hal-hal 
yang harus dilakukan apabila pemohon akan mengajukan 
izin baru.   

 
Pasal 76 

 
Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 
huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 
a. penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan 

antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan 
dengan arahan pemanfaatan ruang dalam rencana tata 
ruang yang berlaku;  

b. pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang 
perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan 
dapat mengambil langkah-langkah diperlukan untuk 
mengantisipasi hal-hal yang diakibatkan oleh pembatalan 
izin;  

c. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang 
berwenang melakukan penertiban pelanggaran 
pemanfaatan ruang;  

d. pemberitahuan kepada pemegang izin tentang keputusan 
pembatalan izin, dengan memuat hal-hal berikut:  
1. dasar pengenaan sanksi; 
2. hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan 

pemanfaat ruang hingga pembatalan izin dinyatakan 
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secara resmi oleh pejabat yang berwenang melakukan 
pembatalan izin; dan  

3. hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian 
yang layak atas pembatalan izin, sejauh dapat 
membuktikan bahwa izin yang dibatalkan telah 
diperoleh dengan itikad baik.  

e. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang 
memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; 
dan 

f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status 
izin yang telah dibatalkan.  
 

Pasal 77 
 

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
69 huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai 
berikut: 
a. ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-

bagian yang harus dipulihkan fungsinya berikut cara 
pemulihannya; 

b. penerbitan surat pemberitahuan perintah pemulihan 
fungsi ruang dari pejabat yang berwenang melakukan 
penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:  
1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran 

pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya 
yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;  

2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran 
sendiri pemulihan fungsi ruang agar sesuai dengan 
ketentuan pemulihan fungsi ruang yang telah 
ditetapkan;  

3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada 
pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan 
pemulihan fungsi ruang; dan  

4. konsekuensi yang diterima pelanggar apabila 
mengabaikan surat peringatan.  

c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan 
yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan 
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penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan 
sanksi pemulihan fungsi ruang;  

d. pejabat yang berwenang melakukan pemulihan fungsi 
ruang memberitahukan kepada pelanggar mengenai 
pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus 
dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu 
pelaksanaannya; dan 

e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban 
melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan 
fungsi ruang.  
 

Pasal 78 
 

Ketentuan mengenai denda administratif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal  69 huruf  i akan diatur lebih lanjut 
dengan peraturan Walikota Pariaman. 
 

Pasal 79 
 
Apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar 
belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang 
bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat 
melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan 
fungsi ruang.  
 

Pasal 80 
 

Apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu 
membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah 
dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan 
dilakukan oleh Pemerintah atas beban pelanggar di kemudian 
hari.  
 
 
 
 
 
 



79 

 

Paragraf 3 
Sanksi Pidana 

 
Pasal 81 

 
Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pemanfaatan 
ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf 
b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 

Paragraf 4 
Penyidikan 

 
Pasal 82 

 
Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran pemanfaatan 
ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilakukan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

BAB IX 
PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN 

 
Bagian Kesatu 

Peran Masyarakat 
 

Pasal 83 
 

(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada 
tahap: 
a. proses perencanaan tata ruang;  
b. pemanfaatan ruang; dan  
c. pengendalian pemanfaatan ruang. 

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 84 
 
(1) Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan 

tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat 
(1) huruf a dapat berupa:  
a.  masukan mengenai: 

1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;  
2) penentuan arah pengembangan wilayah atau 

kawasan; 
3) pengidentifikasian potensi dan masalah 

pembangunan wilayah atau kawasan; 
4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan  
5) penetapan rencana tata ruang. 

b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan 
rencana tata ruang; dan 

c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, 
pemerintah daerah dan/atau sesama     unsur 
masyarakat.   

(2) Kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah 
dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan 
tata ruang 

 
Pasal 85 

 
Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b dapat 
berupa: 
a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai 

dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah 
ditetapkan; 

b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan 
pemanfaatan ruang;  

c. memberikan dukungan bantuan  teknik, keahlian, 
dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;  

d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam 
pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan 
ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan 
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lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;  

e. melakukan kerja sama pengelolaan ruang dengan 
Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lainnya 
secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan 
penataan ruang;  

f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian 
fungsi lingkungan dan SDA;  

g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan 
h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pemerintah atau 

pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang 
dilaksanakan merugikan. 
 

Pasal 86 
 

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan 
ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c 
dapat berupa: 
a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, 

pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;  
b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan 

kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang 
telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan 
minimal di bidang penataan ruang;  

c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang 
dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang 
melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan 
adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran 
lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal 
dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam 
penyelenggaraan penataan ruang;  

d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik 
yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; 
dan 

e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau 
penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan 
rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang 
berwenang. 
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Pasal 87 
 
(1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat 

disampaikan secara langsung dan/atau tertulis. 
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dapat disampaikan kepada Walikota. 
(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang 
ditunjuk oleh Walikota. 

 
Pasal 88 

 
Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah 
daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi 
penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh 
masyarakat. 
 

Pasal 89 
 

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan 
ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. 

 
Bagian Kedua 
Kelembagaan 

 
Pasal 90 

 
(1) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan 

secara terpadu dan komprehensif melalui suatu 
koordinasi dan kerja sama antara pemerintah kota dan 
pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang 
dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. 

(2) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan 
penataan ruang dan kerja sama antarsektor/antardaerah 
bidang penataan ruang dibentuk BKPRD. 
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(3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai 
dengan peraturan walikota.  

 
BAB X 

SANKSI ADMINISTRASI 
 

Pasal 91 
 

(1) Sanksi administrasi berupa: 
a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali; 
b. penghentian sementara kegiatan; 
c. penghentian sementara pelayanan umum; 
d. penutupan lokasi; 
e. pencabutan izin; 
f. pembatalan izin; 
g. pembongkaran bangunan; 
h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau 
i. denda administratif. 

(2) Denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri 
atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi 
administratif. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur 
dalam Peraturan Walikota. 

 
BAB XI 

PENYIDIKAN 
 

Pasal 92 
 

(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik 
Indoensia, pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan 
pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung 
jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang 
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan 
terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini. 
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(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), meliputi: 
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau 

keterangan berkenaan dengan tindakan pidana di 
dalam Peraturan Daerah ini; 

b. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti 
keterangan atau laporan berkenaan dengan 
pelanggaran pidana dalam Peraturan Daerah ini, agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih 
lengkap dan jelas; 

c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau badan tentang 
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan adanya pelanggaran; 

d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang 
pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran; 

e. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan 
dokumen-dokumen berkenan dengan adanya tindakan 
pelanggaran; 

f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan 
bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, 
serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti 
tersebut; 

g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran; 

h. pejabat penyidik pegawai negeri sipil, 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil 
penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara 
Republik Indonesia; dan 

i. pejabat penyidik pegawai negeri sipil menyampaikan 
hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui 
pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. 
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BAB XII 
KETENTUAN PIDANA 

 
Pasal 93 

 
(1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang 

telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, 
mengakibatkan terjadi perubahan fungsi ruang, dipidana 
dengan pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 69 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725). 

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau 
kerusakan barang, pelaku dipidana sebagaimana 
ditetapkan dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725). 

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana 
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 69 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725). 

 
Pasal 94 

 
(1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai 

dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan Walikota, 
dipidana dengan pidana sebagaimana ditetapkan dalam 
Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4725). 
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(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana 
dengan pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 70 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725). 

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau 
kerusakan barang, pelaku dipidana sebagaimana 
ditetapkan dalam Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725). 

(4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana 
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 70 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725). 

 
Pasal 95 

(1) Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang 
ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang 
yang ditetapkan oleh Walikota, dipidana dengan pidana 
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 71 Undang-Undang 
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725). 

(2) Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap 
kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan 
dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 255 huruf f, dipidana dengan pidana 
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 72 Undang-Undang 
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
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Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725). 

 
Pasal 96 

 
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 95, dilakukan oleh 
korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap 
pengurus atau direksi atau penanggungjawab korporasi, 
pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa 
pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana 
denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, 
dan Pasal 95. 

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa : 
a. pencabutan izin usaha; dan/atau 
b. pencabutan status badan hukum. 

 
Pasal 97 

 
(1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak 

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, 
dan Pasal 95, dapat menuntut ganti kerugian secara 
perdata kepada pelaku tindak pidana. 

(2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 
hukum acara pidana. 

 
Pasal 98 

 
(1) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang diberi wewenang 

yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan Rencana Tata 
Ruang Wilayah, dipidana dengan pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725). 
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(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa 
pemberhentian secara tidak dengan hormat dari 
jabatannya. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725). 

 
BAB XIII 

KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 99 

 
(1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua 

peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan 
ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku 
sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti 
berdasarkan peraturan daerah ini. 

(2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka: 
a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan 

telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini 
ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; 

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi 
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini 
berlaku ketentuan:  
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, 

izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan 
berdasarkan peraturan daerah ini;  

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, 
dilakukan penyesuaian dengan masa tansisi 
berdasarkan ketentuan ketentuan perundang-
undangan; dan 

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya 
dan tidak memungkinkan untuk dilakukan 
penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan 
peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan 
dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang 
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timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut 
dapat diberikan penggantian yang layak. 

c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan 
tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan 
peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan 
disesuaikan dengan peraturan daerah ini; dan 

d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan 
peraturan daerah ini, agar dipercepat untuk 
mendapatkan izin yang diperlukan. 

 
Pasal 100 

  
(1) Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun setelah peraturan 

daerah ini diundangkan harus disusun Rencana Rinci 
Tata Ruang Kota sebagai pedoman operasional RTRW 
Kota. 

(2) Terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya 
perubahan fungsi ruang dan pemanfaatan lain dari yang 
direncanakan dalam RTRW kota, maka instansi teknis 
pelaksana berkewajiban mengkoordinasikannya dengan 
instansi terkait atau BKPRD kota, dan selanjutnya 
mengkonsultasikan kepada DPRD kota. 

(3) Perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), menjadi dasar dalam peninjauan kembali RTRW 
kota.  

 
Pasal 101 

(1) Terhadap bangunan yang telah memiliki izin 
pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peraturan 
daerah ini, pemerintah kota wajib meninjau kembali IMB 
yang telah dikeluarkan. 

(2) Setelah melakukan peninjauan terhadap bangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kota 
mencabut izin pemanfaatan ruang yang telah 
dikeluarkan. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), 
akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota. 



90 

 

BAB XI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
 

Pasal 102 
 

(1) Jangka waktu RTRW Kota Pariamanadalah 20 (dua 
puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau 
kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 

(2) Dalam kondisi tertentu yang berkaitan dengan bencana 
alam skala besar, perubahan batas teritorial negara 
dan/atau perubahan batas wilayah daerah yang 
ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kota 
Pariamandapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali 
dalam 5 (lima) tahun. 

 

Pasal 103 
    
Peraturan daerah ini dilengkapi dengan dokumen RTRW Kota 
PariamanTahun 2010-2030 dan peta dengan skala 1 : 25.000 
sebagaimana tercantum dalam album peta RTRW Kota 
PariamanTahun 2010-2030, merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari peraturan daerah ini. 

 

 Pasal 104 
   
(1) Peraturan daerah ini ditindaklanjuti dengan penyusunan 

RDTR kota. 

(2) RDTR kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan peraturan daerah. 

 

BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 105 
 

(1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka 
Peraturan Daerah Kota PariamanNomor   7 Tahun 2005 
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota 
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Pariaman2004-2013 dinyatakan dicabut dan tidak 
berlaku lagi. 

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan 
Daerah ini sepanjang mengenai peraturan 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Walikota. 

 

Pasal 106 

 
Peraturan daerah ini dimulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman 
 

                              Ditetapkan di Pariaman,                
   pada tanggal  07 November 2012 

                                 WALIKOTA PARIAMAN, 

       
                MUKHLIS.R 

 
Diundangkan di Pariaman 
pada tanggal  07 November 2012 

    
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN, 

 
         Ir. ARMEN, MM 
 

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMANTAHUN 2012 NOMOR 
67 
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   PENJELASAN 
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN 

NOMOR  21 TAHUN 2012 
 

T E N T A N G 
 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH  KOTA PARIAMAN 
TAHUN 2010 – 2030 

 
 

Umum 
 

Perencanaan ruang kota selalu dipengaruhi oleh potensi dan 
permasalahan internal dan eksternal kota. Daya dukung dan 
daya tamping ruang adalah faktor utama yang mempengaruhi 
kebijakan pengembangan kota. Kota Pariaman merupakan 
salah satu kota yang terkena faktor perubahan fisik  
kebencanaan di Provinsi Sumatera Barat sehingga 
mempengaruhi perkembangan dan perubahan pemanfaatan 
ruang Kota Pariaman. Namun Kota Pariaman juga memiliki 
keterbatasan daya dukung dan daya tamping ruang yang 
dapat dikembangkan untuk kegiatan perkotaan. 
 
Peran strategis dan batasan pengembangan ruang tersebut 
mendorong perencanaan Kota Pariamanuntuk berbagi peran 
dalam wilayah sekitarnya. Dengan demikian, strategi 
pengembangan fungsi dan peran Kota Pariamanyang 
merupakan salah satu kota yang menjadi Pusat Kegiatan 
Wilayah (PKW) dalam pengembangan sistem kota-kota di 
Provinsi Sumatera Barat. Selain itu Kota Pariamanmerupakan 
satelit Kota Metropolitan Padang sehinga dalam system 
koordinasi pengelolaan ruang kota tidak dapat dihindari. 

 
Gempa bumi yang melada Kota Pariamantahun 2009 
menunjukan bahwa Kota Pariamanmemiliki tingkat  
kerawanan terhadap bencana yang cukup tinggi. Bencana 
alam gempa bumi yang berpotensi timbulnya bencana 
tsunami, tanah longsor, liquifaksi dan gerakan tanah 
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menumbuhkan kesadaran untuk mengembangkan ruang 
berbasis mitigasi bencana. Pembatasan pengembangan pada 
ruang ruang rawan bencana serta pengembangan akan 
mempengaruhi komposisi distribusi pola ruang kota. 
Pengembangan ruang dengan memperkaya ruang terbuka 
hijau pada kawasan rawan bencana menjadi warna dalam 
perencanaan pola ruang kota.  
 
Pengembangan bangunan tahan gempa menjadikan 
pengembangan di Kota Pariaman menjadi mahal. 
Pengembangan ekonomi perkotaan di Kota Pariaman yang 
bertumpu pada sektor sekunder dan sektor tersier sangat 
sangat dipengaruhi oleh ketersediaan bangunan sebagai 
ruang ekonomi. Mahalnya harga pengembangan ruang dan 
pengembangan basis ekonomi perkotaan serta limitasi lahan 
mendorong perlunya titik temu dalam pengembangan 
intensitas ruang. Limitasi ini disebabkan oleh pengaruh 
kerawanan bencana, keberadaan kawasan lindung dan 
keberadaan sawah irigasi teknis 
 
Dengan demikian terdapat keterkaitan yang erat antara peran 
Kota Pariman sebagai kota Satelit Kota Padang yang memiliki 
kerawanan bencana tinggi dan Perekonomian Kota Pariaman 
yang berbasis pada sektor sekunder dan sektor tersier. Hal 
tersebut di jabarkan di dalam rencana pusat pelayanan yang 
tidak memusat pada satu ruang tapi di dorong untuk 
memiliki banyak pusat sehingga dapat mengendalikan 
pergerakan regional dari wilayah sekitar Kota Pariaman, 
dapat mendorong tumbuhnya dan berkembannya pelayanan 
kota yang lebih adil dan merata, dapat menghindari 
konsentrasi masa dalam jumlah besar, sehingga dapat 
meminimalkan korban apabila terjadi bencana, dapat 
menghindari pemusatan keruntuhan bangunan apabila 
terjadi bencana, sehingga bangunan  yang menjadi ruang 
pengembangan ekonomi dan sosial budaya tidak berpengaruh 
besar terhadap perekonomian kota. 
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Keindahan dan keragaman budaya dan jasa boga serta  peran 
strategis Kota Pariaman merupakan potensi pengembangan 
pariwisata. Keterbatasan potensi wisata alam di Kota 
Pariaman harus disikapi dengan mengembangkan lingkungan 
binaan sebagai bagian dari wisata kota. Dengan demikian 
maka pengembangan kota pada harus dipersiapkan untuk 
memanjakan tuntutan wisatawan akan ruang yang indah, 
aman dan nyaman yang berkelanjutan. 
 
Pasal 1 

Cukup jelas 
 

Pasal 2 
Cukup jelas 
 

Pasal 3 
Cukup jelas 
 

Pasal 4 
Cukup jelas 
 

Pasal 5 
Cukup jelas 

 
Pasal 6 

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota dirumuskan 
untuk mengatasi permasalahan tata ruang dan 
sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta 
mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran 
pembangunan kota dalam jangka panjang. 
Permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah 
Kota Pariaman ke depan adalah : 
a. Mewujudkan optimasi dan sinergi pemanfaatan 

ruang wilayah secara berkelanjutan dan 
berwawasan lingkungan bagi peningkatan 
kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional. 
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b. Menciptakan keserasian dan keseimbangan antar 
wilayah, antar kawasan dan antar sektor 
pembangunan.   

c. Menciptakan keterpaduan program-program 
pembangunan wilayah 

d. Mendorong minat investasi masyarakat dan dunia 
usaha di wilayah Kota Pariaman 

 
Potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung 
penataan ruang wilayah Kota Pariaman 20 tahun 
mendatang adalah : 
1. Potensi Wisata; Keunggulan komparatif wisata Kota 

Pariamanadalah pariwisata pesisir (bahari dan 
wisata pantai), seni sulaman indah dan bordir serta 
budaya tabuik. 

2. Potensi Kelautan, dengan panjang pantai ± 73 km, 
terdapat 6 pulau kecil yang dapat dikembangkan 
sebagai wisata bahari dan kawasan konservasi laut. 

3. Struktur Ekonomi Berbasis Industri; sekitar 43,2% 
penduduk bermata pencaharian dari sektor industri 
terutama industri kecil, namun demikian 
sumbangan industri terhadap PDRB kota masih 
kecil. Sektor dominan pada PDRB adalah pertanian. 
Artinya hasil hasil industri hanya dikerjakan saja 
secara lokal tetapi pemasarannya melalui wilayah 
lain, sehingga belum dapat memberikan manfaat 
langsung kepada perekonomian kota. 

 
Pasal 7 

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota 
ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang 
kota. 
Yang dimaksud dengan ”kebijakan penataan ruang 
kota” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi 
garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, 
laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk 
mencapai tujuan penataan ruang. 
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Pasal 8 
Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang kota” 
adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan 
penataan ruang kota 
 

Pasal 9 
Cukup Jelas 
 

Pasal 10 
Cukup Jelas 

Pasal 11 
Cukup Jelas 
 

Pasal 12 
Cukup Jelas 
 

Pasal 13 
Cukup Jelas 
 

Pasal 14 
Cukup Jelas 
 

Pasal 15 
Cukup Jelas 
 

Pasal 16 
konsep pengembangan struktur ruang kota yang dasar 
pemikirannya terutama dengan mempertimbangkan 
hal-hal sebagai berikut : 
1) Dapat meminimalisasi dampak kerusakan yang 

ditimbulkan oleh terjadinya bencana gempa bumi 
dan tsunami, 

2) Mengoptimalkan sistem jaringan jalan dan pola 
ruang yang sudah ada dan sudah terbentuk 

3) Mengoptimalkan sumberdaya yang ada, 
4) Menyiapkan Kota Pariamansebagai bagian dari 

pengembangan Kawasan Metropolitan Padang Dan 
Sekitarnya 
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Pasal 17 
Cukup Jelas 
 
 

Pasal 18 
Cukup Jelas  
 

Pasal 19 
Cukup Jelas 
 
 

Pasal 20 
Cukup Jelas 
 

Pasal 21 
Cukup Jelas 
 

Pasal 22 
Cukup Jelas 
 

Pasal 23 
Cukup Jelas 
 

Pasal 24 
Cukup Jelas 
 

Pasal 25 
Cukup Jelas 
 

Pasal 26 
Cukup Jelas 
 

Pasal 27 
Cukup Jelas 
 

Pasal 28 
Cukup Jelas 
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Pasal 29 
Cukup Jelas 
 

Pasal 30 
Cukup Jelas 
 

Pasal 31 
Cukup Jelas 

Pasal 32 
Cukup Jelas 
 

Pasal 33 
Cukup Jelas 
 

Pasal 34 
Cukup Jelas 
 

Pasal 35 

Ayat (1)   
Jalur evakuasi di rencanakan sebagai ruang multi 
fungsi, pada kondisi darurat direncanakan sebagai jalur 
penyelamatan, pada kondisi tidak terjadi bencana di 
manfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang diatur 
lebih lanjut dalam rencana yang lebih rinci 

Ayat (2) Cukup Jelas 

Ayat (3) Cukup Jelas 

Ayat (4) Cukup Jelas 

Ayat (5) Cukup Jelas 

Ayat (6) Cukup Jelas 
 
Pasal 36 

Cukup Jelas 
 

Pasal 37 

Ayat (1)  
Kawasan lindung didefinisikan sebagai kawasan yang 
ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian 
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lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, 
sumberdaya buatan dan nilai sejarah, serta budaya, 
guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. 
Kawasan budidaya didefinisikan sebagai kawasan yang 
dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga 
dapat berdayaguna dan berhasil-guna bagi hidup dan 
kehidupan manusia 

Ayat (2) Cukup Jelas  

Ayat (3) Cukup Jelas 

Ayat (4) Cukup Jelas 
 
Pasal 38 

Ayat (1)  
Kawasan perlindungan setempat merupakan kawasan 
yang harus dibebaskan dalam upaya untuk 
memberikan perlindungan pada objek khusus yang ada. 
Dalam hal ini, kawasan perlindungan setempat terdiri 
dari kawasan sempadan pantai, sempadan sungai dan  
kawasan sekitar mata air. 

Ayat (2) Cukup Jelas  

Ayat (3) Cukup Jelas  

Ayat (4) Cukup Jelas 

Ayat (5) Cukup Jelas  

Ayat (6) Cukup Jelas 

Ayat (7) Cukup Jelas  
 

Pasal 39 

Ayat (1) Cukup Jelas  
Menyediakan ruang terbuka hijau minimal 30% dari 
luas wilayah kota. 

Ayat (2) Cukup Jelas  

Ayat (3) Cukup Jelas  

Ayat (4) Cukup Jelas 

Ayat (5) Cukup Jelas  

Ayat (6) Cukup Jelas  
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Ayat (7)  
Penyediaan TPU perlu diatur lebih lanjut dengan 
perencanaan rinci TPU dan ditetapkan dengan 
peraturan Walikota 

Ayat (8) Cukup Jelas  

Ayat (9) Cukup Jelas  

Ayat (10) Cukup Jelas  
 
Pasal 40 

Ayat (1) Cukup Jelas  

Ayat (2) Cukup Jelas  

Ayat (3) Cukup Jelas  

Ayat (4) Cukup Jelas  

Ayat (5)  
Likuifaksi terjadi apabila lapisan tanah berupa pasir 
berbutir halus, relative seragam bersifat  lepas dan 
dalam keadaan jenuh air mendapat goncangan hebat 
akibat gempa bumi dengan percepatan gempa tertentu, 
maka tegangan air pori akan meningkat dan 
mengakibatkan lapisan tanah pasir tersebut akan 
cenderung membubur dan menyebabkan nilai daya 
dukung tanah menjadi berkurang atau menjadi nol. 

Ayat (6) Cukup Jelas  

Ayat (7) Cukup Jelas  
 

Pasal 41 
Cukup Jelas 
 

Pasal 42 
Cukup Jelas 
 

Pasal 43 
Cukup Jelas 
 

Pasal 44 
Cukup Jelas 
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Pasal 45 
Cukup Jelas 

 
Pasal 46 

Ayat (1)   
Ruang Terbuka Non Hijau Kota adalah lahan terbuka 
yang diperkeras untuk menyediakan ruang terbuka 
tempat berlangsunnya aktifitas sosial, budaya dan 
ekonomi. Selain itu,menambah kenyamana dan 
keindahan kota serta penyediaan ruang darurat untuk 
evakuasi bencana. 

Ayat (2) Cukup Jelas  

Ayat (3) Cukup Jelas  
 

Pasal 47 
Cukup Jelas 
 

Pasal 48 
Cukup Jelas 

 
Pasal 49 

Cukup Jelas 
 

Pasal 50 

Ayat (1) Cukup Jelas  
Kawasan Strategis Kota adalah kawasan/wilayah kota 
yang penataan ruangnya diprioritaskan karena 
mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup 
kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/lingkungan. 

Ayat (2) Cukup Jelas 
 

Pasal 51 
Cukup Jelas 
 

Pasal 52 
Cukup Jelas 
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Pasal 53 
Cukup Jelas 
 

Pasa 54 

Ayat (1)  
Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota merupakan 
upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan 
ke dalam indikasi program utama kota dalam jangka 
waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir 
tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun 

Ayat (2) Cukup Jelas 

Ayat (3) Cukup Jelas 

Ayat (4) Cukup Jelas 

Ayat (5) Cukup Jelas 

Ayat (6) Cukup Jelas 

Ayat (7) Cukup Jelas 

Ayat (8) Cukup Jelas 

Ayat (9) Cukup Jelas 
 

Pasal 55 
Cukup Jelas 

Pasal 56 
Cukup Jelas 
 

Pasal 57 
Cukup Jelas 

 
Pasal 58 

Cukup Jelas 
 

Pasal 59 
Cukup Jelas 

 
Pasal 60 

Cukup Jelas 
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Pasal 61 
ayat (1)  

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah 
kota adalah ketentuan yang diperuntukkan sebagai alat 
penertiban penataan raung, meliputi ketentuan umum 
peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan 
pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi 
dalam rangka perwujudan RTRW kota. 

ayat (2) Cukup Jelas 
 

Pasal 62 

Ayat (1)  
Ketentuan umum peraturan zonasi kota adalah 
penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang 
mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan 
ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh 
wilayah administratif 

Ayat (2) Cukup Jelas  
 

Pasal 63 
Cukup Jelas 
 

Pasal 64 

Ayat (1)  
Ketentuan perizinan adalah ketentuan yang diberikan 
untuk kegiatan pemanfaatan ruang. 

Ayat (2) Cukup Jelas  
 
Pasal 65 

Cukup Jelas 
 

Pasal 66 

Ayat (1)  
Ketentuan pemberian insentif adalah ketentuan yang 
mengatur tentang pemberian imbalan terhadap 
pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan 
yang didorong perwujudannya dalam rencana tata 
ruang. 
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Ayat (2) Cukup Jelas  

Ayat (3) Cukup Jelas 

Ayat (4) Cukup Jelas 

Ayat (5) Cukup Jelas 
 

Pasal 67 

Ayat (1)  
Ketentuan pemberian disinsentif adalah ketentuan yang 
mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk 
kompensasi dalam pemanfaatan ruang.  

Ayat (2) Cukup Jelas  

Ayat (3) Cukup Jelas 

Ayat (4) Cukup Jelas  

Ayat (5) Cukup Jelas 
 

Pasal 68 
Cukup Jelas. 
 

Pasal 69 
Cukup Jelas 
 

Pasal 70 
Cukup Jelas 
 

Pasal 71 
Cukup Jelas 

 
Pasal 72 

Cukup Jelas 
 

Pasal 73 
Cukup Jelas 
 

Pasal 74 
Cukup Jelas 
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Pasal 75 
Cukup Jelas 
 

Pasal 76 
Cukup Jelas 
 

Pasal 77 
Cukup Jelas 
 

Pasal 78 
Cukup Jelas 
 

Pasal 79 
Cukup Jelas 
 

Pasal 80 
Cukup Jelas 

 
Pasal 81 

Cukup Jelas 
 

Pasal 82 
Cukup Jelas 

 
Pasal 83 

Cukup Jelas 
 
Pasal 84 

Cukup Jelas 
 

Pasal 85 
Cukup Jelas 
  

Pasal 86 
Cukup Jelas 

  
Pasal 87 

Cukup Jelas 
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Pasal 88 
Cukup Jelas 
  

Pasal 89 
Cukup Jelas 

 
Pasal 90 

Cukup Jelas 
 

Pasal 91 
Cukup Jelas 

Pasal 92 
Cukup Jelas 
 

Pasal 93 
Cukup Jelas 
 

Pasal 94 
Cukup Jelas 
 

Pasal 95 
Cukup Jelas 

 
Pasal 96 

Cukup Jelas 
 

Pasal 97 
Cukup Jelas 

 
Pasal 98 

Cukup Jelas 
 

Pasal 99 
Cukup Jelas 
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