
 

 

 
 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU 
NOMOR  4  TAHUN 2012 

TENTANG 
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BARRU 

TAHUN 2011-2031 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BARRU, 

Menimbang : a.  bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Barru 
dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, 
berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan 
keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah; 

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan 
antar sektor, daerah dan masyarakat maka rencana tata ruang 
wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang 
dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha; 

c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 
2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 
26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, 
maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Barru; 

d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru dipandang sudah tidak 
sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan 
masyarakat sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang 
baru; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031; 
 

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

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822); 
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3. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang 
Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah 
Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah 
dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan 
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Republik Indonesia Nomor 2687); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004   
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4355); 

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

7. 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 Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

8. 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); 

9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

10. 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); 
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11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
Lahan Pertanian Pangan  Berkelanjutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 

12. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 

13. 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); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 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); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomo 4817); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4833); 

21. 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); 

22. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata 
Ruang Pulau Sulawesi; 
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22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Nomor 249); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah 
Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Barru Nomor 1); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Barru Nomor 8); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2011 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Barru Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 3); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU 
dan 

BUPATI BARRU 
 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG 

WILAYAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2011-2031 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Barru. 
2. Kabupaten adalah Kabupaten Barru 
3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik 

Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah.   

5. Bupati adalah Bupati Barru. 
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan. 
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7. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, 

pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. 
8. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan 

ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan 
pengendalian pemanfaatan ruang. 

9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan 
pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan 
pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 

10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata 
ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. 

11. Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat adalah sistem, mekanisme, 
dan/atau prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam 
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan 
ruang. 

12. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD 
adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di Kabupaten 
Barru dan mempunyai fungsi membantu tugas bupati dalam koordinasi 
penataan ruang di daerah. 

13. Rencana Umum Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RUTR adalah Rencana 
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barru. 

14. Rencana Rinci Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RRTR adalah Rencana 
Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Barru. 

15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru yang selanjutnya disingkat 
RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran 
strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, Pulau 
Sulawesi dan Provinsi Sulawesi Selatan ke dalam struktur dan pola ruang 
wilayah Kabupaten Barru. 

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

17. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 
18. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem 

jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan 
sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan 
fungsional. 

19. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang 
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang 
untuk fungsi budidaya. 

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

21. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap 

unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek 
administratif dan/atau aspek fungsional. 
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23. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. 
24. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama 

melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam 
dan sumber daya buatan. 

25. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama 
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, 
sumber daya manusia dan sumber daya buatan. 

26. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah kawasan 
yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat 
penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, 
lingkungan serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi. 

27. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan 
oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 

28. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang 
mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun 
bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta 
pemeliharaan kesuburan tanah. 

29. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi 
untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi 
(akifer) yang berguna sebagai sumber air. 

30. 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. 

31. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama 
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi 
kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa 
pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 

32. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan 
pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman 
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan 
sosial dan kegiatan ekonomi. 

33. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan 
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau 
beberapa kabupaten/kota. 

34. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan 
yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa 
kecamatan. 

35. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan 
perkotaan yang dipromosikan untuk dikemudian hari dapat ditetapkan 
menjadi PKL. 

36. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan 
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau 
beberapa desa. 

37. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat 
permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. 
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38. Daerah Aliran Sungai 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 secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah 
topografis dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 

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

40. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase 
antara lahan hijau dengan lahan terbangun dalam satu unit rumah. 

41. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disebut KWT adalah angka 
persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas 
kawasan atau luas kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu 
kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan. 

42. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan 
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya serta disusun untuk 
setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci 
tata ruang. 

43. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat 
hukum adat atau badan hukum. 

44. Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas 
kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan 
bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang. 

45. Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di 
dalamnya. 

46. Daerah Irigasi selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat 
air dari satu jaringan irigasi. 

47. Daerah Rawa selanjutnya disebut DR adalah kesatuan lahan genangan air 
secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase 
alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, 
kimiawi dan biologis. 

 
BAB II 

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG 
Bagian Kesatu 

Tujuan Penataan Ruang 

Pasal 2  

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Barru adalah untuk mewujudkan tata 
ruang wilayah Kabupaten Barru yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, 
asri dan lestari, yang berbasis potensi geografis, pertanian, perkebunan, 
peternakan, perikanan, kehutanan dan pertambangan secara berkelanjutan dalam 
rangka mewujudkan Kabupaten Barru sebagai kabupaten yang maju dan 
senantiasa meningkatkan kearifan lokal.  
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Bagian Kedua 
Kebijakan Penataan Ruang 

Pasal 3  

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 maka disusun kebijakan dan strategi penataan ruang. 

(2) Kebijakan penataan ruang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
terdiri dari: 
a. pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan; 
b. pengembangan prasarana wilayah;  
c. peningkatan fungsi kawasan lindung; 
d. peningkatan sumber daya hutan produksi; 
e. peningkatan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan 

perikanan;  
f. pengembangan potensi pariwisata; 
g. pengembangan potensi pertambangan; 
h. pengembangan potensi industri; 
i. pengembangan potensi perdagangan; 
j. pengembangan potensi pendidikan; 
k. pengembangan potensi permukiman;  
l. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan 
m. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.  

 
Bagian Ketiga 

Strategi Penataan Ruang 

Pasal 4  

(1) Strategi pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan, terdiri dari: 
a. menetapkan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) berupa kawasan 

penyangga Ibukota Kabupaten Barru;  
b. meningkatkan interkoneksi antar kawasan perkotaan yang meliputi Pusat 

Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), Pusat 
Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), antar 
kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan serta antar kawasan 
perkotaan dengan wilayah sekitarnya; 

c. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan yang 
potensil dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan eksisting; 

d. mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah rawan longsor di perbukitan 
dan rawan banjir di tepi sungai dan pantai;  

e. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih 
kompetitif dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah 
sekitarnya; 

f. meningkatkan sinergitas sistem transportasi dan komunikasi antar 
kawasan perkotaan, antar pusat-pusat kegiatan seperti PKW, PKLp, PPK 
dan PPL;  

g. mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan, khususnya daerah 
perbukitan dan bantaran sungai; dan 

h. mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih 
produktif, kompetitif dan lebih kondusif untuk hidup dan berkehidupan 
secara berkelanjutan, serta lebih efektif dalam mendorong pengembangan 
wilayah sekitarnya. 
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(2) Strategi pengembangan prasarana wilayah, terdiri dari: 

a. mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan 
jaringan prasarana transportasi, informasi, telekomunikasi, energi dan 
sumber daya air yang hirarkis, sinergis, terpadu dan merata pada PKW, 
PKLp, PPK dan PPL di seluruh wilayah kabupaten; 

b. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan 
pelayanan transportasi darat dan udara secara terpadu; 

c. mendorong pengembangan prasarana informasi dan telekomunikasi 
terutama di kawasan yang masih terisolir; 

d. meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuh-kembangkan 
pemanfaatan sumber daya terbarukan yang ramah lingkungan dalam 
sistem kemandirian energi area mikro, dibanding pemanfaatan sumber 
daya yang tak terbarukan serta mewujudkan keterpaduan sistem 
penyediaan tenaga listrik; 

e. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan 
sistem jaringan sumber daya air;  

f. meningkatkan jaringan distribusi bahan bakar minyak (BBM)  dan gas 
kabupaten yang terpadu dengan jaringan dalam tataran nasional secara 
optimal;  

g. meningkatkan kualitas jaringan prasarana persampahan secara terpadu 
dengan penerapan konsep 4R (rethinking, reduce, reuse dan recycling) 
dengan paradigma sampah sebagai bahan baku industri menggunakan 
teknik pengolahan modern di perkotaan berbentuk Tempat Pengolahan 
Akhir (TPA) dan teknik pengolahan konvensional di perdesaan yang 
menghasilkan kompos maupun bahan baku setengah jadi;  

h. mengarahkan sistem pengelolaan akhir sampah dengan metode sanitary 
landfill; dan  

i. meningkatkan kualitas jaringan prasarana sanitasi melalui pengelolaan 
limbah terpadu dengan menggunakan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja 
(IPLT). 

(3) Strategi peningkatan fungsi kawasan lindung, terdiri dari:   
a. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah 

menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka 
mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah, 
khususnya DAS kritis; 

b. menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi sistem ekologi 
wilayah; 

c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah 
menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka 
mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah 
kabupaten; 

d. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan 
dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap 
mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya; 

e. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, 
dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya; dan 

f. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak 
langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang 
mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang 
pembangunan yang berkelanjutan. 
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(4) Strategi peningkatan sumber daya hutan produksi, terdiri dari:   

a. mengembangkan areal lahan hutan produksi secara selektif; dan 
b. mengembangkan agro forestry (hutan perkebunan) di areal sekitar hutan 

lindung sebagai zona penyangga yang memisahkan hutan lindung dengan 
kawasan budidaya terbangun. 

(5) Strategi peningkatan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, peternakan 
dan perikanan, terdiri dari:   
a. mempertahankan areal sentra produksi pertanian lahan sawah irigasi;  
b. meningkatkan kualitas lahan pertanian; 
c. mengembangkan areal lahan komoditas perkebunan khususnya pada 

daerah perdesaan secara selektif; 
d. meningkatkan intensitas budidaya peternakan; dan 
e. meningkatkan kemampuan dan teknologi perikanan budidaya.  

(6) Strategi pengembangan potensi pariwisata, terdiri dari:  
a. mengembangan industri pariwisata budaya dan alam yang ramah 

lingkungan; 
b. mengembangkan penerapan ragam nilai budaya lokal dalam kehidupan 

masyarakat;  
c. melestarikan situs warisan budaya komunitas lokal masyarakat Barru; 
d. mempertahankan kawasan situs budaya dan mengembangkan objek 

wisata sebagai pendukung daerah tujuan wisata yang ada; dan 
e. mengembangkan promosi dan jaringan industri pariwisata secara nasional 

dan global.  
(7) Strategi pengembangan potensi pertambangan, terdiri dari:  

a. mengendalikan penambangan batuan di sungai maupun gunung agar 
tidak berdampak pada kerusakan lingkungan dan bahaya abrasi maupun 
longsor;  

b. mengembangkan budidaya pertambangan yang berwawasan lingkungan; 
dan 

c. mengembangkan sumber daya baru pengganti bahan galian yang tidak 
terbarukan. 

(8) Strategi pengembangan potensi industri, terdiri dari:  
a. mengembangkan kawasan industri skala besar dan menengah di PKW dan 

PKLp;  
b. mengembangkan agro industri terutama yang berbasis hasil komoditi 

sektor-sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan dan 
perikanan; 

c. mengembangkan kawasan agro industri skala menengah di PKLp; dan 
d. mengembangkan usaha industri kecil dan industri rumah tangga yang 

tidak mengganggu kehidupan di kawasan permukiman.  
(9) Strategi pengembangan potensi perdagangan, terdiri dari:  

a. mengembangkan kawasan potensial ekonomi SepeE, Mangempang dan 
Siawung (Emas) termasuk kawasan Pelabuhan Garongkong di PKW;  

b. mengembangkan kawasan perdagangan di PKLp; 
c. mengembangkan pasar hasil industri pertanian; dan 
d. meningkatkan akses koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah 

(UMKM) terhadap modal, perlengkapan produksi, informasi, teknologi dan 
pasar. 
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(10) Strategi pengembangan potensi pendidikan, terdiri dari:  

a. menyelenggarakan pendidikan sebagai pusat ilmu pengetahuan terutama 
guna mendukung pengembangan sektor kehutanan, pertanian, 
perkebunan, peternakan, perikanan, industri kerajinan, perdagangan dan 
pariwisata; dan 

b. memenuhi kapasitas dan mendistribusi secara proporsional fasilitas 
Sekolah Taman Kanak-Kanak (STK), pendidikan dasar, pendidikan 
menengah, sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi di PKW, PKLp, PPK 
dan PPL. 

(11) Strategi pengembangan potensi permukiman, terdiri dari:  
a. mencegah tumbuh kembangnya perumahan di kawasan lindung termasuk 

kawasan lindung setempat, seperti di hutan lindung, lahan dengan 
kemiringan di atas 30 (tiga puluh) persen dan bantaran sungai; 

b. mencegah pembangunan perumahan di daerah rawan bencana seperti 
longsor, banjir dan gempa;  

c. mengendalikan bangunan permukiman di tengah kawasan perkotaan 
terutama di PKW dan PKLp yang padat penduduknya, diarahkan 
pembangunan perumahannya vertikal dengan ketinggian sedang; dan 

d. mengembangan permukiman perdesaan berlandaskan kearifan nilai 
budaya lokal seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai 
panggung. 

(12) Strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia, terdiri dari:  
a. membangun kompetensi, kapasitas dan integritas baik melalui pendidikan 

formal maupun non formal bagi angkatan kerja di sektor-sektor 
kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, 
industri, pertambangan, perdagangan, permukiman, sarana, prasarana 
dan pemerintahan; dan 

b. mengembangkan sistem konsultasi, pendampingan, monitoring, evaluasi 
dan penghargaan berbasis kinerja bagi pelaku kegiatan di sektor-sektor 
tersebut pada huruf a. 

(13) Strategi untuk meningkatkan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan 
negara, terdiri dari: 
a. mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus 

pertahanan dan keamanan negara; 
b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar 

kawasan pertahanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;  
c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya  tidak 

terbangun di sekitar kawasan pertahanan  sebagai zona penyangga; dan 
d. turut serta menjaga dan memelihara asset-asset pertahanan dan 

keamanan negara. 
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BAB III 
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 5  

(1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Barru, terdiri dari :  
a. pusat-pusat kegiatan; 
b. sistem jaringan prasarana utama; dan 
c. sistem jaringan prasarana lainnya. 

(2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Barru digambarkan dalam peta 
dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000, sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan 
daerah ini. 

 
Bagian Kedua 

Pusat-Pusat Kegiatan 

Pasal 6  

(1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri dari: 
a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); 
b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp); 
c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan 
d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). 

(2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu kawasan perkotaan 
Barru di Kecamatan Barru yang merupakan kawasan perkotaan pusat 
pertumbuhan nasional. 

(3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:  
a. PKLp Palanro di Kecamatan Mallusetasi yang merupakan kawasan 

agropolitan (pertanian, perikanan, dan peternakan sapi), kawasan 
minapolitan serta kawasan wisata alam; 

b. PKLp Mangkoso di Kecamatan Soppeng Riaja yang merupakan kawasan 
pendidikan dan kawasan agropolitan (pertanian, peternakan dan 
perikanan); 

c. PKLp Ralla di Kecamatan Tanete Riaja yang merupakan kawasan 
agropolitan (pertanian, perikanan air tawar, perkebunan, hasil hutan dan 
peternakan sapi) dan wisata alam; 

d. PKLp Takkalasi di Kecamatan Balusu yang merupakan kawasan 
agropolitan (pertanian, perkebunan dan peternakan sapi); dan 

e. PKLp Pekkae di Kecamatan Tanete Rilau yang merupakan kawasan 
agropolitan (pertanian, peternakan dan perkebunan) dan kawasan 
minapolitan.  

(4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu kawasan perkotan 
Doi-Doi di Kecamatan Pujananting  yang merupakan kawasan pertambangan 
dan kawasan agropolitan (pertanian, perkebunan dan kehutanan). 

(5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pusat-pusat 
permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, 
terdiri dari:  
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a. PPL Tompo dan PPL Palakka di Kecamatan Barru;   
b. PPL Lipukasi, PPL Tanete dan  PPL Pancana, di Kecamatan Tanete Rilau;  
c. PPL Cilellang, PPL Mallawa, PPL Kupa, PPL Bojo Baru, di Kecamatan 

Mallusetasi; 
d. PPL Madello, PPL Lampoko dan PPL Kamiri di Kecamatan Balusu;  
e. PPL Kiru-kiru, PPL Siddo dan PPL Ajakkang di Kecamatan Soppeng Riaja;  
f. PPL Lompo Tengah,  PPL Harapan dan PPL Kading di Kecamatan Tanete 

Riaja; dan 
g. PPL Pujananting dan PPL Gattareng di Kecamatan Pujananting. 

(6) Pusat-pusat kegiatan tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. 

 
Bagian Ketiga 

Sistem Jaringan Prasarana Utama 

Pasal 7  

(1) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5    
ayat (1) huruf b, terdiri dari : 
a. sistem jaringan transportasi darat; dan 
b. sistem jaringan transportasi laut.  

 
Paragraf 1 

Sistem Jaringan Transportasi Darat 

Pasal 8  

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (1) huruf a,  terdiri dari: 
a. sistem jaringan jalan; 
b. sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan; dan  
c. sistem jaringan perkeretaapian. 

(2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di 
Kabupaten Barru terdiri dari: 
a. jaringan jalan; dan 
b. lalu lintas dan angkutan jalan. 

(3) Sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) huruf b, di Kabupaten Barru berupa pelabuhan 
penyeberangan; 

(4) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 
c, di Kabupaten Barru terdiri dari: 
a. jaringan jalur kereta api; 
b. stasiun kereta api; dan 
c. fasilitas operasi kereta api. 

Pasal 9  

(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, 
terdiri dari: 
a. Jaringan jalan arteri yang merupakan sistem jaringan jalan nasional yang 

ada di Kabupaten Barru, terdiri dari: 
1. ruas batas Kota Parepare – batas Kota Barru sepanjang 47,033 (empat 

puluh tujuh koma tiga puluh tiga) kilometer; 
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2. ruas jalan Bau Massepe sepanjang 2,797 (dua koma tujuh ratus 
sembilan puluh tujuh) kilometer; 

3. ruas batas Kota Barru – Pekkae sepanjang 8,909 (delapan koma 
sembilan ratus sembilan) kilometer; 

4. ruas jalan Sultan Hasanuddin sepanjang 3,674 (tiga koma enam ratus 
tujuh puluh empat) kilometer; dan 

5. ruas Pekkae – batas Kabupaten Pangkep sepanjang 8,987 (delapan 
koma sembilan ratus delapan puluh tujuh) kilometer. 

b. Jaringan jalan kolektor primer K2 yang merupakan sistem jaringan jalan 
provinsi yang ada di Kabupaten Barru, terdiri atas Ruas Pekkae – Batas 
Kabupaten Soppeng sepanjang 33,38 (tiga puluh tiga koma tiga puluh 
delapan) kilometer; 

c. Jaringan jalan kolektor primer K4 yang ada di Kabupaten Barru, 
tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari peraturan daerah ini. 

(2) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) 
huruf b di Kabupaten Barru, terdiri dari: 
a. trayek angkutan yang meliputi: 

1. trayek angkutan barang; 
2. trayek angkutan penumpang antar kota antar provinsi (AKAP);  
3. trayek angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP); dan 
4. trayek angkutan penumpang perdesaan. 

b. terminal yang meliputi: 
1. terminal penumpang tipe A di kawasan perkotaan Pekkae Kecamatan 

Tanete Rilau; 
2. terminal penumpang tipe C di kawasan perkotaan Barru Kecamatan 

Barru, di kawasan perkotaan Palanro Kecamatan Mallusetasi, di 
kawasan perkotaan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja, di kawasan 
perkotaan Takkalasi Kecamatan Balusu, di kawasan perkotaan Ralla 
Kecamatan Tanete Riaja, di kawasan perkotaan Doi-doi Kecamatan 
Pujananting, di kawasan Garongkong Kecamatan Barru dan di kawasan 
Bojo Baru Kecamatan Mallusetasi; dan  

3. terminal barang terdapat di Kecamatan Barru; 
c. fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan 
d. lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Barru tercantum dalam 

Lampiran II.3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan 
daerah ini. 

(3) Sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), terdiri dari: 
a. lintas penyeberangan antar provinsi yang dikembangkan untuk melayani 

pergerakan keluar masuk arus penumpang dan barang yang 
menghubungkan antara Kabupaten Barru dengan pusat permukiman di 
Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Jawa Timur,  Provinsi Nusa Tenggara 
Barat  dan Provinsi Kalimantan Timur; 

b. simpul transportasi penyeberangan meliputi Pelabuhan Garongkong di 
Kecamatan Barru;  

c. sistem jaringan transportasi penyeberangan di Kabupaten Barru tercantum 
dalam Lampiran II.4, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
peraturan daerah ini. 
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(4) Penyelenggaraan transportasi sungai, danau dan penyeberangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan; 

(5) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
(4) di Kabupaten Barru ditetapkan dalam rangka mengembangkan 
interkoneksi dengan sistem jaringan jalur Pulau Sulawesi, terdiri dari: 
a. jaringan jalur kereta api yang merupakan jaringan jalur kereta api umum 

antarkota Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat yang menghubungkan 
Provinsi Sulawesi Utara – Provinsi Sulawesi Tengah – Provinsi Sulawesi 
Barat – Parepare – Barru – Pangkajene – Maros – Makassar – 
Sungguminasa – Takalar – Bulukumba – Watampone; 

b. stasiun kereta api direncanakan di Kawasan Pelabuhan Garongkong di 
Kecamatan Barru, Kecamatan Balusu dan Kawasan Perkotaan Barru 
Kecamatan Barru yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan; dan 

c. fasilitas operasi kereta api yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

 
Paragraf 2 

Sistem Jaringan Transportasi Laut 

Pasal 10  

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(1) huruf b, di Kabupaten Barru terdiri dari: 
a. tatanan kepelabuhanan; dan 
b. alur pelayaran. 

(2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri 
dari: 
a. pelabuhan pengumpul yaitu Pelabuhan Awerange di Kecamatan Soppeng 

Riaja; 
b. pelabuhan pengumpan yaitu Pelabuhan Pancana di Kecamatan Tanete 

Rilau dan Pelabuhan Labuange di Kecamatan Mallusetasi; 
c. rencana pengembangan pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Garongkong di 

Kecamatan Barru;  
d. terminal khusus  yaitu Terminal Khusus PLTU Bawasalo di Kecamatan 

Balusu yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan; dan 

e. pelabuhan untuk kepentingan sendiri (TUKS)  di Kecamatan Barru dan 
Kecamatan Balusu. 

(3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan 
alur pelayaran laut ditetapkan dalam rangka mewujudkan perairan yang 
aman dan selamat untuk dilayari yang terdiri dari: 
a. alur pelayaran lokal, yaitu alur yang menghubungkan pelabuhan 

pengumpul dan pelabuhan pengumpan di Kabupaten Barru dengan 
pelabuhan pengumpan lainnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; 

b. alur pelayaran nasional, yaitu alur yang menghubungkan pelabuhan 
pengumpan dengan pelabuhan nasional lainnya; dan 

c. alur pelayaran internasional, yaitu alur yang menghubungkan Pelabuhan 
Utama Garongkong dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) di Selat 
Makassar. 
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(4) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimanfaatkan bersama 

untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. 
(5) Sistem jaringan transportasi laut di Kabupaten Barru tercantum dalam 

Lampiran II.5, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan 
daerah ini. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur pelayaran diatur sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

 
Bagian Keempat 

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya 

Pasal 11  

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri dari: 
a. sistem jaringan energi; 
b. sistem jaringan telekomunikasi;  
c. sistem jaringan sumber daya air; dan 
d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan. 
 

Paragraf 1 
Sistem Jaringan Energi 

Pasal 12  

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri 
dari: 
a. pembangkit tenaga listrik; 
b. jaringan transmisi tenaga listrik; dan 
c. jaringan pipa minyak dan gas bumi. 

(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri 
dari: 
a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bawasalo dengan kapasitas 2 x 50 

MW di Kecamatan Balusu; dan 
b. pengembangan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan 

untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah terpencil 
dan terisolir di Kabupaten Barru, meliputi: 
1. rencana pembangunan PLTMH di Sungai Ralla Kecamatan Tanete Riaja 

dengan kapasitas 3 (tiga) MW; 
2. rencana pembangunan PLTMH di Sungai Pange Kecamatan Barru dengan 

kapasitas 1,5 (satu koma lima) MW; 
3. rencana pembangunan PLTMH Mare-mare di Kecamatan Pujananting 

dengan kapasitas 1,5 (satu koma lima) MW; dan 
4. rencana pembangunan PLTMH di Sungai Ajakkang Kecamatan Balusu 

dengan kapasitas 1 (satu) MW. 
(3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

terdiri dari: 
a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) kapasitas 150 (seratus lima puluh) 

KV yang menghubungkan Gardu Induk di Kota Parepare dengan Gardu 
Induk di Kabupaten Barru; dan 

b. Gardu Induk Kabupaten Barru di Kecamatan Barru. 
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(4) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c, merupakan rencana pengembangan jaringan pipa transmisi dan 
distribusi minyak dan gas bumi Sengkang – Parepare – Makassar. 

(5) Sistem jaringan energi di Kabupaten Barru tercantum dalam Lampiran II.6, 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. 

 
Paragraf 2 

Sistem Jaringan Telekomunikasi 

Pasal 13  

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11     
huruf b, terdiri dari: 
a. jaringan teresterial; dan 
b. jaringan satelit.  

(2) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(3) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi 
satelit dan transponden diselenggarakan melalui pelayanan stasiun bumi 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.  

(4) Selain jaringan terestrial dan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
sistem jaringan telekomunikasi juga meliputi jaringan bergerak seluler berupa 
menara Base Transceiver Station telekomunikasi yang ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani 
oleh Sentral Telepon Otomat (STO) Barru di Kecamatan Barru. 

(6) Sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Barru tercantum dalam 
Lampiran II.7, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan 
daerah ini. 

Paragraf 3 
Sistem Jaringan Sumber Daya Air 

Pasal 14  

(1) Sistem jaringan sumber daya air  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 11 
huruf c, ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri 
dari konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan 
pengendalian daya rusak air. 

(2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
dari sumber air dan prasarana sumber daya air. 

(3) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari air permukaan 
pada sungai, bendung, embung, sumber air permukaan lainnya dan air tanah 
pada Cekungan Air Tanah (CAT). 

(4) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari: 
a. Wilayah Sungai (WS), yang meliputi: 

1. WS Walanae Cenranae sebagai wilayah sungai strategis nasional yang 
meliputi DAS Walanae; dan 

2. WS Saddang sebagai wilayah sungai lintas provinsi yang meliputi DAS 
Bojo, DAS Kiru-kiru, DAS Kupa, DAS Jampue, DAS Lampoko, DAS 
Lakepo, DAS Binangae, DAS Lipukasi, dan DAS Matajang. 
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b. Bendung, yaitu Bendung Lanrae di Kecamatan Mallusetasi, Bendung Kiru-
Kiru di Kecamatan Soppeng Riaja, Bendung Lampoko di Kecamatan Balusu, 
Bendung Batu Bessi di Kecamatan Barru dan Bendung Jalanru di 
Kecamatan Tanete Riaja; 

c. Embung, yang meliputi: 
1. Embung Bojo di Kecamatan Mallusetasi; 
2. Embung Galung dan Embung SepeE di Kecamatan Barru; dan 
3. Embung Matajang di Kecamatan Tanete Rilau. 

d. Cekungan Air Tanah (CAT) meliputi: Cekungan Air Tanah  lintas kabupaten, 
yaitu CAT Barru yang melintasi Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan 
Balusu, Kecamatan Barru, Kecamatan Tanete Rilau dan Kecamatan 
Pujananting. 

(5) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 
sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir dan sistem pengaman 
pantai. 

(6) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi jaringan 
irigasi primer, jaringan irigasi sekunder dan jaringan irigasi tersier yang 
melayani DI di wilayah Kabupaten Barru. 

(7) DI sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri dari: 
a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah provinsi yaitu DI Matajang 

seluas 1.828 (seribu delapan ratus dua puluh delapan) hektar;dan 
b. Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah kabupaten terdiri dari 89 

(delapan puluh sembilan) DI meliputi total luas 11.488 (sebelas ribu empat 
ratus delapan puluh delapan) hektar.  

(8) Sistem pengendalian banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) 
dilaksanakan melalui pengendalian terhadap luapan air sungai yang terdiri 
dari: Sungai Barru, Sungai Kupa, Sungai Nepo, Sungai Manuba, Sungai 
Ceppaga, Sungai Takkalasi, Sungai Ajakkang, Sungai Palakka, Sungai Bungi, 
Sungai Sikapa, Sungai Mareppang, Sungai Lipukasi dan Sungai Jalanru. 

(9) Sistem pengaman pantai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) 
dilakukan di seluruh pantai rawan abrasi di Kabupaten Barru. 

(10) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 
tercantum dalam Lampiran II.8 dan II.9 yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari peraturan daerah ini. 
 

Paragraf 4 
Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan  

Pasal 15  

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
ayat (1) huruf d, terdiri dari: 
a. sistem pengelolaan persampahan; 
b. sistem penyediaan air minum (SPAM); 
c. sistem jaringan drainase;  
d. sistem jaringan air limbah; dan 
e. jalur evakuasi bencana. 
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Pasal 16  

(1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
huruf a ditetapkan dalam rangka mengurangi, menggunakan kembali dan 
mendaur ulang sampah guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan 
kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. 

(2) Sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat 
Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. 

(3) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kabupaten Barru 
ditetapkan di kawasan perkotaan PKW, PKLp, PPK dan PPL  yang 
dikembangkan dengan sistem transfer depo. 

(4) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kabupaten Barru 
ditetapkan di Kelurahan Coppo Kecamatan Barru. 

(5) Pengelolaan persampahan di Kabupaten Barru diatur sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

(6) Sistem pengelolaan persampahan tercantum dalam Lampiran II.10, yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. 

Pasal 17  

(1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b 
ditetapkan dalam rangka menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas 
penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta 
meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan. 

(2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jaringan perpipaan dan 
bukan jaringan perpipaan. 

(3) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 
unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit 
pengelolaan dengan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan dan 
perkembangan Kabupaten Barru. 

(4) SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 
terdiri dari sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air 
hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan atau bangunan 
perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan. 

(5) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kabupaten Barru dipadukan 
dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air 
baku. 

(6) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  terdiri dari: 
a. unit air baku yang bersumber dari: 

1. Sungai, yaitu Sungai Barru, Sungai Kupa, Sungai Nepo, Sungai Manuba, 
Sungai Ceppaga, Sungai Takkalasi, Sungai Ajakkang, Sungai Palakka, 
Sungai Bungi, Sungai Sikapa, Sungai Mareppang, Sungai Lipukasi dan 
Sungai Jalanru;  

2. Air tanah di Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru, Kecamatan 
Soppeng Riaja, Kecamatan Balusu, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan 
Pujananting dan Kecamatan Mallusetasi; dan 

3. Mata air di Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru, Kecamatan 
Soppeng Riaja, Kecamatan Balusu, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan 
Pujananting  dan Kecamatan Mallusetasi. 
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b. unit produksi air minum yaitu Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Barru 
melayani Kecamatan Barru; 

c. unit distribusi air minum ditetapkan di Kecamatan Barru. 
(7) Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum dapat juga diupayakan 

melalui rekayasa pengolahan air baku. 
(8) Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
(9) Sistem penyediaan air minum tercantum dalam Lampiran II.11 yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. 

Pasal 18  

(1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c 
meliputi  sistem saluran drainase primer, sistem saluran drainase sekunder 
dan sistem saluran drainase tersier yang ditetapkan dalam rangka mengurangi 
genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama di kawasan 
permukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan  dan kawasan 
pariwisata. 

(2) Sistem saluran drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikembangkan melalui saluran pembuangan utama meliputi Sungai Lipukasi, 
Sungai Sikapa, Sungai Mareppang  dan Sungai Palanro yang melayani 
kawasan perkotaan di Kabupaten Barru. 

(3) Sistem saluran drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikembangkan tersendiri pada kawasan industri, kawasan perdagangan, 
kawasan perkantoran dan kawasan pariwisata yang terhubung ke saluran 
primer, sehingga tidak menganggu saluran drainase permukiman. 

(4) Sistem saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikembangkan pada kawasan permukiman. 

(5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir. 

(6) Sistem jaringan drainase tercantum dalam Lampiran II.12 yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. 

Pasal 19  

(1) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d 
ditetapkan dalam rangka pengurangan, pemanfaatan kembali  dan pengolahan 
air limbah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
sistem pembuangan  air limbah setempat dan sistem pembuangan air limbah 
terpusat. 

(3) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah 
setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem 
pembuangan air limbah terpusat. 

(4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, 
pengolahan serta pembuangan air limbah secara terpusat, terutama pada 
kawasan industri, kawasan rumah sakit dan kawasan permukiman padat. 

(5) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah. 
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(6) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan dan sosial-
budaya masyarakat setempat serta dilengkapi dengan zona penyangga. 

(7) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
terdiri dari: 
a. sistem pembuangan air limbah terpusat rumah sakit type C di Kecamatan 

Barru; 
b. sistem pembuangan air limbah terpusat kawasan industri di Kecamatan 

Barru, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan 
Balusu, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Pujananting dan Kecamatan 
Tanete Rilau; dan 

c. sistem pembuangan air limbah terpusat kawasan perkotaan Barru di 
Kecamatan Barru. 

(8) Sistem pembuangan air limbah terpusat dilakukan sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 20  

(1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e terdiri 
dari: 
a. Jalur evakuasi bencana banjir, terdiri dari: 

1. Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi; 
2. Desa Batupute, Desa Lawallu, Desa Ajakkang  dan Kelurahan Mangkoso 

Kecamatan Soppeng Riaja; 
3. Desa Lampoko, Desa Kamiri  dan Desa Binuang Kecamatan Balusu; 
4. Desa Tompo, Desa Galung, Desa Palakka dan Kelurahan SepeE 

Kecamatan Barru; dan 
5. Desa Kading dan Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja. 

b. Jalur evakuasi bencana longsor terdiri dari: 
1. Desa Nepo dan Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi; 
2. Desa Siddo dan Desa Paccekke Kecamatan Soppeng Riaja; 
3. Desa Kamiri Kecamatan Balusu; 
4. Desa Palakka Kecamatan Barru; 
5. Desa Lasitae dan Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau; 
6. Desa Lempang, Desa Harapan dan Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete 

Riaja; dan 
7. Desa Patappa, Desa Jangan-jangan, Desa Pujananting, Desa Bulo-bulo 

dan Desa Gattareng di Kecamatan Pujananting. 
c. Jalur evakuasi bencana gelombang pasang, terdiri dari: 

1. Desa Nepo, Desa Bojo, Desa Kupa, Desa Cilellang, Kelurahan Bojo, 
Kelurahan Mallawa dan Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi; 

2. Desa Siddo, Desa Batupute, Desa Lawallu, Desa Ajakkang, Kelurahan 
Mangkoso dan Kelurahan Kiru-kiru Kecamatan Soppeng Riaja; 

3. Desa Balusu, Desa Lampoko, Desa Madello dan Kelurahan Takkalasi 
Kecamatan Balusu; 

4. Desa Siawung, Kelurahan Mangempang, Kelurahan SepeE, Kelurahan 
Sumpang Binangae, Kelurahan Tuwung dan Kelurahan Coppo 
Kecamatan Barru; dan 

5. Desa Garessi, Desa Lipukasi, Desa Tellumpanua, Desa Corawalie, Desa 
Pao-pao, Desa Pancana, Desa Lasitae, Desa Lalabata, Kelurahan Tanete 
dan Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau. 
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d. Jalur evakuasi bencana angin puting beliung terdiri dari: 
1. Desa Nepo dan Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi; 
2. Desa Siddo, Desa Lawallu, Desa Batu Pute, Desa Paccekke, Kelurahan 

Kiru-Kiru dan Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja; 
3. Desa Binuang, Desa Madello, Desa Lampoko, Desa Balusu, Desa Kamiri 

dan Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu; 
4. Desa Palakka, Desa Tompo, Desa Galung dan Desa Anabanua 

Kecamatan Barru;  
5. Desa Lasitae, Kelurahan Tanete dan Kelurahan Lalolang Kecamatan 

Tanete Rilau; dan 
6. Desa Harapan, Desa Lompo Tengah, Desa Libureng dan Kelurahan 

Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja. 
(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,  

huruf c dan huruf d direncanakan mengikuti dan/atau menggunakan 
jaringan jalan dengan rute terdekat ke ruang evakuasi dan merupakan 
jaringan jalan paling aman dari ancaman berbagai bencana serta merupakan 
tempat-tempat yang lebih tinggi dari daerah bencana. 

(3) Jalur evakuasi bencana tercantum dalam Lampiran II.13 yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. 

 
BAB IV 

RENCANA POLA RUANG WILAYAH 
Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 21  

(1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan 
budidaya. 

(2) Rencana pola ruang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digambarkan dalam peta rencana pola ruang dengan tingkat ketelitian 
1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran I.2, yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. 
 

Bagian Kedua 
Kawasan Lindung 

Pasal 22  

(1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), terdiri dari: 
a. kawasan hutan lindung;  
b. kawasan perlindungan setempat;  
c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya ; 
d. kawasan rawan bencana alam; dan 
e. Kawasan lindung geologi. 

(2) Kawasan hutan lindung tercantum dalam Lampiran II.14 yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. 
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Paragraf  1 
Kawasan Hutan Lindung 

Pasal 23  
(1)  Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) 

huruf a merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah erosi 
dan sedimentasi serta menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin 
ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan. 

(2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luasan 
kurang lebih 51.266 (lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam) 
hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu dengan luasan 
kurang lebih 1.645,64 (seribu enam ratus empat puluh lima koma enam 
puluh empat) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Barru dengan luasan 
kurang lebih 6.961,92 (enam ribu sembilan ratus enam puluh satu koma 
Sembilan puluh dua) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi 
dengan luasan 16.087,27 (enam belas ribu delapan puluh tujuh koma dua 
puluh tujuh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting dengan luasan 
kurang lebih 19.399,05 (sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh 
Sembilan koma nol lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja 
dengan luasan kurang lebih 1.522,60 (seribu lima ratus dua puluh dua koma 
enam puluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dengan 
luasan kurang lebih 3.491,21 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh satu 
koma dua puluh satu) hektar  dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau 
dengan luasan kurang lebih 2.158,30 (dua ribu seratus lima puluh delapan 
koma tiga puluh) hektar. 

Paragraf  2 
Kawasan Perlindungan Setempat 

Pasal 24  

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 
(1) huruf b, terdiri dari: 
a. kawasan sempadan pantai; 
b. kawasan sempadan sungai;  
c. kawasan sekitar mata air; 
d. kawasan lindung spiritual; dan 
e.  Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan. 

(2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
ditetapkan di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Barru sepanjang kurang 
lebih 78 (tujuh puluh delapan) kilometer di Kecamatan Barru, Kecamatan 
Mallusetasi, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Rilau dan 
Kecamatan Balusu, dengan ketentuan: 
a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) 

meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau  
b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya 

curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi 
fisik pantai. 

(3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
ditetapkan Sungai Barru, Sungai Bojo, Sungai Kupa, Sungai Nepo, Sungai 
Manuba, Sungai Ceppaga, Sungai Takkalasi, Sungai Ajakkang, Sungai 
Palakka, Sungai Bungi, Sungai Sikapa, Sungai Mareppang dan Sungai 
Jalanru dengan ketentuan : 
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a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 
(lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar; 

b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan 
permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi 
sungai; dan 

c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan 
permukiman  dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi 
sungai. 

(4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
ditetapkan di Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru, Kecamatan 
Soppeng Riaja, Kecamatan Balusu, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan 
Pujananting dan Kecamatan Mallusetasi.  

(5) Kawasan lindung spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 
ditetapkan di kawasan perkampungan Suku Tobalo di sebagian wilayah 
Kecamatan Pujananting. 

(6) Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, 
berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan 
menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial 
budaya, estetika dan ekonomi dengan ketentuan Ruang Terbuka Hijau publik 
paling sedikit 20 (duapuluh) persen dan Ruang Terbuka Hijau privat paling 
sedikit 10 (sepuluh) persen dari luas kawasan perkotaan yaitu PKW, PKLp 
dan PPK. 
 

Paragraf  3 
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya 

Pasal 25  

(1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, terdiri dari: 
a. kawasan pantai berhutan bakau;  
b. kawasan taman wisata alam laut; dan 
c. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. 

(2) Kawasan pantai berhutan bakau, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
huruf a dengan luasan kurang lebih 343,783 (tiga ratus empat puluh tiga 
koma tujuh ratus delapan puluh tiga) hektar, ditetapkan sebagian wilayah 
Kecamatan Mallusetasi dengan luasan kurang lebih 26,322 (dua puluh enam 
koma tiga ratus dua puluh dua) hektar, sebagian wilayah Kecamatan 
Soppeng Riaja dengan luasan kurang lebih 86,804 (delapan puluh enam 
koma delapan ratus empat) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Balusu        
(termasuk Pulau Panikiang)  dengan luasan kurang lebih 200,078 (dua ratus 
koma tujuh puluh delapan) hektar  dan sebagian wilayah Kecamatan Barru 
dengan luasan kurang lebih 30,579 (tiga puluh koma lima ratus tujuh puluh 
sembilan) hektar. 

(3) Kawasan taman wisata alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
ditetapkan di Pulau Dutungan, Pulau Bakki dan Pulau Batu Kalasi 
Kecamatan Mallusetasi. 

(4)  Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c ditetapkan di Kawasan Rumah Adat Saoraja Lapinceng di 
Kecamatan Balusu, Kawasan Monumen Paccekke di Kecamatan Soppeng 
Riaja, Kawasan Monumen Garongkong di Kecamatan Barru dan Kawasan 
Pendidikan Pesantren Mangkoso di Kecamatan Soppeng Riaja. 
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Paragraf  4 
Kawasan Rawan Bencana Alam 

Pasal 26  

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22      
ayat (1) huruf d, terdiri dari: 
a. kawasan rawan banjir;  
b. kawasan rawan gelombang pasang; dan 
c. kawasan rawan tanah longsor. 

(2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
ditetapkan di Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi; Desa Batupute, Desa 
Lawallu, Desa Ajakkang dan Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja; 
Desa Lampoko, Desa Balusu, Desa Madello, Kelurahan Takkalasi dan Desa 
Binuang Kecamatan Balusu; Desa Siawung, Kelurahan Mangempang, 
Kelurahan Tuwung, Kelurahan Sumpang BinangaE, Kelurahan Coppo dan 
Kelurahan SepeE Kecamatan Barru; Desa Kading dan Desa Lompo Tengah 
Kecamatan Tanete Riaja; dan Desa Pao-Pao, Desa Lipukasi, Desa Lalabata, 
Kelurahan Tanete dan Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau.  

(3) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, ditetapkan di Desa Bojo, Desa Kupa, Desa Cilellang, Kelurahan Bojo, 
Kelurahan Mallawa dan Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi; Desa 
Siddo, Desa Batupute, Desa Lawallu, Desa Ajakkang, Kelurahan Mangkoso, 
dan Kelurahan Kiru-kiru Kecamatan Soppeng Riaja; Desa Balusu, Desa 
Lampoko, Desa Madello, Desa Binuang dan Kelurahan Takkalasi Kecamatan 
Balusu; Desa Siawung, Kelurahan Mangempang, Kelurahan Sumpang 
Binangae dan Kelurahan Coppo Kecamatan Barru; dan Desa Garessi, Desa 
Lipukasi, Desa Corawalie, Desa Pao-pao, Desa Pancana, Desa Lasitae dan 
Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau. 

(4) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
ditetapkan di Desa Nepo, Desa Manuba dan Desa Cilellang Kecamatan 
Mallusetasi; Desa Siddo dan Desa Paccekke Kecamatan Soppeng Riaja; Desa 
Kamiri Kecamatan Balusu; Desa Palakka Kecamatan Barru; Desa Lasitae, 
dan Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau; Desa Lempang, Desa Harapan, 
dan Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja; dan Desa Patappa, Desa 
Jangan-Jangan, Desa Pujananting, Desa Bulo-Bulo, Desa Bacu-Bacu dan 
Desa Gattareng di Kecamatan Pujananting. 

 
Paragraf 5 

Kawasan Lindung Geologi 
Pasal 27 

 
(1) kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) 

huruf e merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air 
tanah berupa kawasan imbuhan air tanah. 

(2) kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
di kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Barru di sebagian wilayah Kecamatan 
Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah 
Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau dan sebagian 
wilayah Kecamatan Pujananting. 
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Bagian Ketiga 
Kawasan Budidaya 

Pasal 28 

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), terdiri dari: 
a. kawasan peruntukan hutan produksi; 
b. kawasan peruntukan hutan rakyat; 
c. kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan; 
d. kawasan peruntukan perikanan; 
e. kawasan peruntukan pertambangan; 
f. kawasan peruntukan industri; 
g. kawasan peruntukan pariwisata; 
h. kawasan peruntukan permukiman; dan 
i. kawasan peruntukan lainnya. 

 
Paragraf  1 

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi 

Pasal 29 

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 
huruf a, merupakan kawasan hutan produksi terbatas dengan luasan kurang 
lebih 17.290,03 (tujuh belas ribu dua ratus sembilan puluh koma nol tiga) 
hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu dengan luasan 
kurang lebih 4.347,22 (empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh koma dua 
puluh dua) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Barru dengan luasan kurang 
lebih 3.157,68 (tiga ribu seratus lima puluh tujuh koma enam puluh delapan) 
hektar, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi dengan luasan kurang lebih 
13,65 (tiga belas koma enam puluh lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan 
Pujananting dengan luasan kurang lebih 4.154,74 (empat ribu seratus lima 
puluh empat koma tujuh puluh empat) hektar, sebagian wilayah Kecamatan 
Soppeng Riaja dengan luasan kurang lebih 937,92 (sembilan ratus tiga puluh 
tujuh koma Sembilan puluh dua) hektar, dan sebagian wilayah Kecamatan 
Tanete Riaja dengan luasan kurang lebih 4.642,82 (empat ribu enam ratus 
empat puluh dua koma delapan puluh dua) hektar. 

(2) Kawasan peruntukan hutan produksi tercantum pada Lampiran II.15 yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. 

 
Paragraf  2 

Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat 

Pasal 30 

Kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 huruf b dengan luasan kurang lebih 5.923,35 (lima ribu sembilan 
ratus dua puluh tiga koma tiga puluh lima) hektar ditetapkan di sebagian wilayah 
Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah 
Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian 
wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan 
sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau. 
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Paragraf  3 
Kawasan Peruntukan Pertanian 

Pasal 31 

(1) Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 huruf c, terdiri dari: 
a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan; 
b. kawasan peruntukan pertanian holtikultura; 
c. kawasan peruntukan perkebunan; dan 
d. kawasan peruntukan peternakan. 

(2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a, terdiri dari: 
a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah dengan 

luasan kurang lebih 14.527,07 (empat belas ribu lima ratus dua puluh 
tujuh koma nol tujuh) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan 
Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan 
Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah 
Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan 
sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau; dan 

b. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering dengan 
luasan kurang lebih 12.781,73 (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh 
satu koma tujuh puluh tiga) hektar ditetapkan di sebagian wilayah 
Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah 
Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, 
sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan 
Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau. 

(3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b, dengan luasan kurang lebih 6.305,99 (enam ribu tiga ratus 
lima koma Sembilan puluh sembilan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah 
Kecamatan Pujananting dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja. 

(4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   
huruf c merupakan kawasan perkebunan terdiri dari: 
a. kawasan peruntukan perkebunan kelapa dalam dan hybrida dengan 

luasan kurang lebih 2.202 (dua ribu dua ratus dua) hektar ditetapkan di 
sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, 
sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan 
Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah 
Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau;  

b. kawasan peruntukan perkebunan kopi dengan luasan kurang lebih 758 
(tujuh ratus lima puluh delapan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah 
Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah 
Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, 
sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan 
Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau; 

c. kawasan peruntukan perkebunan jambu mete dengan luasan kurang lebih 
5.278 (lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan) hektar ditetapkan di 
sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, 
sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan 
Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah 
Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau;  
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d. kawasan peruntukan perkebunan cengkeh dan kakao dengan luasan 
kurang lebih 1.100 (seribu  seratus) hektar ditetapkan di sebagian wilayah 
Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah 
Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, 
sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan 
Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau; dan 

e. kawasan peruntukan perkebunan kemiri dan karet dengan luasan kurang 
lebih 4.617 (empat ribu enam ratus tujuh belas) hektar ditetapkan di 
sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, 
sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan 
Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah 
Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau. 

(5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
d, berupa Kawasan peruntukan pengembangan ternak besar dengan luasan 
kurang lebih 2.290,54 (dua ribu dua ratus sembilan puluh koma lima puluh 
empat) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian 
wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian 
wilayah Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, 
sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja, dan sebagian wilayah Kecamatan 
Tanete Rilau.  

(6) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Barru 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian 
tanaman pangan berkelanjutan, dengan luasan kurang lebih 11.488 (sebelas 
ribu empat ratus delapan puluh delapan) hektar. 

(7) Kawasan peruntukan pertanian, tercantum pada Lampiran  II.16, II.17, II.18, 
II.19 dan Lampiran II.20, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
peraturan daerah ini. 

 
Paragraf  4 

Kawasan Peruntukan Perikanan 

Pasal 32 

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 
huruf d, terdiri dari: 
a. kawasan peruntukan perikanan tangkap; 
b. kawasan peruntukan perikanan budidaya perikanan; 
c. kawasan pengembangan minapolitan; dan 
d. pelabuhan pendaratan ikan. 

(2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a, ditetapkan pada wilayah perairan Selat Makassar yang meliputi 
kawasan pesisir dan laut Kecamatan Soppeng Riaja dan kawasan pesisir dan 
laut Kecamatan Mallusetasi. 

(3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, terdiri dari: 
a. kawasan budidaya perikanan air payau komoditas udang dan bandeng 

ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian wilayah 
Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, 
sebagian wilayah Kecamatan Balusu dan sebagian wilayah Kecamatan 
Tanete Rilau; dan 
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b. kawasan budidaya perikanan air tawar ditetapkan di sebagian wilayah 
Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian 
wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan 
Pujananting.  

(4) Kawasan pengembangan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d, merupakan kawasan minapolitan terpadu ditetapkan akan 
dikembangkan di sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau dan sebagian 
wilayah Kecamatan Mallusetasi. 

(5) Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
e, ditetapkan akan dikembangkan di PPI Polejiwa di Kecamatan Tanete Rilau. 

(6) Kawasan peruntukan perikanan tercantum pada Lampiran II.21, yang 
merupakan bagian  tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. 

 
Paragraf  5 

Kawasan Peruntukan Wilayah Pertambangan 

Pasal 33 

(1) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 huruf e, terdiri dari: 
a. kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara; dan 
b. kawasan peruntukan wilayah pertambangan panas bumi dan gas alam. 

(2) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari: 
a. wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam berupa kromit 

ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja, sebagian 
Kecamatan Barru dan sebagian wilayah Kecamatan Pujananting; 

b. wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam berupa mangan, 
galena dan emas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pujananting; 

c. wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam berupa 
pasir besi, pasir kuarsa dan batu gamping ditetapkan di sebagian wilayah 
Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau, 
sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja, sebagian wilayah Kecamatan 
Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru dan sebagian wilayah 
Kecamatan Pujananting;  

d. wilayah usaha pertambangan komoditas batuan berupa tras, kerikil 
berpasir alami, tanah liat dan marmer ditetapkan di sebagian wilayah 
Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, 
sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, 
sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau, sebagian wilayah Kecamatan 
Tanete Riaja, dan sebagian wilayah Kecamatan Pujananting; dan 

e. wilayah usaha pertambangan komoditas batubara ditetapkan di sebagian 
wilayah Kecamatan Pujananting dan sebagian Kecamatan Tanete Riaja. 

(3) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan panas bumi dan gas alam 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, terdiri dari: 
a. wilayah usaha pertambangan panas bumi ditetapkan di sebagian wilayah 

Kecamatan Barru; dan 
b. wilayah usaha pertambangan gas alam ditetapkan di sebagian wilayah 

Kecamatan Tanete Riaja. 
(4) Kawasan peruntukan wilayah pertambangan tercantum pada Lampiran  

II.22, yang merupakan bagian  tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. 
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Paragraf  6 
Kawasan Peruntukan Industri 

Pasal 34 

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28    
huruf f, terdiri dari: 
a. kawasan peruntukan industri besar; 
b. kawasan peruntukan industri sedang; dan 
c. kawasan peruntukan industri  rumah tangga. 

(2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf a, merupakan kawasan industri semen ditetapkan di sebagian wilayah 
Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Barru. 

(3) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf b, merupakan kawasan industri pengolahan makanan dan pakan 
ternak ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Barru dan sebagian 
wilayah Kecamatan Balusu. 

(4) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c, berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga 
ditetapkan di kawasan perkotaan PKLp dan PPK. 

 
Paragraf  7 

Kawasan Peruntukan Pariwisata 

Pasal 35 

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 
huruf g, terdiri dari: 
a. kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan 
b. kawasan peruntukan pariwisata alam. 

(2) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a, terdiri dari: 
a. kawasan Makam Pajung Tenri Leleang, kawasan Makam Petta Pallase-

LaseE, kawasan Makam We Pancai Tana, kawasan Masjid Tua Lalabata, 
kawasan Makam We Tenri Olle, kawasan Makam Datu Maddusila To 
Appaewa dan kawasan Makam Karaeng Lipukasi di Kecamatan Tanete 
Rilau;  

b. kawasan Mesjid Tua Barru, kawasan Makam H. M. Pudhail  dan kawasan 
Monumen Garongkong di Kecamatan Barru;  

c. kawasan Makam Arung Nepo dan  kawasan Makam La Bongo di 
Kecamatan Mallusetasi;  

d. kawasan permukiman suku To Balo di Kecamatan Pujananting; dan 
e. kawasan Saoraja Lapinceng di Kecamatan Balusu. 

(3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, terdiri dari: 
a. kawasan Pantai Ujung Batu, kawasan Air Panas KalompiE, kawasan Air 

Terjun Tanjung Asap, Pantai LembaE dan kawasan Cek Dam Lajulo Indah 
di Kecamatan Barru;  

b. Pulau Dutungeng, Pulau Bakki, Pantai Kupa, Taman Laut Mallusetasi, 
Pantai Lapakaka, kawasan permandian Bujung MatimbaoE, Bendungan 
LanraE dan Kawasan Wisata Mareppang di Kecamatan Mallusetasi; 

c. Pulau Pasir Putih, Pantai Awerange dan Permandian Alam Batu SitongkoE 
di Kecamatan Soppeng Riaja;  
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d. Permandian Alam Datae Salopuru di Kecamatan Pujananting;  
e. Permandian Waempubbu, Air Terjun Sarang Burung  dan Gua Togenra di 

Kecamatan Balusu;  
f. kawasan Waenungnge, kawasan Batu Mallopie, kawasan Air Terjun Waesai  

dan kawasan Bukit Harapan di Kecamatan Tanete Riaja; dan 
g. Pulau Puteanging, Sungai Bottoe dan Tanjung Butung di Kecamatan 

Tanete Rilau. 
 

Paragraf  8 
Kawasan Peruntukan Permukiman 

Pasal 36 

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 
huruf h, terdiri dari : 
a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan 
b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan. 

(2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a, berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan 
non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumber 
daya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum serta 
prasarana wilayah perkotaan lainnya. 

(3) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), ditetapkan pada Kawasan Perkotaan Barru Kecamatan Barru, 
Kawasan Perkotaan Palanro Kecamatan Mallusetasi, Kawasan Perkotaan 
Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja, Kawasan Perkotaan Ralla Kecamatan 
Tanete Riaja, Kawasan Perkotaan Takkalasi Kecamatan Balusu dan Kawasan 
Perkotaan Pekkae Kecamatan Tanete Rilau.  

(4) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b, berupa kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan 
agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan 
kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun. 

(5) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah 
Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah 
Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, 
sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan 
Tanete Rilau. 

(6) Kawasan peruntukan permukiman tercantum pada Lampiran II.23 yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. 

 
Paragraf  9 

Kawasan Peruntukan Lainnya 

Pasal 37 

(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i, 
terdiri dari: 
a. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; 
b. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;  
c. kawasan peruntukan perkantoran; dan 
d. kawasan peruntukan pelayanan umum. 
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(2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, yaitu kawasan yang merupakan aset-aset pertahanan 
dan keamanan/TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari: 
a. Kantor Komando Distrik Militer Barru di Kota Parepare;  
b. Kantor Komado Rayon Militer di Kecamatan Barru, Kecamatan 

Mallusetasi, Kecamatan Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan 
Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau dan Kecamatan Pujananting;  

c. Kantor Kepolisian Resort Barru di Kecamatan Barru; dan 
d. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Barru, Kecamatan Mallusetasi, 

Kecamatan Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, 
Kecamatan Tanete Rilau dan Kecamatan Pujananting. 

(3) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b, yaitu kawasan yang merupakan kawasan pengembangan 
perdagangan dan jasa, terdiri dari: 
a. kawasan perdagangan skala kabupaten ditetapkan di kawasan 

perdagangan Garongkong Kecamatan Barru, kawasan perdagangan 
Palanro Kecamatan Mallusetasi, kawasan perdagangan Mangkoso 
Kecamatan Soppeng Riaja, kawasan perdagangan Takkalasi Kecamatan 
Balusu, kawasan perdagangan Ralla Kecamatan Tanete Riaja dan 
kawasan perdagangan Pekkae Kecamatan Tanete Rilau; dan 

b. kawasan perdagangan skala kecamatan ditetapkan di Kecamatan Balusu, 
Kecamatan Barru, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Pujananting, 
Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan 
Tanete Rilau. 

(4) Kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c, terdiri dari: 
a. kawasan perkantoran pemerintahan skala kabupaten diarahkan pada 

kawasan perkotaan Barru Kecamatan Barru dan kawasan perkantoran 
skala kecamatan dan desa diarahkan pada kawasan perkotaan PKLp, PPK 
dan PPL; dan  

b. kawasan perkantoran swasta diarahkan menyatu pada kawasan 
perkotaan Barru. 

(5) Kawasan peruntukan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d, terdiri dari: 
a. Kawasan peruntukan pendidikan terdiri dari: 

1) kawasan pendidikan dasar diarahkan pada kawasan PPL di 
Kecamatan Barru, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Mallusetasi, 
Kecamatan Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete 
Riaja dan Kecamatan Pujananting; 

2) kawasan pendidikan menengah diarahkan pada kawasan PKLp dan 
PPK di Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan 
Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, dan 
Kecamatan Pujananting; dan 

3) kawasan pendidikan tinggi diarahkan pada kawasan perkotaan Barru 
di Kecamatan Barru,  kawasan perkotaan Mangkoso di Kecamatan 
Soppeng Riaja dan kawasn perkotaan PekkaE di Kecamatan Tanete 
Rilau. 
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b. Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan terdiri dari: 
1) puskesmas dan balai pengobatan diarahkan pada kawasan PPL di 

Kecamatan Barru, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Mallusetasi, 
Kecamatan Balusu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete 
Riaja dan Kecamatan Pujananting; dan 

2) pelayanan kesehatan skala regional berupa rumah sakit diarahkan 
pada kawasan perkotaan Barru di Kecamatan Barru. 

c. Kawasan peruntukan olahraga terdiri dari: 
1) kawasan olahraga skala kabupaten di arahkan di kawasan perkotaan 

Barru Kecamatan Barru; dan  
2) kawasan olahraga skala kecamatan diarahkan pada kawasan PPK dan 

PPL secara proporsional. 

Pasal 38 

(1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 37 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi 
kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum 
peraturan zonasi 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 badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan 
penataan ruang di Kabupaten Barru.  

 
BAB V 

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS 

Pasal 39 

(1) Kawasan strategis Kabupaten Barru merupakan bagian wilayah Kabupaten 
Barru yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh 
sangat penting dalam lingkup kabupaten di bidang ekonomi, sosial, budaya 
dan/atau lingkungan.  

(2) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Barru terdiri dari:  
a. Kawasan Strategis Nasional (KSN);  
b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan  
c. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).   

(3) Penetapan kawasan strategis di Kabupaten Barru, digambarkan dalam peta 
dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran I.3 
dan Lampiran II.24 yang merupakan bagian  tidak terpisahkan dari 
peraturan daerah ini. 

Pasal 40 

Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, adalah Kawasan Pengembangan Ekonomi 
Terpadu (KAPET) Parepare yang merupakan kawasan strategis nasional dengan 
sudut kepentingan ekonomi yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Barru. 
 

      Pasal 41 
(1) Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Barru sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, terdiri dari: 
a. KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan 
b. KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. 
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(2) KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari: 
a. kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditas perkebunan 

unggulan kopi robusta, kakao dan jambu mete ditetapkan di sebagian 
wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah Kecamatan Barru, sebagian 
wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Pujananting, 
sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian wilayah Kecamatan 
Tanete Riaja  dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau; 

b. kawasan pengembangan budidaya udang ditetapkan di sebagian wilayah 
Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian 
wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah Kecamatan Balusu dan 
sebagian wilayah Kecamatan Tanete Rilau; dan 

c. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) EMAS ditetapkan di sebagian wilayah 
Kecamatan Barru. 

(3) KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,  adalah kawasan hutan lindung 
ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Balusu, sebagian wilayah 
Kecamatan Barru, sebagian wilayah Kecamatan Mallusetasi, sebagian wilayah 
Kecamatan Pujananting, sebagian wilayah Kecamatan Soppeng Riaja, sebagian 
wilayah Kecamatan Tanete Riaja dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete 
Rilau. 

Pasal 42 

(1) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c, terdiri dari:    
a. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; 
b. kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial budaya; 
c. kawasan strategis dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya 

alam dan/atau teknologi tinggi; dan  
d. kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung 

lingkungan hidup. 
(2) KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:    
a. kawasan minapolitan ditetapkan di Kecamatan Tanete Rilau dan 

Kecamatan Mallusetasi; 
b. kawasan agrowisata ditetapkan di Kecamatan Tanete Riaja; 
c. kawasan industri pertambangan kapur pertanian ditetapkan di Kecamatan 

Balusu; 
d. kawasan pertambangan kromit, batu gamping dan serpentinit ditetapkan 

di Kecamatan Barru; 
e. kawasan pertambangan marmer, kromit, batubara dan emas ditetapkan di 

Kecamatan Pujananting; 
f. kawasan pertambangan batu gamping, tanah liat, batubara dan pasir 

kuarsa ditetapkan di Kecamatan Tanete Riaja; 
g. kawasan pertambangan tras dan pasir besi ditetapkan di Kecamatan 

Mallusetasi; 
h. kawasan pertambangan pasir besi ditetapkan di Kecamatan Tanete Rilau; 
i. kawasan terpadu pelabuhan, industri, perdagangan, pergudangan dan peti 

kemas dan simpul transportasi darat, laut dan kereta api di kawasan 
potensial pengembangan ekonomi EMAS di Kecamatan Barru;   

j. kawasan agropolitan komoditas pertanian, perkebunan hasil ternak dan 
hasil hutan di Kecamatan Barru; dan 
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k. kawasan agropolitan komoditas pertanian, hasil ternak dan hasil hutan di 
Kecamatan Pujananting. 

(3) KSK dengan sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b, terdiri dari: 
a. kawasan budaya lokal perkampungan Suku Tobalo di Kecamatan 

Pujananting; dan 
b. kawasan pendidikan Pesantren Mangkoso di Kecamatan Soppeng Riaja.  

(4) KSK dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau 
teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari;  
a. kawasan pertambangan panas bumi Kalompie di Kecamatan Barru; 
b. kawasan pertambangan dan pabrik pengolahan gas alam Ralla di 

Kecamatan Tanete Riaja; dan 
c. kawasan industri semen portland di Kecamatan Tanete Riaja dan 

Kecamatan Barru. 
(5) KSK dengan sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:  
a. kawasan wisata alam di Kecamatan Mallusetasi; dan 
b. kawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kecamatan 

Mallusetasi. 
BAB VI 

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG  

Pasal 43 

(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Barru berpedoman pada 
rencana struktur ruang dan pola ruang. 

(2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Barru terdiri dari: 
a. indikasi program utama; 
b. indikasi sumber pendanaan; 
c. indikasi pelaksana; dan 
d. indikasi waktu pelaksanaan. 

(3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi 
program utama perwujudan struktur ruang, program utama perwujudan pola 
ruang dan program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten. 

(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berasal 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas 
pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan/atau 
masyarakat. 

(6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d,  
merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam 
menetapkan prioritas pembangunan di Kabupaten Barru. 

(7) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi 
instansi pelaksana  dan indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III.1 yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari peraturan daerah ini. 
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Pasal 44 

(1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) 
disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan 
dalam Lampiran III.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
peraturan daerah ini. 

(2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi 
swasta dan kerja sama pendanaan. 

(3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

 
BAB VII 

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 
Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 45 

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan 
sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah 
kabupaten. 

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

Bagian Kedua 
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi 

Pasal 46 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah 
daerah dalam menyusun peraturan zonasi. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi, terdiri dari: 
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan 
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari : 
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat-pusat kegiatan; 
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi; 
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi;  
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;  
e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; 

dan 
f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana pengelolaan 

lingkungan. 
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b, terdiri dari: 
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan 
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya. 



- 37 - 
 
(5) Muatan ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur dan pola ruang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari: 
a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan 

syarat dan kegiatan yang tidak diperbolehkan; 
b. intensitas pemanfaatan ruang; 
c. prasarana dan sarana minimum; dan/atau 
d. ketentuan lain yang dibutuhkan. 

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut  dalam Lampiran 
II.25 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. 
 

Paragraf 1 
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pusat-Pusat Kegiatan 

Pasal 47 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pusat-pusat kegiatan kawasan 
perkotaan di Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) 
huruf a,  terdiri dari: 
a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan 

pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, pusat perdagangan dan jasa 
skala kabupaten dan/atau kecamatan, pelayanan pendidikan, pelayanan 
kesehatan, kegiatan industri manufaktur, kegiatan industri kerajinan dan 
rumah tangga, pelayanan sistem angkutan umum penumpang regional, 
kegiatan transportasi laut regional, kegiatan pertahanan dan keamanan 
negara, kegiatan pariwisata dan kegiatan pertanian; 

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan 
sebagaimana dimaksud huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak 
mengganggu fungsi kawasan perkotaan di sekitarnya; 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, kegiatan 
industri yang menimbulkan polusi dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai 
dengan peruntukan kawasan perkotaan di sekitarnya; 

d. pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang dan 
tinggi, baik ke arah horizontal maupun ke arah vertikal;  

e. pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya diarahkan sebagai kawasan 
yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan rendah dan kualitas 
pelayanan prasarana dan sarana rendah; dan 

f. penyediaan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan 
perkotaan di sekitarnya. 

Pasal 48 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi di 
Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b,  
terdiri dari: 
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi 

darat; dan 
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi 

laut. 
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,  terdiri dari: 
a. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan yang terdiri atas 

arahan peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalan arteri 
primer dan jalan kolektor primer meliputi:  
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1. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, 
ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;  

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan 
utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (street furniture), penanaman 
pohon dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak 
mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; 

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik 
jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan yang 
mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan 
pengguna jalan; 

4. pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan KDH paling rendah 30 
(tiga puluh) persen; dan 

5. pemanfaatan ruang sisi jalan bebas hambatan untuk ruang terbuka 
harus bebas pandang bagi pengemudi dan memiliki pengamanan fungsi 
jalan. 

b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan terminal 
penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe C terdiri dari:  
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang 

operasional dan pengembangan terminal tipe A dan terminal 
penumpang tipe C; 

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 
sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu 
keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi 
terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe C; 

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu 
keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi 
terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe C; dan 

4. terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe C dilengkapi 
dengan RTH yang penyediaannya diserasikan dengan luasan terminal. 

c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan terminal barang 
terdiri dari:  
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang 

operasional dan pengembangan kawasan terminal barang; 
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 

sebagaimana dimaksud pada angka 1, yang tidak mengganggu 
keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi 
terminal barang; 

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu 
keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi 
terminal barang; dan 

4. terminal barang dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya 
diserasikan dengan luasan terminal. 

d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pelabuhan 
penyeberangan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;  
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e. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan stasiun 
kereta api terdiri dari: 
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional stasiun 

kereta api, kegiatan penunjang operasional stasiun kereta api dan 
kegiatan pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik 
turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang; 

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 
sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu 
keamanan dan keselamatan operasi kereta api serta fungsi stasiun 
kereta api;  

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu 
keamanan dan keselamatan operasi kereta api serta fungsi stasiun 
kereta api; dan 

4. kawasan di sekitar stasiun kereta api dilengkapi dengan RTH yang 
penyediaannya diserasikan dengan luasan stasiun kereta api. 

f. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan di sepanjang sisi jalur 
kereta api terdiri dari: 
1. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur 

kereta api, ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur 
kereta api sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 
kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu  
konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api serta keselamatan 
pengguna kereta api;  

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik 
jalur kereta api, ruang manfaat jalur kereta api dan ruang pengawasan 
jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi 
kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;  

4. pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api dengan KDH paling 
rendah 30 (tiga puluh) persen; dan  

5. pemanfaatan ruang sisi jalur kereta api untuk ruang terbuka harus 
memenuhi aspek keamanan dan keselamatan bagi pengguna kereta 
api. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,  berupa ketentuan umum 
peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelabuhan utama, pelabuhan 
pengumpan dan pelabuhan pengumpul terdiri dari: 
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional pelabuhan, 

kegiatan penunjang operasional pelabuhan dan kegiatan pengembangan 
kawasan peruntukan pelabuhan serta kegiatan pertahanan dan keamanan 
negara secara terbatas; 

b. kegiatan  yang  diperbolehkan  dengan  syarat  meliputi  kegiatan  selain 
kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang berada di dalam 
Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKrP) dan Daerah Lingkungan 
Kepentingan Pelabuhan (DLKP), dan jalur transportasi laut dengan 
mendapat izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 
dan 
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c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu 
kegiatan di DLKrP, DLKP, jalur transportasi laut dan  kegiatan lain yang 
mengganggu fungsi pelabuhan utama, pelabuhan pengumpan dan 
pelabuhan pengumpul. 

Pasal 49 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi di Kabupaten 
Barru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c,  terdiri dari: 
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pipa minyak dan 

gas bumi;  
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik; dan 
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan pipa minyak dan 
gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari: 
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan 

penunjang jaringan pipa minyak dan gas bumi; 
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 

sebagaimana dimaksud pada  huruf a yang aman bagi instalasi  jaringan 
pipa minyak dan gas bumi serta tidak mengganggu fungsi jaringan pipa 
minyak dan gas bumi; dan 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan 
instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta mengganggu fungsi 
jaringan pipa minyak dan gas bumi. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disesuaikan dengan karakter 
pembangkit tenaga listrik berupa PLTU sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari: 
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana 

jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana 
penunjang jaringan transmisi tenaga listrik; 

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan, 
pemakaman, pertanian, perparkiran serta kegiatan lain yang bersifat 
sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik; 
dan 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan 
bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga 
listrik. 

Pasal 50  

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi di 
Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf d, terdiri 
dari: 
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan 

penunjang sistem jaringan telekomunikasi; 
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 

sebagaimana dimaksud pada huruf a yang aman bagi sistem jaringan 
telekomunikasi dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; 
dan 
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c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan 

sistem jaringan telekomunikasi dan mengganggu fungsi sistem jaringan 
telekomunikasi. 

 

Pasal 51 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air di 
Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf e, terdiri 
dari: 
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana lalu 

lintas air, kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan 
air serta kegiatan pengamanan sungai dan sempadan pantai; 

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi 
konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian 
daya rusak air dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; dan 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi 
sungai, bendung, embung  dan CAT sebagai sumber air, jaringan irigasi, 
sistem pengendalian banjir dan sistem pengamanan pantai sebagai prasarana 
sumber daya air. 

Pasal 52 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana pengelolaan 
lingkungan di Kabupaten Barru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat 
(3) huruf f, terdiri dari: 
a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan 

persampahan;  
b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum; 
c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase; dan 
d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa arahan peraturan 
zonasi untuk kawasan peruntukan TPA sampah terdiri dari:  
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA 

sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengelolaan dan pemrosesan 
akhir sampah, pengurugan berlapis bersih (sanitary landfill),  
pemeliharaan TPA sampah dan  industri terkait pengolahan sampah serta 
kegiatan penunjang operasional TPA sampah; 

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian 
non pangan, kegiatan penghijauan, kegiatan permukiman dalam jarak 
yang aman dari dampak pengelolaan persampahan dan kegiatan lain yang 
tidak mengganggu fungsi kawasan TPA sampah; dan 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sosial ekonomi yang 
mengganggu fungsi kawasan TPA sampah. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem penyediaan air minum 
(SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:  
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana 

SPAM dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang SPAM; 
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu SPAM; dan 
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c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu 
keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran 
air baku dari air limbah dan sampah serta mengakibatkan kerusakan 
prasarana dan sarana penyediaan air minum. 

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:  
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana 

sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air, 
mendukung pengendalian banjir dan pembangunan prasarana 
penunjangnya; 

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi 
sistem jaringan drainase;  

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan 
sampah, pembuangan limbah dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi 
sistem jaringan drainase; dan 

d. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras 
dengan pemeliharaan dan pengembangan ruang milik jalan. 

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:  
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana 

air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali dan 
mengolah air limbah serta pembangunan prasarana penunjangnya; 

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi 
sistem jaringan air limbah; dan 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan 
sampah, pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pembuangan 
limbah B3 dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan air 
limbah. 

                               Paragraf 2 
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang 

Pasal 53 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung di Kabupaten 
Barru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf a,  terdiri dari: 
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung; 
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat; 
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian 

alam, dan cagar budaya;  
d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana; dan 
e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya di Kabupaten 
Barru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf b,  terdiri dari: 
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi; 
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat; 
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian; 
d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;  
e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;   
f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri; 
g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata; 
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h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; 
dan 

i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya. 

Pasal 54 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, terdiri dari: 
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk 

wisata alam tanpa merubah bentang alam, pemanfaatan jasa lingkungan 
dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, kegiatan pinjam pakai 
kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan 
meliputi kepentingan religi; pertahanan dan keamanan; pertambangan; 
pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan; 
pembangunan jaringan telekomunikasi; pembangunan jaringan instalasi air; 
jalan umum; pengairan; bak penampungan air; fasilitas umum; repeater 
telekomunikasi; stasiun pemancar radio; stasiun relay televisi; sarana 
keselamatan lalulintas laut/udara; dan untuk pembangunan jalan, kanal atau 
sejenisnya yang tidak dikategorikan sebagai jalan umum antara lain untuk 
keperluan pengangkutan produksi; 

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi hutan lindung sebagai 
kawasan lindung; dan  

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang berpotensi 
mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi. 

Pasal 55 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, terdiri dari: 
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;   
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai; 
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung spiritual; dan 
d. ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari: 
a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan rekreasi 

pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, kegiatan pelabuhan, landing 
point  kabel dan/atau pipa bawah laut, kegiatan pengendalian kualitas 
perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan 
struktur buatan pencegah abrasi pada sempadan pantai, pengamanan 
sempadan pantai sebagai ruang publik, kegiatan pengamatan cuaca dan 
iklim, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan penentuan 
lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pendirian bangunan untuk 
kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami; 

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi 
sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi 
dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana dan kegiatan yang 
mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan 
setempat. 
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(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari: 
a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan 

pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, pemasangan bentangan 
jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, 
pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan 
pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan 
penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pendirian bangunan 
untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; 

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya 
pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur 
tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak 
mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan 
setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan 
pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan 
penunjang kegiatan transportasi sungai, kegiatan rekreasi air serta jalan 
inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai; dan 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah 
bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, 
fungsi  hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, kelestarian 
fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan 
yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana, 
kegiatan pembuangan sampah dan kegiatan lain yang  mengganggu  fungsi  
sempadan  sungai sebagai kawasan perlindungan setempat. 

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung spiritual 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari: 
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelestarian, penyelamatan, 

pengamanan serta penelitian kawasan lindung spiritual; 
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pariwisata, sosial 

budaya, keagamaan dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung spiritual; dan 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan 
yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang merusak kekayaan 
budaya bangsa yang berupa bangunan rumah adat, monumen, situs 
makam dan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya 
masyarakat setempat. 

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau 
kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari: 
a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan 

pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, olahraga di ruang terbuka, 
dan evakuasi bencana;  

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi, 
pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum dan selain 
kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu 
fungsi RTH kota sebagai kawasan perlindungan setempat; dan 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian stasiun 
pengisian bahan bakar umum dan kegiatan sosial dan ekonomi lainnya 
yang mengganggu fungsi RTH kota sebagai kawasan lindung setempat. 
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Pasal 56 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, pelestarian 
alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1)    
huruf c, terdiri dari: 
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau;  
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman wisata alam laut; dan 
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu 

pengetahuan. 
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari: 
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian, kegiatan 

pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, kegiatan 
konservasi, pengamanan abrasi pantai, pariwisata alam, penyimpanan 
dan/atau penyerapan karbon serta pemanfaatan air, energi air, panas dan 
angin; 

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi 
kawasan pantai berhutan bakau sebagai pelindung pantai dari pengikisan 
air laut; dan 

c. kegiatan yang  tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengubah 
atau mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem hutan bakau, 
perusakan hutan bakau dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi 
kawasan pantai berhutan bakau. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan taman wisata alam laut 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari: 
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan dan peningkatan 
kesadaran dan pengetahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau 
penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, panas dan angin, 
pariwisata alam dan pemanfaatan sumber plasma nutfah penunjang 
budidaya; 

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata 
terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang 
kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu 
fungsi kawasan  taman wisata alam laut; dan 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah 
dan/atau  merusak ekosistem asli kawasan taman wisata alam laut. 

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu 
pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari: 
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelestarian, penyelamatan, 

pengamanan, serta penelitian cagar budaya dan ilmu pengetahuan; 
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata,  

sosial budaya, keagamaan dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud 
pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya dan 
ilmu pengetahuan; dan 

c. kegiatan yang  tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan 
yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang merusak 
kekayaan budaya bangsa yang berupa peninggalan sejarah, bangunan 
arkeologi, monumen, dan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian 
budaya masyarakat setempat. 
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Pasal 57 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d, terdiri dari: 
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir;  
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang; dan   
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan longsor.  

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari: 
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penghijauan, reboisasi, 

pendirian bangunan tanggul, drainase, pintu air, sumur resapan dan 
lubang biopori serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; 

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 
kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak berpotensi 
menyebabkan terjadinya bencana banjir;  

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran 
sungai antara lain memindahkan, mempersempit dan menutup aliran 
sungai, kegiatan menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi 
bencana serta kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana 
banjir; dan 

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:  
1. penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar 

saluran dan sistem/sub sistem daerah pengaliran;  
2. penanganan sedimentasi di muara saluran/sungai yang bermuara di 

laut melalui proses pengerukan; dan 
3. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari: 
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman hutan bakau 

dan terumbu karang, pendirian bangunan pengamanan pantai, penyediaan 
lokasi dan pendirian bangunan penyelamatan serta jalur evakuasi bencana 
dan kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan 
ancaman bencana; 

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan menggunakan rekayasa 
teknologi yang sesuai dengan kondisi, jenis dan ancaman bencana;  

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan 
kerusakan hutan bakau dan terumbu karang serta kegiatan yang 
menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi bencana dan merusak atau 
mengganggu sistem peringatan dini bencana; dan 

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum terdiri dari:  
1. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; 
2. pembangunan bangunan penyelamatan; dan 
3. pemasangan peralatan pemantauan dan peringatan bencana 

gelombang pasang. 
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan longsor 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari: 
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan membuat terasering, talud 

atau turap, rehabilitasi, reboisasi, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi 
bencana dan kegiatan lain dalam rangka mencegah bencana alam tanah 
longsor; 
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b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak berpotensi menyebabkan 
terjadinya bencana alam tanah longsor;  

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penebangan pohon 
dan pendirian bangunan permukiman, kegiatan yang menghalangi 
dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang 
berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor; dan 

d. penyediaan prasarana dan sarana minimum terdiri dari:  
1. penyediaan terasering, turap, dan talud; dan 
2. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana. 

Pasal 58 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e, merupakan ketentuan 
umum peraturan zonasi kawasan imbuhan air tanah; 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari: 
a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan 

pemanfaatan kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) untuk RTH dan kegiatan 
mempertahankan fungsi kawasan CAT; 

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pariwisata, 
pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur 
tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak 
mengganggu fungsi kawasan CAT; dan 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan 
pencemaran CAT serta kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau 
merusak kelestarian fungsi kawasan CAT. 

Pasal 59 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a, terdiri dari: 
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan 

pelestarian hutan produksi sebagai penyangga fungsi hutan lindung;  
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi kawasan;  
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi 

kawasan; dan 
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 

1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi 
ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap 
jalan;  

2. pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi dilaksanakan melalui 
rekayasa teknis dengan KZB paling tinggi 10 (sepuluh) persen dan akan 
diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten 
Barru;  

3. pengembangan hutan produksi dan pengintegrasian kegiatan pariwisata 
yang mendukung pelestarian hutan produksi; dan 

4. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas 
dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan produksi. 
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Pasal 60 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan rakyat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, terdiri dari: 
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan 

pelestarian hutan rakyat sebagai penyangga fungsi hutan lindung;  
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi kawasan;  
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi 

kawasan; 
d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 

1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi 
ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan dan GSB terhadap 
jalan;  

2. pemanfaatan ruang kawasan hutan rakyat dilaksanakan melalui rekayasa 
teknis dengan KZB paling tinggi 10 (sepuluh) persen dan akan diatur lebih 
lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Barru;  

3. pengembangan hutan rakyat dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang 
mendukung pelestarian hutan rakyat; dan 

4. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas 
dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan rakyat. 

Pasal 61 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c, terdiri dari: 
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian; dan  
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari: 
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa 

kegiatan pertanian pangan beririgasi teknis dan kegiatan pertanian 
tanaman pangan lainnya, pembangunan prasarana dan sarana penunjang 
pertanian, kegiatan pariwisata, kegiatan penelitian dan perumahan 
kepadatan rendah; 

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengubah fungsi lahan 
pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi 
kawasan; 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu 
fungsi kawasan pertanian; 

d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 
1. penetapan luas dan sebaran lahan pertanian pangan beririgasi teknis 

paling sedikit 90 (sembilan puluh) persen dari luas lahan kawasan 
pertanian dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang 
wilayah Kabupaten Barru; 

2. pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pariwisata 
yang mendukung pelestarian lahan pertanian beririgasi teknis; dan 

3. pemeliharaan jaringan irigasi kawasan pertanian pangan produktif 
yang telah ditetapkan sebagai kawasan terbangun sampai dengan 
pemanfaatan sebagai kawasan terbangun dimulai. 
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e. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas 
dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian serta lokasi dan jalur 
evakuasi bencana. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari: 
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan peternakan, pembangunan 

prasarana dan sarana penunjang peternakan dan kegiatan penelitian;  
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata 

terbatas dan pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang 
kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu 
fungsi kawasan; 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu 
fungsi kawasan; 

d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 
1. penetapan luas dan sebaran kawasan peternakan akan diatur lebih 

lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Barru; dan 
2. pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pendidikan 

yang mendukung pengembangan kawasan peternakan. 
e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi: 

1. penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan peternakan; 
dan  

2. lokasi dan jalur evakuasi bencana. 

Pasal 62 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d, terdiri dari: 
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman nelayan 

tradisional, kegiatan kelautan, kegiatan perikanan, kegiatan pariwisata pantai, 
pendirian bangunan pengamanan pantai, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi 
bencana serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman 
bencana;  

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain  
sebagaimana dimaksud pada huruf a,  yang tidak mengganggu fungsi 
kawasan; 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi 
kawasan; 

d. penetapan standar keselamatan pendirian bangunan pada perairan pantai dan 
pencegahan pendirian bangunan yang mengganggu aktivitas nelayan, merusak 
estetika pantai, menghalangi pandangan ke arah pantai dan membahayakan 
ekosistem laut; dan  

e. ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian bangunan pada perairan pantai 
sebagaimana dimaksud pada huruf d, diatur sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 63 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf e terdiri dari: 
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan  pembangunan  prasarana dan 

sarana pertambangan  sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan; 
 



- 50 - 
 
b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a, diperbolehkan dengan syarat 

meliputi kegiatan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan, pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan 
keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara resiko 
dan manfaat; dan 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b. 

Pasal 64 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf f, terdiri dari: 
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk 

kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri dengan 
memperhatikan konsep eco industrial park meliputi perkantoran industri, 
terminal barang, pergudangan, tempat ibadah, fasilitas olah raga, wartel dan 
jasa-jasa penunjang industri meliputi jasa promosi dan informasi hasil 
industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan sarana penunjang lainnya 
meliputi IPAL terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan 
beracun; 

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang 
untuk mendukung kegiatan industri sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan 
KDH yang ditetapkan; dan 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b. 

Pasal 65 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf g, terdiri dari: 
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk 

kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata, kegiatan 
pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya 
dukung dan daya tampung lingkungan, kegiatan perlindungan terhadap situs 
peninggalan kebudayaan masa lampau (heritage); 

b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang 
secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata sesuai dengan 
penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan; dan 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b. 

Pasal 66 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf h, terdiri dari: 
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan   
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan 
sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) huruf a, terdiri dari: 
a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan 

perumahan kepadatan tinggi, kegiatan perumahan kepadatan sedang dan 
kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan 
sesuai dengan penetapan amplop bangunan, penetapan tema arsitektur 
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bangunan, penetapan kelengkapan bangunan lingkungan dan penetapan 
jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;   

b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a, diperbolehkan dengan syarat 
meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung 
kegiatan permukiman beserta prasarana dan sarana lingkungan; 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi 
dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang 
mengganggu fungsi kawasan; 

d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi: 
1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi 

ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan dan GSB 
terhadap jalan;  

2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis 
mitigasi bencana;  

3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan KWT 
paling tinggi 70 (tujuh puluh) persen; dan 

4. penyediaan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan 
perkotaan. 

e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi: 
1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;  
2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor 

informal; dan 
3. lokasi dan jalur evakuasi bencana. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan 
sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) huruf b, terdiri dari: 
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan 

rendah dan kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta 
pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;  

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi 
kawasan; 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu 
fungsi kawasan; 

d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 
1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi 

ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan dan GSB 
terhadap jalan; dan 

2. pengembangan pusat permukiman perdesaan dengan KWT paling tinggi  
50 (lima puluh) persen. 

e. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 
1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kawasan permukiman;  
2. prasarana dan sarana pelayanan umum; dan 
3. lokasi dan jalur evakuasi bencana. 

Pasal 67 

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf i, terdiri dari: 
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan 

keamanan negara; 
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan 

jasa;  
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c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkantoran; dan   
d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pelayanan umum. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan 
dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri 
dari: 
a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan 

pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan, kegiatan pelayanan sistem 
angkutan umum penumpang, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, 
kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana dan pendirian 
bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;   

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 
sebagaimana dimaksud pada huruf a,  yang tidak mengganggu fungsi 
kawasan; 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi 
dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang 
mengganggu fungsi kawasan; 

d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 
1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi 

ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan dan GSB 
terhadap jalan;  

2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis 
mitigasi bencana;  

3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan 
KWT paling tinggi 70 (tujuh puluh) persen; dan 

4. penyediaan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan 
perkotaan. 

e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi: 
1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan kawasan;  
2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, serta lokasi dan 

jalur evakuasi bencana; dan 
3. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perkantoran. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan 
jasa sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) huruf b, terdiri dari: 
a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan hunian 

kepadatan tinggi, kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau 
kecamatan, kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, kegiatan 
penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana dan pendirian bangunan 
untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;   

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi 
kawasan; 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi 
dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang 
mengganggu fungsi kawasan; 

d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 
1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi 

ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan dan GSB 
terhadap jalan;  

2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis 
mitigasi bencana; dan  
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3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan 
KWT paling tinggi 60 (enam puluh) persen; 

4. penyediaan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas 
kawasan perkotaan. 

e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi: 
1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi;  
2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor 

informal serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan 
3. tempat parkir untuk pengembangan zona dengan fungsi perdagangan 

dan jasa serta perkantoran. 
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkantoran 

sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) huruf c, terdiri dari: 
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemerintahan kabupaten 

dan/atau kecamatan, kegiatan perkantoran swasta,  penghijauan dan 
pembangunan prasarana dan sarana perkantoran;   

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan hunian 
kepadatan rendah dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada     
huruf a, yang tidak mengganggu fungsi kawasan perkantoran; 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, dan kegiatan pendirian bangunan yang tidak 
sesuai dengan fungsi kawasan; 

d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 
1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi 

ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB 
terhadap jalan;  

2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis 
mitigasi bencana;  

3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan 
KWT paling tinggi 60 (enam puluh) persen;dan 

4. penyediaan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas 
kawasan perkotaan. 

e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi: 
1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan perkantoran;  
2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, lokasi dan jalur 

evakuasi bencana; dan 
3. tempat parkir untuk mendukung fungsi kawasan peruntukan 

perkantoran. 
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pelayanan umum 

sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) huruf d, terdiri dari: 
a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan 

pendidikan, kegiatan peribadatan, kegiatan kesehatan, kegiatan 
penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana dan pendirian bangunan 
untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;   

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan hunian 
kepadatan rendah, dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada    
huruf a, yang tidak mengganggu fungsi kawasan pelayanan umum; 

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi 
dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana serta kegiatan yang 
mengganggu fungsi kawasan pelayanan umum; 

d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 
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1. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi 
ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan dan GSB 
terhadap jalan;  

2. penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang berbasis 
mitigasi bencana;   

3. pengembangan pusat permukiman ke arah intensitas tinggi dengan 
KWT paling tinggi 60 (enam puluh) persen; dan 

4. penyediaan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas 
kawasan perkotaan. 

e. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi: 
1. fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pelayanan umum;  
2. prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor 

informal serta lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan 
3. tempat parkir untuk mendukung fungsi kawasan pelayanan umum. 

 
Bagian Ketiga 

Ketentuan Perizinan 

Pasal 68 

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 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) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai 
dengan kewenangannya. 

(3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, seperti harus didahului 
dengan Amdal bagi pemanfaatan ruang yang akan berdampak signifikan 
terhadap keseimbangan ekologi.  

Pasal 69 
(1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang di Kabupaten Barru sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), terdiri dari: 
a. izin prinsip; 
b. izin lokasi; 
c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;  
d. izin mendirikan bangunan; dan 
e. izin lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, 
huruf c, huruf d dan huruf e diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. 

 
Bagian Keempat 

Ketentuan Insentif dan Disinsentif 

Pasal 70 
(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 

ayat (2) huruf c, merupakan perangkat pemerintah daerah untuk 
mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan ruang. 

(2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana 
struktur ruang, rencana pola ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi 
yang diatur dalam peraturan daerah ini. 
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(3) Disinsentif dikenakan  terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, 

dibatasi atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam 
peraturan daerah ini. 

Pasal 71 
(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang 

wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. 
(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh bupati yang 

teknis pelaksanaannya melalui SKPD kabupaten yang membidangi penataan 
ruang. 

Pasal 72 
(1) Pemberian insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

71 ayat (1), merupakan insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan 
ruang yang ditetapkan untuk didorong atau dipercepat pertumbuhannya 
terdiri dari: 
a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp); 
b. kawasan budidaya; dan 
c. kawasan strategis kabupaten. 

(2) Pemberian insentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:  
a. pemberian keringanan pajak; 
b. pemberian kompensasi; 
c. pengurangan retribusi; 
d. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau 
e. kemudahan perizinan. 

(3) Pengenaan disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 71 ayat (1), diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada 
kawasan yang dibatasi pengembangannya. 

(4) Pengenaan disinsentif untuk kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), diberikan dalam bentuk:  
a. pengenaan kompensasi; 
b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang 

yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Barru; 
c. kewajiban mendapatkan imbalan; 
d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau 
e. persyaratan khusus dalam perizinan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pengenaan 
disinsentif diatur dengan peraturan bupati. 

 
Bagian Kelima 
Arahan Sanksi 

Pasal 73 
(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d, 

diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang penataan ruang. 

(2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang 
dikenakan sanksi administratif. 
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(3) Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

meliputi: 
a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; 
b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang 

yang diberikan oleh pejabat berwenang; 
c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang 

diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau 
d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh 

Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; 
dan/atau 

e. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh Peraturan 
Perundang-undangan sebagai milik umum. 

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa: 
a. peringatan tertulis; 
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. 

Pasal 74 
Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 73  ayat (3) huruf a, terdiri dari: 
a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak 

sesuai dengan peruntukkannya; 
b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai 

peruntukannya; dan/atau 
c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak 

sesuai peruntukannya. 

Pasal 75 
Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang 
diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) 
huruf b, terdiri dari: 
a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; 

dan/atau 
b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam 

izin pemanfaatan ruang. 

Pasal 76 
Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh 
pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73  ayat (3) huruf c, 
terdiri dari: 
a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan; 
b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan; 
c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau; 
d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan; 
e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau 
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f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan 

persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang. 

Pasal 77 
Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh Peraturan Perundang-
undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73  ayat (3) 
huruf d, terdiri dari: 
a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ dan sumber daya alam 

serta prasarana publik; 
b. menutup akses terhadap sumber air; 
c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau; 
d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki; 
e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau 
f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang. 

Pasal 78 
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi pidana sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 73 ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan.  

BAB VIII 
KELEMBAGAAN 

Pasal 79 

(1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, 
dibentuk dan difungsikan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. 

(2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan keputusan bupati. 

 
BAB IX 

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT  

DALAM PENATAAN RUANG 

Bagian Kesatu 
Hak Masyarakat 

Pasal 80 

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak: 
a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan 

pengendalian pemanfaatan ruang; 
b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah; 
c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat 

dari penataan ruang;  
d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai 

akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata 
ruang; 

e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan 
f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang. 
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Bagian Kedua 

Kewajiban Masyarakat 

Pasal 81 

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah, terdiri dari: 
a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan;  
c.  mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan 

ruang; dan 
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. 

Pasal 82 

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 81, dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan 
kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang 
ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara 
turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya 
dukung dan daya tampung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan 
struktur ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras 
dan seimbang. 

Bagian Ketiga 

Peran Masyarakat 

Pasal 83 

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan  melalui: 
a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; 
b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan 
c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. 

Pasal 84 

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, tahap 
penyusunan tata ruang dapat berupa :  
a. memberikan masukan mengenai :  

1) persiapan penyusunan rencana tata ruang; 
2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan; 
3) pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan; 
4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau 
5) penetapan rencana tata ruang. 

b. melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau 
sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang. 

Pasal 85 

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, tahap 
pemanfaatan ruang dapat berupa: 
a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; 
b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur 

masyarakat dalam pemanfaatan ruang;  
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c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana 

tata ruang yang telah ditetapkan; 
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang 

darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan 
memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan; 

e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara 
dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; 
dan 

f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 86 

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c, tahap 
pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa: 
a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian 

insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi; 
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi; 
c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 
d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal 

menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan 
ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan 

e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap 
pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang. 

Pasal 87 

(1) Peran masyarakat dibidang penataan ruang dapat disampaikan secara 
langsung dan/atau tertulis. 

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan 
kepada bupati. 

(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat 
disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh bupati. 

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. 
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BAB X 

PENYIDIKAN 

Pasal 90 
 

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri 
Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru yang lingkup tugas 
dan tanggungjawabnya dibidang penataan ruang diberi wewenang khusus 
sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. 

(2) Pengaturan dan lingkup tugas Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi 
wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

 
BAB XI 

KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 91 

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan 
yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap 
berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan 
peraturan daerah ini. 

Pasal 92 
Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, maka :  
a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan 

peraturan daerah 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 terkait 

disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan 
peraturan daerah ini; 

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang 
dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan 
penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi 
kawasan dalam peraturan daerah ini; dan 

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak 
memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi 
kawasan dalam peraturan daerah ini, atas izin yang telah diterbitkan dapat 
dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan 
izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan; 

c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan 
peraturan daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan 
berdasarkan peraturan daerah ini; 

d. pemanfaatan ruang di Kabupaten Barru yang diselenggarakan tanpa izin 
ditentukan sebagai berikut: 
1. yang bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, pemanfaatan 

ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi 
kawasan berdasarkan peraturan daerah ini; dan 

2. yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, dipercepat untuk 
mendapatkan izin yang diperlukan. 
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e. masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-

hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, 
yang karena peraturan daerah ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka 
penyelesaiannya diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan. 

 
BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 93 

(1) Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang RTRW Kabupaten Barru 
dilengkapi dengan Lampiran berupa buku RTRW Kabupaten Barru dan album 
peta skala 1: 50.000. 

(2) Buku RTRW Kabupaten Barru dan album peta sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. 

Pasal 94 
(1) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Barru, disusun rencana rinci tata 

ruang berupa rencana detail tata ruang kabupaten dan rencana tata ruang 
kawasan strategis kabupaten. 

(2) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 
dengan peraturan daerah. 

Pasal 95 
(1) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah Kabupaten Barru adalah 20 (dua 

puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 
(2) Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah Kabupaten Barru dapat 

dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan ketentuan: 
a. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu berkaitan dengan bencana 

alam skala besar yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan; 
b. dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan batas 

teritorial wilayah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-
undangan; dan 

c. apabila terjadi perubahan rencana perubahan kebijakan nasional dan 
strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau 
dinamika internal wilayah. 

Pasal 96 
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Barru, diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. 

Pasal 97 
Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Barru Nomor 1 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Barru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 
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Pasal 98 
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru. 
 
 

                  Ditetapkan di Barru 
      pada tanggal  29 Mei 2012 

 
     BUPATI BARRU, 

 
  

 
ANDI IDRIS SYUKUR 

 
Diundangkan di Barru 
pada tanggal 29 Mei 2012 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU, 
 
 
 
 
NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2012 NOMOR 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN  II. 1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL : 29 MEI 2012

TABEL 1 PUSAT-PUSAT KEGIATAN DI KABUPATEN BARRU

No PKW No PKL No PKLp No PPK No PPL
1. Garongkong 

di 
Kecamatan 
Barru
(I-IV/B/1)

1. Kawasan 
Perkotaan 
Barru 
Ibukota 
Kabupaten 
Barru
(I-IV/B/1)

1.

2.

3.

4.

5

Palanro di 
Kecamatan 
Mallusetasi
(I-IV/C/1)

Mangkoso di 
Kecamatan 
Soppeng 
Riaja           
(I-IV/C/1)

Ralla di 
Kecamatan 
Tanete Riaja 
(I-IV/C/1)

Takkalasi di 
Kecamatan 
Balusu
(I-IV/C/1)

Pekkae di 
Kecamatan 
Tanete Rilau 
(I-IV/C/1)

1.

.

Doi-doi di 
Kecamatan 
Pujananting 
(I-IV/C/1)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.

Tompo di Kecamatan Barru (I-IV/C/1)
Lipukasi di Kecamatan Tanete Rilau (I-IV/C/1)
Tanete di Kecamatan Tanete Rilau (I-IV/C/1)
Pancara di Kecamatan Tanete Rilau (I-IV/C/1)
Cilellang di Kecamatan Mallusetasi (I-IV/C/1)
Mallawa di Kecamatan Mallusetasi (I-IV/C/1)
Kupa di Kecamatan Mallusetasi (I-IV/C/1)
Bojo Baru di Kecamatan Mallusetasi (I-IV/C/1)
Madello di Kecamatan Balusu (I-IV/C/1)
Lampoko di Kecamatan Balusu (I-IV/C/1)
Kamiri di Kecamatan Balusu (I-IV/C/1)
Kiru-kiru di Kecamatan Soppeng Riaja 
(I-IV/C/1)
Siddo di Kecamatan Soppeng Riaja (I-IV/C/1)
Ajakkang di Kecamatan Soppeng Riaja 
(I-IV/C/1)
Lompo Tengah di Kecamatan Tanete Riaja 
(I-IV/C/1)
Harapan di Kecamatan Tanete Riaja (I-IV/C/1)
Kading di Kecamatan Tanete Riaja (I-IV/C/1)
Pujananting di Kecamatan Pujananting
(I-IV/C/1)
Gattareng di Kecamatan Pujananting (I-IV/C/1)

Keterangan:
I-IV : Tahapan pengembangan
A : Mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi
B : Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan Provinsi 

B/1 Pengembangan/peningkatan fungsi
B/2 Pengembangan baru
B/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi

C : Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan Kabupaten
C/1 Pengembangan/peningkatan fungsi
C/2 Pengembangan baru
C/3 Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi

D : Pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencana
B/2 Rehabilitasi kota akibat bencana alam
B/3 Pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencana

    BUPATI BARRU,

ANDI IDRIS SYUKUR

This page was created using Nitro PDF SDK trial software.

To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

http://www.nitropdf.com/


LAMPIRAN  II.2 :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL: 29 MEI 2012

TABEL 2 SISTEM JARINGAN JALAN DI KABUPATEN BARRU

No
SISTEM JARINGAN
JALAN NASIONAL

No
SISTEM JARINGAN 
JALAN PROVINSI

No
SISTEM JARINGAN
JALAN KABUPATEN

1.
                       
                                                                  

Jalan Arteri Primer;
a. Ruas Batas Kota Parepare –

Batas kawasan perkotaan 
Barru sepanjang 47,033 Km; 
(I-IV/2)

b. Ruas Jln. Bau Massepe 
sepanjang 2,797 Km; (I-IV/2)

c. Ruas Batas kawasan 
perkotaan Barru – Pekkae 
sepanjang 9,987 Km; (I-IV/2)

d. Ruas Jln. Hasanuddin 
sepanjang 3,674 Km;  (I-
IV/2)

e. Ruas Pekkae – Batas Kab. 
Pangkep sepanjang 8,987 
Km; (I-IV/2)

1.

. 

Jalan Kolektor K2;
a. Ruas Pekkae –

Batas Kab. 
Soppeng sepanjang 
33,38 Km. (I-IV/2)

1. Jalan Kolektor K4;
1) Ruas Abbatungge – Sepe’e; (I-IV/1)
2) Ruas Ajakkang – Callaccu; (I-IV/1)
3) Ruas Alekale – Tangassoe; (I-IV/1)
4) Ruas Baera – Tanrutedong; (I-IV/1)
5) Ruas Ballewe – Waempubbu; (I-IV/1)
6) Ruas Balusu – Jollengnge; (I-IV/1)
7) Ruas Balusu – Pallae/Padangloan; (I-IV/1)
8) Ruas Bampae – Pange; (I-IV/1)
9) Ruas Banga-bangae – Tokkene(I-IV/1);
10) Ruas Barang – Gattareng; (I-IV/1)
11) Ruas Barang – Kalompi; (I-IV/1)
12) Ruas Barantang – Manuba; (I-IV/1)
13) Ruas Barantang – Mareppang; (I-IV/1)
14) Ruas Barantang – Patanrongnge; (I-IV/1)
15) Ruas Barru – Kamara; (I-IV/1)
16) Ruas Batulappa – Kalompi; (I-IV/1)
17) Ruas Batupute – Palungnge Gellang; (I-IV/1)
18) Ruas Bawasalo – Burancie; (I-IV/1)
19) Ruas Bette – Pangi; (I-IV/1)
20) Ruas Bette – Tangngassoe; (I-IV/1)
21) Ruas Bette – Tinco; (I-IV/1)
22) Ruas Birue – Bellawe; (I-IV/1)
23) Ruas Bojo I – Bojo II; (I-IV/1)
24) Ruas Bojo – Lapakaka; (I-IV/1)
25) Ruas Bojo – Lojie; (I-IV/1)
26) Ruas Bottoe – Maddo; (I-IV/1)
27) Ruas Bottoe – Mate’ne; (I-IV/1)
28) Ruas Bottoe – Pancana; (I-IV/1)
29) Ruas Bottolai – Salomoni; (I-IV/1)
30) Ruas Bulu Dua – Ampiri/Ammerung(I-IV/1);
31) Ruas Bulu Dua – Salossoe; (I-IV/1)
32) Ruas Bululaweng – Pange; (I-IV/1)
33) Ruas Bungi – Ance; (I-IV/1)
34) Ruas Bungi – Matajang; (I-IV/1)
35) Ruas Bunne – Rumpia; (I-IV/1)
36) Ruas Cempa – Gojie; (I-IV/1)
37) Ruas Cempaga – Bulo-bulo; (I-IV/1)
38) Ruas Cilellang – Barantang; (I-IV/1)
39) Ruas Cilellang – Batumarajae; (I-IV/1)
40) Ruas Cilellang – Cengkengnge; (I-IV/1)
41) Ruas Cilellang – Maralleng; (I-IV/1)
42) Ruas Coppeng-coppeng – Bujung Banga/Butung; (I-IV/1)
43) Ruas Coppeng-coppeng – Pancana; (I-IV/1)
44) Ruas Coppo – Lajari; (I-IV/1)
45) Ruas Datae – Abbolange; (I-IV/1)
46) Ruas Datae – Pucue; (I-IV/1)
47) Ruas Ele – PD. Mallorie; (I-IV/1)

This page was created using Nitro PDF SDK trial software.

To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

http://www.nitropdf.com/


48) Ruas Gattareng – Bulo-bulo; (I-IV/1)
49) Ruas Garessi – Kamara; (I-IV/1)
50) Ruas Gempungnge – Garongkong; (I-IV/1)
51) Ruas Jalanru – Waesai; (I-IV/1)
52) Ruas Jambae – Adingnge; (I-IV/1)
53) Ruas Jempue – Garongkong; (I-IV/1)
54) Ruas Jempulu – Dengeng-dengeng; (I-IV/1)
55) Ruas Kading – Kamiri; (I-IV/1)
56) Ruas Kampung Baru – Ajakkang; (I-IV/1)
57) Ruas Kiru-kiru – Ajakkang; (I-IV/1)
58) Ruas Kota Balusu; (I-IV/1)
59) Ruas Kota Mallusetasi – Mate’ne; (I-IV/1)
60) Ruas Kota Pujananting; (I-IV/1)
61) Ruas Kota Soppeng Riaja; (I-IV/1)
62) Ruas Kota Tanete Riaja; (I-IV/1)
63) Ruas Kota Tanete Rilau; (I-IV/1)
64) Ruas Labaja – Lemo; (I-IV/1)
65) Ruas Labawang – Salossoe; (I-IV/1)
66) Ruas Lajo Angin – Cappa Benteng; (I-IV/1)
67) Ruas Lajo Angin – Lemo; (I-IV/1)
68) Ruas Lampoko – Bawasalo; (I-IV/1)
69) Ruas Lampoko – Balusu; (I-IV/1)
70) Ruas Lampoko – Pallae; (I-IV/1)
71) Ruas Lanrae – Mareppang; (I-IV/1)
72) Ruas Lapao – Madello; (I-IV/1)
73) Ruas Lapao – Waempubbu; (I-IV/1)
74) Ruas Lapasu – Bulu Dua; (I-IV/1)
75) Ruas Lappa Bila – Bacu-bacu; (I-IV/1)
76) Ruas Lappa Bila – Bujung Awo; (I-IV/1)
77) Ruas Latimpa – Palie; (I-IV/1)
78) Ruas Lawallu – Tanrabalana; (I-IV/1)
79) Ruas Lawampang – Ballewe; (I-IV/1)
80) Ruas Limpo – Lappadare; (I-IV/1)
81) Ruas Lisu Pasar Baru – Tokkene; (I-IV/1)
82) Ruas Maddo – Sikapa; (I-IV/1)
83) Ruas Mallawa – Topporeng; (I-IV/1)
84) Ruas Mangkoso – Paccekke; (I-IV/1)
85) Ruas Mangkoso – Wiringtasi; (I-IV/1)
86) Ruas Mareppang – Pakka/Belokka; (I-IV/1)
87) Ruas Mareto – Baramase; (I-IV/1)
88) Ruas Maruala – Batu Mallopie; (I-IV/1)
89) Ruas Maruala – Parenring; (I-IV/1)
90) Ruas Matajang – Pacore; (I-IV/1)
91) Ruas Mattirowalie – Bonto Payung/Bulo-bulo; (I-IV/1)
92) Ruas Mattoanging – Ajakkang; (I-IV/1)
93) Ruas Menrong – Pacciro; (I-IV/1)
94) Ruas Ongkoe – Manuba; (I-IV/1)
95) Ruas Paccekke – Kading; (I-IV/1)
96) Ruas Paccingang – Pacciro; (I-IV/1)
97) Ruas Paccingang – Panincong; (I-IV/1)
98) Ruas Palakka – Pange; (I-IV/1)
99) Ruas Palanro – Lanrae; (I-IV/1)
100) Ruas Palanro – Mallawa; (I-IV/1)
101) Ruas Palanro – Mareppang; (I-IV/1)
102) Ruas Panincong – Pacciro Waesai; (I-IV/1)
103) Ruas Panincong – Tokkene; (I-IV/1)
104) Ruas Parenring – Limpo; (I-IV/1)
105) Ruas Parenring – Pettung; (I-IV/1)
106) Ruas Patanrongnge – Topporeng; (I-IV/1)
107) Ruas Pekkae – Cinaga; (I-IV/1)
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108) Ruas Pekkae – Cinekko; (I-IV/1)
109) Ruas Pekkapao – Salomoni; (I-IV/1)
110) Ruas Pucanra – Lapakaka; (I-IV/1)
111) Ruas Punranga – Bulo-bulo; (I-IV/1)
112) Ruas Ralla – Jalanru; (I-IV/1)
113) Ruas Rumpia – Kamiri; (I-IV/1)
114) Ruas Siawung – Batubessi; (I-IV/1)
115) Ruas Siawung – Garongkong;
116) Ruas Siddo – Ceppaga; (I-IV/1)
117) Ruas Siddo – Kiru-kiru; (I-IV/1)
118) Ruas Soreang – Aroppoe; (I-IV/1)
119) Ruas Sumpang Binangae – Garongkong; (I-IV/1)
120) Ruas Takkalasi – Labungnge; (I-IV/1)
121) Ruas Tampung Cinae – Lisu; (I-IV/1)
122) Ruas Tampung Cinae – Paria; (I-IV/1)
123) Ruas Tangngassoe – Ere; (I-IV/1)
124) Ruas Tanrabalana – Daun Lajangnge; (I-IV/1)
125) Ruas Toe – Ceppaga; (I-IV/1)
126) Ruas Toe – Palungnge Gellang; (I-IV/1)
127) Ruas Ujung – Cilellang; (I-IV/1)
128) Ruas Waempubbu – Madello; (I-IV/1)
129) Ruas Wana Waru – Ganoe; (I-IV/1)
130) Ruas Watu – Daccipong; dan(I-IV/1)
131) Ruas Wiring Pulue – Bawasalo; (I-IV/1)

Keterangan:
I-IV : Tahapan pengembangan
1 : Pemantapan jaringan jalan
2 : Pengembangan jaringan jalan
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LAMPIRAN  II . 3 :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL : 29 MEI 2012

TABEL 3. LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN BARRU

No
SIMPUL JARINGAN JALAN TRANSPORTASI 

KABUPATEN
No

SIMPUL JARINGAN JALAN KECAMATAN
TRANSPORASI KECAMATAN

1. Simpul Jaringan Jalan Transportasi Kabupaten;
 Terminal Tipe A Pekkae di Kecamatan Tanete 

Rilau (PKLp Tanete Rilau) (I-IV/2)

1. Simpul Jaringan Jalan Transportasi Kecamatan dalam hal ini Ibukota 
masing-masing Kecamatan;

 terminal tipe C di Kawasan Perkotaan Barru; (I-IV/1)

terminal tipe C di Kawasan Garongkong; (I-IV/2)

 terminal tipe C di Kawasan Bojo Baru; (I-IV/1)

terminal tipe C di Kawasan Perkotaan Palanro;  (I-IV/2)

terminal tipe C di Kawasan Perkotaan Mangkoso;  (I-IV/2)

terminal tipe C di Kawasan Perkotaan Takkalasi; (I-IV/2)

terminal tipe C di Kawasan Perkotaan Ralla;  (I-IV/2)

terminal tipe C di Kawasan Perkotaan Doi-doi. (I-IV/2)

Keterangan:
I – IV : Tahapan pengembangan
1 : Pemantapan
2 : Pengembangan
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LAMPIRAN  II . 4 :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL : 29 MEI 2012

TABEL 4. SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN DI KABUPATEN BARRU

No LINTAS PENYEBERANGAN LINTAS PROPINSI No SIMPUL TRANSPORTASI PENYEBERANGAN

1. Lintas Penyeberangan lintas Propinsi 

 Kabupaten Barru dengan pusat permukiman 
di Provinsi Kalimantan Selatan, (I-IV/1)

 Kabupaten Barru dengan pusat permukiman 
di Provinsi Jawa Timur, (I-IV/2)

 Kabupaten Barru dengan pusat permukiman 
di Provinsi Nusa Tenggara Barat (I-IV/2)

 Kabupaten Barru dengan pusat permukiman 
di dan Provinsi Kalimantan Timur (I-IV/2)

1. Simpul Transportasi penyeberangan meliputi pelabuhan garongkong

Keterangan:
I – IV : Tahapan pengembangan
1 : Pemantapan
2 : Pengembangan
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LAMPIRAN  II . 5 :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL: 29 MEI 2012

TABEL 5. SISTEM JARINGAN TRANSFORTASI LAUT  DI KABUPATEN BARRU

No PELABUHAN UTAMA No PELABUHAN PENGUMPAN No PELABUHAN KHUSUS
1. Pelabuhan Garongkong yang 

dikembangkan untuk melayani 
KEK/Kawasan EMAS di 
Kecamatan Barru (PKW 
Garongkong) (I-IV/2)

1.

2.

3.

Pelabuhan Awerrange yang 
berfungsi sebagai pelabuhan
pengumpan di Kecamatan 
Soppeng Riaja (PPK Mangkoso) 
(I-IV/1)

Pelabuhan Pancana yang 
berfungsi sebagai pelabuhan
pengumpan di Kecamatan Tanete 
Rilau (PPK Pekkae) (I-IV/1)

Pelabuhan Labuange yang 
berfungsi sebagai pelabuhan
pengumpan di Kecamatan 
Mallusetasi (PPK Palanro) (I-IV/1)

1.

2.

3.

Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) 
Polejiwa yang berfungsi sebagai 
Pangkalan Pendaratan Ikan pada 
kawasan Minapolitan di 
Kecamatan Tanete Rilau (PKLp 
Tanete Rilau) (I-IV/2)

Pelabuhan khusus PLTU 
Bawasalo di Kecamatan Balusu
(I-IV/2)

pelabuhan untuk kepentingan 
sendiri (TUKS) (I-IV/2)

Keterangan:
I – IV : Tahap pengembangan

1 : Pemantapan kepelabuhanan bukan  pusat penyebaran
2 : Pengembangan kepelabuhanan bukan pusat penyebaran 

     BUPATI BARRU,

ANDI IDRIS SYUKUR

This page was created using Nitro PDF SDK trial software.

To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

http://www.nitropdf.com/


LAMPIRAN  II . 6 :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR : 4 TAHUN  2012
TANGGAL : 29 MEI  2012

TABEL 6. SISTEM JARINGAN ENERGI KABUPATEN BARRU

No Sistem Jaringan Energi Kapasitas

A

1.

Pembangkit Tenaga Listrik;

1. PLTU Bawasaloe di Kecamatan Balusu (I-IV/2)

2. rencana PLTMH di Sungai Ralla Kecamatan Tanete Riaja 

3. rencana PLTH di Sungai Pange Kecamatan Barru 

4. rencana PLTMH Mare Mare Kecamatan Pujananting 

5. rencana PLTMH Sungai Ajakang di Kecamatan Balusu

2x50 MW

3,0 MW

1,5 MW

1,5 MW

1,0 MW

B Depo Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Migas Garongkong serta Jaringan minyak dan 

gas bumi yang terdiri atas SPBU-SPBU di Kabupaten Barru (I-IV/2)

C Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;

1. Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melintasi perbatasan 

Kabupaten Barru-Kota Pare-pare sampai perbatasan Kabupaten Barru-Pangkep

(I-IV/1)

2. Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melintasi perbatasan 

Kabupaten Barru-Bone sampai perbatasan Kabupaten Barru-Pangkep

(I-IV/2)

Bertegangan 150 kVA

Bertegangan 150 kVA

Keterangan:

I – IV :  Tahapan Pengembangan
1 :  Pemantapan
2 :  Pengembangan
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LAMPIRAN  II . 7 :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR : 4 TAHUN  2012
TANGGAL : 29 MEI  2012

TABEL 7. SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI KABUPATEN BARRU

No STASIUN TELEPON OTOMAT (STO)
KAPASITAS 

(SST)

1

2

Sentral Telepon Otomat (STO) Barru (I-IV/1)

Pengembangan telepon nirkabel berupa lokasi menara Base 
Transceiver Station (BTS), rencana penggunaannya secara bersama
dan tidak mengganggu aktivitas di sekitarnya termasuk kegiatan 
penerbangan (I-IV/2)

-

-

Keterangan:

I – IV : Tahapan Pengembangan
1        : Pemantapan
2        : Pengembangan
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LAMPIRAN  II . 8 :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL : 29 MEI 2012

TABEL 8. SISTEM JARINGAN SDA DI KABUPATEN BARRU

No
SISTEM JARINGAN SDA

1 WS Walanae-Cendranae, di wilayah Kabupaten Barru meliputi DAS Cinaga, 
DAS Langkemme, DAS Pangkajene, DAS Walanae, DAS Batupute, DAS 
Binangae, DAS Bungi, DAS Jampue, DAS Karajae, DAS Kiru-Kiru, DAS 
Lakepo, DAS Lampoko, dan DAS Segeri; (I-IV/A/1)

Keterangan:
I – IV : Tahapan Pengembangan
A : Perwujudan sistem jaringan SDA
A/1 : Konservasi SDA, pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air
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LAMPIRAN  II . 9 :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR : 4 TAHUN  2012
TANGGAL : 29 MEI 2012

TABEL 9. DAERAH IRIGASI (DI) KEWENANGAN KABUPATEN DI KABUPATEN BARRU

No Nama Daerah Irigasi (DI.) Nama Kecamatan Luas (ha.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

LANRAE
MATTIMBAWAWOE
LAKALILI
MANUBA
ALAKKANG
ARATENGNGE
BUAKA
BOJO
PUCCANRA
KIRU KIRU
BEBBAE
PACCEKKE
BAERA
KAMIRI
PADDUMPU
WAE PUBBU
BALUSU
BATU BESSI
TOMPO
BATU LAPPA
JEMPURENGE
GALUNG
PEJJENGE
LA BULENG
BARANGE
PODDO
PALAKKA
JAMBAE
GELLENGE
BOLLIE
ALEJJANG
JARUME
KALOMPIE
AROPPOE
WIRA WIRAE
GARESSI
JALANRU
WAE SAI
BUNNEE
TABBI
WATU 
PACCIRO
DAWALIAN
ULO
LISU
ELE
PESSE
LIMPO
BUA
CINEKKO
TILLE
AMPELLE
LAJOANGIN
MENRONG
PANGI
BETTE
JEMPANGNGE
TANGNGASSOE

MALLUSETASI
MALLUSETASI
MALLUSETASI
MALLUSETASI
MALLUSETASI
MALLUSETASI
MALLUSETASI
MALLUSETASI
MALLUSETASI
SOPPENG RIAJA
SOPPENG RIAJA
SOPPENG RIAJA
BALUSU
BALUSU
BALUSU
BALUSU
BALUSU
BARRU
BARRU
BARRU
BARRU
BARRU
BARRU
BARRU
BARRU
BARRU
BARRU
BARRU
BARRU
BARRU
BARRU
BARRU
BARRU
TANETE RILAU
TANETE RILAU
TANETE RILAU
TANETE RIAJA
TANETE RIAJA
TANETE RIAJA
TANETE RIAJA
TANETE RIAJA
TANETE RIAJA
TANETE RIAJA
TANETE RIAJA
TANETE RIAJA
TANETE RIAJA
TANETE RIAJA
TANETE RIAJA
TANETE RIAJA
TANETE RIAJA
TANETE RIAJA
TANETE RIAJA
TANETE RIAJA
TANETE RIAJA
PUJANANTING
PUJANANTING
PUJANANTING
PUJANANTING

810
50

111
60

250
30
40
87
60

628
25
45
40
45
75
95
35

925
50

100
75

178
150
110
107

25
250

40
50

175
175
100
100
226

30
80

350
100

60
70

100
100

60
300

60
25
25
50
95

125
23

157
75
80
53
65
95
25
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No Nama Daerah Irigasi (DI.) Nama Kecamatan Luas (ha.)

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

ERE
BONTOREA
PALLUDDA
SALOPURU
WANAWARU
PUNRANGA
BARANG
JEMPULU
ALEKALE
KAMPUNG BARU
MARE MARE
PONBANRI
BALOMBANG/LADANG
COKKOE
GATTARENG
PATALLASSANG
KELO
LEMPANG
BENRONG
MANYENGO
DUMENGNGE
CINNONG
LAMANA
AMERRUNG I
AMERRUNG II
JELATA
LADOANG
BATULUMU
PANGGALUNGAN
LABAKA I
LABAKA II
PASSENGERENG

PUJANANTING
PUJANANTING
PUJANANTING
PUJANANTING
PUJANANTING
PUJANANTING
PUJANANTING
PUJANANTING
PUJANANTING
PUJANANTING
PUJANANTING
PUJANANTING
PUJANANTING
PUJANANTING
PUJANANTING
PUJANANTING
PUJANANTING
PUJANANTING
PUJANANTING
PUJANANTING
PUJANANTING
PUJANANTING
PUJANANTING
PUJANANTING
PUJANANTING
PUJANANTING
PUJANANTING
PUJANANTING
PUJANANTING
PUJANANTING
PUJANANTING
PUJANANTING

150
90
60
30
50

254
40

100
25
75
30

100
-
-

172
220

75
75
80
50

-
-
-

80
100

50
-
-

100
50
75

-

T O T A L 11.488
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LAMPIRAN  II . 10 :   PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR : 4 TAHUN  2012
TANGGAL : 29  MEI 2012

TABEL 10. SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN AIR LIMBAH DI KABUPATEN BARRU

No SISTEM JARINGAN PERSAMPAHAN No SISTEM JARINGAN AIR LIMBAH

1.

2.

3.

4.

Rencana pengembangan tempat pengolahan 

sampah akhir (TPA) berlokasi di Kelurahan Coppo 

Kecamatan Barru Luas lahan  4,00 Ha (I-IV/B)

Rencana pengolahan sampah organis menjadi 

kompos skala kecil yang tersebar di lingkungan 

permukiman khususnya kawasan perkotaan di 

Kabupaten Barru (I-IV/B)

Rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana 

persampahan, bergerak dan tidak bergerak, 

khususnya TPS,  kontainer dan truk (I-IV/A)

Mengembangkan kemitraan dengan swasta 

berkaitan untuk pengelolaan sampah dan 

penyediaan TPA (I-IV/B)

1.

2.

3.

Mengembangkan sistem sanitasi setempat yang 

diarahkan pada sistem publik sebagai konsep 

utama pengembangan saat ini sebelum 

tersedianya sarana IPAL terpadu di Kabupaten 

Barru (I-IV/B)

Rencana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 

yang melayani skala kota (I-IV/B)

Adanya pengawasan terhadap pengelolaan 

penanganan limbah cair dari kegiatan-kegiatan 

masyarakat yang lain seperti industri, rumah 

makan/restoran, hotel dan rumah sakit (I-IV/A)

Keterangan:
I – IV : Tahapan Pengembangan
A : Pemantapan
B : Pengembangan
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LAMPIRAN  II . 11 :   PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR : 4 TAHUN  2012
TANGGAL : 29  MEI 2012

TABEL 11. SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  DI KABUPATEN BARRU

No SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM JARINGAN 
PERPIPAAN

No SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM BUKAN
JARINGAN PERPIPAAN

1.

2.

3.

Sumber ar
 Sungai
 Air Tanah
 Mata air

Unit Produksi air minum yaitu Instalasi 
Pengelolaan air minum ( IPA ) Barru (I-IV/B)

Unit Distribusi air minum IPA Barru yaitu 
Kecamatan Barru

1.

.

Terdiri dari 
 Sumur dangkal
 Sumur pompa tangan
 Bak penampungan air hujan
 Terminal air
 Mobil tangki air
 Instalasi air kemasan
 Bangunan penampungan air

Keterangan:
I – IV : Tahapan Pengembangan
A : Pemantapan
B : Pengembangan
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LAMPIRAN  II . 12 :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR : 4 TAHUN  2012
TANGGAL : 29 MEI  2012

TABEL 12. SISTEM JARINGAN DRAINASE  DI KABUPATEN BARRU

No
SISTEM JARINGAN DRAINASE

1

2

3

Sistem Jaringan Primer (I-IV/A)

Sistem Jaringan Sekunder (I-IV/A)

Sistem Jaringan Tersier (I-IV/A)

Keterangan:
I – IV : Tahapan Pengembangan
A : Perwujudan sistem jaringan drainase

          BUPATI BARRU,

ANDI IDRIS SYUKUR

This page was created using Nitro PDF SDK trial software.

To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

http://www.nitropdf.com/


LAMPIRAN  II . 13 :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR : 4 TAHUN  2012
TANGGAL : 29 MEI  2012

TABEL 13. JALUR EVAKUASI BENCANA  DI KABUPATEN BARRU

No
JALUR EVAKUASI BENCANA

1

2

3

4

Jalur evakuasi bencana banjir (I-IV/A)

Jalur evakuasi bencana longsor (I-IV/A)

Jalur evakuasi bencana gelombang pasang (I-IV/A)

Jalur evakuasi bencana putting beliung (I-IV/A)

Keterangan:
I – IV : Tahapan Pengembangan
A : Pemantapan
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LAMPIRAN  II .14 :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL : 29 Mei 2012

TABEL 14. KAWASAN HUTAN LINDUNG  DI KABUPATEN BARRU

No Kecamatan Luas (ha) Persentase (%)

1 Balusu 1,645.64 3.21

2 Barru 6,961.92 13.58

3 Mallusetasi 16,087.27 31.38

4 Pujananting 19,399.05 37.84

5 Soppeng Riaja 1,522.60 2.97

6 Tanete Riaja 3,491.21 6.81

7 Tanete Rilau 2,158.30 4.21

Jumlah 51,266.00 100.00
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LAMPIRAN  II .15 :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL : 29 MEI 2012

TABEL 15. KAWASAN HUTAN PRODUKSI KABUPATEN BARRU

No Kecamatan Hutan Produksi 
(ha)

% Hutan Rakyat
(ha)

% Total %

1 Balusu 4.347,22 25,14 997,73 16,84 5.344,95 21,86
2 Barru 3.157,68 18,26       703,42 11,88 3.861,10 16,63
3 Mallusetasi 13,65 0,08 596,88 10,08 610,53 2,63
4 Pujananting 4.154,74 24,03    1.832,66 30,94 5.987,40 25,79
5 Soppeng Riaja 937,92 5,63 741,81 12,52 1.715,73 7,39
6 Tanete Riaja 4.642,82 26,85 982,98 16,59 5.625,79 24,24
7 Tanete Rilau - - 67,88 1,15 67,88 0,29

Total 17.290,03 100.00 5.923,35 100,00 23.213,38 100,00
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LAMPIRAN  II.16 :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN  BARRU
NOMOR : 4 TAHUN 2012

   TANGGAL :  29 MEI 2012

TABEL 16 LOKASI KAWASAN POTENSI TANAMAN PERTANIAN LAHAN BASAH 
KABUPATEN BARRU

No Kecamatan Luas (ha) Persentase (%)

1 Balusu 2,719 18.72

2 Barru 2,625 18.07

3 Mallusetasi 1,660 11.43

4 Pujananting 1,725 11.87

5 Soppeng Riaja 1,452 10.00

6 Tanete Riaja 2,170 14.94

7 Tanete Rilau 2,176.07 14.98

Jumlah 14,527.07 100.00
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LAMPIRAN  II.17 :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
   NOMOR :  4 TAHUN 2012
   TANGGAL :  29 MEI 2012

TABEL 17. LOKASI KAWASAN PERTANIAN LAHAN KERING 
KABUPATEN BARRU

No Kecamatan Luas (ha) Persentase (%)

1 Balusu 1,582.56 12.38

2 Barru 1,816.14 14.21

3 Mallusetasi 3,915.82 30.64

4 Pujananting 1,443.09 11.29

5 Soppeng Riaja 568.05 4.44

6 Tanete Riaja 1,691.00 13.23

7 Tanete Rilau 1,765.07 13.81

Jumlah 12,781.73 100.00
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LAMPIRAN  II.18 :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
   NOMOR :  4 TAHUN 2012
   TANGGAL :  29 MEI 2012

TABEL 18. LOKASI KAWASAN PERTANIAN HOLTIKULTURA 
KABUPATEN BARRU

No Kecamatan Luas (ha) Persentase (%)

1 Balusu 550.00 8.72

2 Barru 750.00 11.89

3 Mallusetasi 875.00 13.88

4 Pujananting 1,617.94 25.66

5 Soppeng Riaja 568.05 9.01

6 Tanete Riaja 1,145.00 18.16

7 Tanete Rilau 800.00 12.69

Jumlah 6,305.99 100.00
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LAMPIRAN  II.19 :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
   NOMOR :  4 TAHUN 2012
   TANGGAL :  29 MEI 2012

TABEL 19. LOKASI KAWASAN TANAMAN PERKEBUNAN KABUPATEN BARRU

No Kecamatan Luas (ha) Persentase (%)
1 Balusu 1.234,87 8,79
2 Barru 2.158,00 15,36
3 Mallusetasi 2.176,17 15,49
4 Pujananting 1.872,44 13,33
5 Soppeng Riaja 1.784,66 12,71
6 Tanete Riaja 2.153,95 15,33
7 Tanete Rilau 2.666,81 18,99

Jumlah 14.046,91 100.00
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LAMPIRAN  II .20 :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
   NOMOR :  4 TAHUN 2012
   TANGGAL :  29 MEI 2012

TABEL 20. LOKASI KAWASAN PETERNAKAN HEWAN BESAR 
KABUPATEN BARRU

No Kecamatan Luas (ha) Persentase (%)
1 Balusu 327,57 14,30
2 Barru 332,87 14,53
3 Mallusetasi 401,38 17,52
4 Pujananting 420,79 18,37
5 Soppeng Riaja 126,47 5,52
6 Tanete Riaja 604,31 26,38
7 Tanete Rilau 77,15 3,37

Jumlah 2.290,54 100.00
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LAMPIRAN  II .21 :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
    NOMOR :  4 TAHUN 2012
    TANGGAL :  29 MEI 2012

TABEL 21. LOKASI KAWASAN PERIKANAN TAMBAK KABUPATEN BARRU

No Kecamatan Luas (ha) Persentase (%)

1 Balusu 690.10 26.61

2 Barru 773.70 29.83

3 Mallusetasi 91.60 3.53

4 Soppeng Riaja 574.30 22.14

5 Tanete Rilau 464.10 17.89

Jumlah 2,593.80 100.00
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LAMPIRAN  II .22 :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
   NOMOR :  4 TAHUN 2012
   TANGGAL :  29 MEI 2012

TABEL 22. LOKASI KAWASAN PERTAMBANGAN KABUPATEN BARRU

No Kecamatan Bahan Galian
1 Balusu batu gamping dan tanah liat

2 Barru
batu gamping, serpentinit, tanah liat, pasir dan batu 
sungai

3 Mallusetasi tras, pasir besi dan batu sungai

4 Pujananting
batubara, kromit, batu gamping, marmer, serpentinit, 
mangan, galena, emas, pasir kuarsa, pasir dan batu 
sungai dan tanah liat

5 Soppeng Riaja pasir dan batu sungai

6 Tanete Riaja
batubara, kromit, batu gamping, pasir kuarsa, 
marmer, serpentinit, tanah liat, batu pasir, pasir, dan 
batu sungai

7 Tanete Rilau pasir besi, pasir sungai, tanah liat dan serpentinit
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LAMPIRAN  II.23 :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
    NOMOR :  4 TAHUN 2012
    TANGGAL :  29 MEI 2012

TABEL 23. LOKASI KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BARRU

No Kecamatan Luas (ha) Persentase (%)
1 Balusu 334,03 8,86
2 Barru 1.225,75 32,50
3 Mallusetasi 397,34 10,53
4 Pujananting 201,31 5,34
5 Soppeng Riaja 382,05 10,13
6 Tanete Riaja 440,24 11,67
7 Tanete Rilau 790,91 20,97

Jumlah 3.771,64 100.00
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LAMPIRAN  II .24 :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
   NOMOR :  4 TAHUN 2012
   TANGGAL :  29 MEI 2012

KAWASAN STRATEGIS  KABUPATEN BARRU

No. KAWASAN STRATEGIS

1. Kawasan Strategis Provinsi (KSP)
 KSP kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:

Pengembangan kawasan terpadu pelabuhan, industri, perdagangan, pergudangan, dan peti kemas 
Garongkong dan simpul transportasi darat, laut, dan kereta api berupa Kawasan Strategis Provinsi 
(KSP) Garongkong.

3. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)
 Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi, meliputi;

- Kawasan minapolitan di Kecamatan Tanete Rilau dan Kecamatan Mallusetasi;
- Kawasan Agrowisata di Kecamatan Tanete Riaja;
- Kawasan industri pertambangan kapur pertanian di Kecamatan Balusu;
- Kawasan pertambangan kromit dan serpentinit di Kecamatan Barru;
- Kawasan pertambangan marmer, kromit, batubara dan emas di Kecamatan Pujananting;
- Kawasan pertambangan batu gamping, tanah liat, batubara dan pasir kuarsa di Kecamatan 

Tanete Riaja;
- Kawasan pertambangan tras dan pasir besi di Kecamatan Mallusetasi;
- Kawasan pertambangan pasir besi di Kecamatan Tanete Rilau;
- Kawasan terpadu pelabuhan, industri, perdagangan, pergudangan, dan peti kemas Garongkong 

dan simpul transportasi darat, laut dan kereta api di kawasan potensial pengembangan ekonomi 
EMAS.  

- Kawasan Agropolitan pertanian, perkebunan hasil ternak dan hasil hutan di Kecamatan Barru.
- Kawasan Agropolitan (pertanian, hasil ternak dan hasil hutan) di Kecamatan Pujananting.

 Penentuan Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup meliputi;
- Kawasan Wisata Alam di Kecamatan Mallusetasi;
- Pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

 Penentuan Kawasan Strategis Kepentingan Pemanfaatan Sumberdaya Alam Dan Penggunaan 
Teknologi Tinggi;
- Panas Bumi di Kalompie Kecamatan Barru; 
- Gas alam di Ralla Kecamatan Tanete Riaja;
- Kawasan industri semen portland di Kecamatan Tanete Riaja;

 Penentuan Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya;
- Kawasan budaya lokal perkampungan Suku Tobalo;
- Kawasan pendidikan Pesantren Mangkoso.
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LAMPIRAN  II. 25 :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL : 29 MEI 2012

TABEL 25 KETENTUAN UMUM ZONASI DI KABUPATEN BARRU

Zona Berdasarkan Pola 
Ruang Wilayah Kabupaten Deskripsi

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Ketentuan Umum Kegiatan Keterangan

A. Kawasan Lindung

A1. Kawasan hutan lindung
Kawasan Hutan Lindung 1 Kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, 

jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil 
perkalian bobotnya = 175 (seratus tujuh puluh lima) 
atau lebih;

 Boleh untuk wisata alam tanpa merubah  bentang alam.
 Untuk kegiatan bagi permukiman penduduk asli masih 

dijinkan dengan luasan tetap/terbatas, dan tidak 
mengurangi fungsi lindung kawasan.

 Di larang untuk kegiatan yang berpotensi mengurangi 
luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.

Di bawah pengawasan ketat secara teknis 
oleh instansi terkait yang berwenang.

2 Kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng 
paling sedikit 40% (empat puluh persen); atau

3 Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling 
sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut.

A2. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya
Kawasan Resapan Air 1 Kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk 

meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air 
permukaan.

 Boleh dengan syarat pemanfaatan ruang secara 
terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang 
memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan 
air hujan.

Memberikan ruang yang cukup pada 
suatu daerah tertentu untuk keperluan 
penyerapan air hujan bagi perlindungan 
kawasan bawahannya maupun kawasan 
yang bersangkutan;

Pengemb. sumur  resapan dan/atau 
embung  pada lahan terbangun yang 
sudah ada;

A3. Kawasan perlindungan setempat
Kawasan Sempadan Pantai 1 Daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling 

sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut 
tertinggi ke arah darat; atau

 Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan untuk ruang 
terbuka hijau. Termasuk dalam pemanfaatan untuk 
ruang terbuka hijau adalah taman rekreasi.

 Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang 
fungsi taman rekreasi. Pendirian bangunan dibatasi 
pada bangunan permanen.

 Penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan 

Mengembangkan mekanisme perizinan 
yang efektif terhadap  kegiatan budidaya 
di daerah sempadan pantai;

2 Daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan 
kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak
proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

Menetapkan persyaratan wajib AMDAL
bagi pembangunan penunjang untuk 
kegiatan pelabuhan, perikanan dan This page was created using Nitro PDF SDK trial software.
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Zona Berdasarkan Pola 
Ruang Wilayah Kabupaten

Deskripsi
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Ketentuan Umum Kegiatan Keterangan

peraturan perundang-undangan yakni.
 Pencegahan kegiatan budidaya disepanjang pantai 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 Arahan kegiatan diperbolehkan pada daerah sepanjang 

pantai, antara lain : Pengembangan pelabuhan, 
Pengembangan navigasi dan transportasi air, 
Pengembangan drainase, dan Pembangunan sarana 
dan prasarana pengembangan pelayaran termasuk PPI
Polejiwa

rekreasi pantai

Kawasan Sempadan Sungai
1 Daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan 

lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul 
sebelah luar;

 Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan untuk RTH. 
Termasuk dalam pemanfaatan untuk ruang terbuka 
hijau adalah taman rekreasi.

 Ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali 
bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan 
badan air dan/atau pemanfaatan air. Bangunan yang 
dimaksudkan untuk pengelolaan badan air antara lain 
jalan inspeksi dan bangunan pengendali banjir. 
Bangunan yang dimaksudkan untuk pemanfaatan air 
antara lain water intake untuk produksi air bersih.

 Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang 
fungsi taman rekreasi. Pendirian bangunan dibatasi 
pada bangunan permanen.

 Penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

 Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak 
bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar 
paling sedikit 100 m dari tepi sungai; dan daratan 
sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar 
kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 
meter dari tepi sungai.

 Pencegahan kegiatan budidaya disepanjang sungai 
yang dapat mengganggu kualitas air, kondisi fisik, 
dasar sungai, serta aliran air.

 Arahan kegiatan diperbolehkan pada daerah 
sepanjang aliran sungai, antara lain : Pengembangan 
irigasi, navigasi dan transportasi air (dermaga), 
drainase, dan pembangunan sarana dan prasarana 
pengembangan SDA (pengendalian banjir, 
pengendalian sedimen, pengembangan suplai air 
bersih perkotaan, pencegahan pencemaran, 
peningkatan kualitas air baku).

Menertibkan penggunaan lahan 
sempadan sungai;

Mengembangkan vegetasi alami di 
bentaran sungai untuk menghambat arus 
aliran hujan atau volume air yang 
mengalir ke tanah;

2 Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak 
bertanggul di luar kawasan permukiman dengan 
lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi 
sungai; dan

3 Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak 
bertanggul di luar kawasan permukiman dengan 
lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi 
sungai

Membangun prasarana di sempadan 
sungai untuk mencegah peningkatan suhu 
air yang dapat mengakibatkan kematian 
biota perairan tertentu;

Memelihara vegetasi sempadan sungai 
untuk menjaga tingkat penyerapan air 
yang tinggi dalam mengisi air tanah yang 
menjadi kunci pemanfaatan sumber air 
secara berkelanjutan.

This page was created using Nitro PDF SDK trial software.

To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

http://www.nitropdf.com/


Zona Berdasarkan Pola 
Ruang Wilayah Kabupaten

Deskripsi
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Ketentuan Umum Kegiatan Keterangan

Kawasan Sekitar Waduk/ 
Danau

1 Kawasan sekitar waduk/danau adalah kawasan 
tertentu di sekeliling waduk yang mempunyai 
manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian 
fungsi waduk/danau.

 Boleh ruang untuk ruang terbuka hijau.
 Dilarang untuk  pendirian bangunan kecuali bangunan 

yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau 
pemanfaatan air; 

 Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang 
fungsi taman rekreasi maupun fasilitas pendukungnya, 
dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kualitas 
dan daya dukung-daya tampung sungai dan atau waduk 
yang ada serta keamanan dari masyarakat secara umum 
yang memanfaatkan ruang tersebut.

2 Daratan sekeliling tepian yang lebarnya proporsional 
dengan bentuk dan kondisi fisik waduk antara 50-100 
m dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Kawasan Sekitar Mata Air
1 Daratan di sekeliling mata air yang mempunyai 

manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan
 Peruntukan ruang diperbolehkan untuk RTH.
 Daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat 

untuk mempertahankan fungsi mata air dan tidak 
diperbolehkan peruntukan ruang bagi yang dapat 
mengganggu fungsi mata air (terutama sebagai sumber 
mata air).

 Kawasan sempadan mata air ditetapkan dengan radius 
200 meter.

 Pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan 
pencemaran terhadap mata air.

 Pengembangan potensi pariwisata diperbolehkan di 
kawasan mata air.

Pemanfaatan sumber air diperbolehkan 
dengan persyaratan: wajib amdal dan

Tidak menyebabkan penurunan fungsi 
kawasan. 

Membangun bangunan penangkap mata 
air untuk melindungi sumber mata air 
terhadap pencemaran.

2 Wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) 
meter dari mata air.

A4. Kawasan  Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Kawasan Suaka Alam
1 Kawasan suaka alam adalah kawasan yang memiliki 

eko-sistem khas yang merupakan habitat alami yang 
memberikan perlindungan bagi perkembangan flora 
fauna yang khas beraneka ragam.

 Pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan 
pariwisata, agama, sosial, dan kebudayaan.

 Ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan 
yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

 Pemanfaatan tidak dapat dilakukan dengan cara atau 
apabila: 

- bertentangan dengan upaya perlindungan benda 
cagar budaya.

- semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi 
dan/atau golongan. 

 Harus tetap dilakukan upaya konservasi, dan dapat 
dilakukan nilai tambah misalnya dengan melakukan 
revitalisasi, rehabilitas, dan sebagainya.

2 Mempunyai fungsi utama sebagai kawasan 
pengawetan keanekaragaman jenis biota, ekosistem, 
serta gejala dan keunikan alam yang terdapat di 
dalamnya.

Kawasan Cagar Alam
1 Kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman 

jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistemnya.
 Pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan 

pariwisata, agama, sosial, dan kebudayaan.
 Ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan 

yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.2 Memiliki formasi biodata tertentu dan/atau unit-unit 
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penyusun  Pemanfaatan tidak dapat dilakukan dengan cara atau 
apabila: 

- bertentangan dengan upaya perlindungan benda 
cagar budaya. 

- semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi 
dan/atau golongan. 

 Harus tetap dilakukan upaya konservasi, dan dapat 
dilakukan nilai tambah misalnya dengan melakukan 
revitalisasi, rehabilitas, dan sebagainya.

3 Mempunyai kondisi alam, baik biodata maupun 
fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum 
diganggu manusia

Kawasan Taman Wisata Alam
1 Kawasan wisata alam adalah Kawasan taman 

pelestarian alam suaka alam adalah kawasan yang 
memiliki keadaan yang menarik  dan indah, baik 
secara alamiah maupun buatan;

 Pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, & pariwisata.
 pemanfaatan ruang blok pemanfaatan diarahkan untuk 

kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam laut 
(TWAL);

 pelarangan pendirian bangunan pada blok pemanfaatan, 
kecuali untuk bangunan penunjang kegiatan TWAL.

 Ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan 
yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

 Harus tetap dilakukan upaya konservasi, dan dapat 
dilakukan nilai tambah misalnya dengan melakukan 
revitalisasi, rehabilitas, dan sebagainya.

Kawasan Taman Wisata Alam 

A5. Kawasan  Rawan Bencana Alam

Kawasan Rawan Tanah 
Longsor

1 Kawasan rawan tanah longsor adalah kawasan yang 
sering atau berpotensi tinggi mengalami longsor.

 Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman 
penduduk.

 Peruntukan ruang dengan mempertimbangkan 
karakteristik, jenis, dan ancaman bencana.

 Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk 
kepentingan pemantauan ancaman bencana dan 
kepentingan umum.

 Pembangunan secara khusus bangunan-bangunan 
pengendali erosi (misal plesengan) sepanjang lereng 
gunung yang mudah tererosi.

 Pemeliharaan vegetasi dpegunungan ketinggian >2000 m 
dpl & memiliki kelerengan >30%.

 Pengaturan kontur dan cara-cara pengolahan lahan.
 Penanaman vegetasi seperti pepohonan untuk 

mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah pada 
sempadan sungai.

Permukiman yang berada di kawasan 
rawan bencana di arahkan dengan 
relokasi

Kawasan Rawan Gelombang 
Pasang dan Tsunami

2 Tsunami merupakan bencana susulan setelah 
terjadinya gempa, dimana kejadiannya sebagai 
akibat pematahan dan dislokasi dasar laut yang 
menimbulkan pergerakan massa air yang sangat 

 dilarang segala kegiatan budidaya di kawasan rawan 
gelombang pasang dan tsunami yang dapat 
membahayakan keselamatan masyarakat. 

Permukiman yang berada di kawasan 
rawan bencana di arahkan dengan 
relokasi
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besar dan dengan kecepatan gelombang diatas 600 
km/jam.

Kawasan Rawan Banjir 3
Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang sering 
atau berpotensi tinggi mengalami banjir.

 ketentuan pelarangan/pembatasan pemanfaatan ruang 
bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting 
lainnya.

 penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman 
penduduk.

 pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan 
karakteristik, jenis, dan ancaman bencana.

 pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk 
kepentingan pemantauan ancaman bencana dan 
kepentingan umum.

 penetapan batas dataran banjir.
 pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan 

pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah.

Permukiman yang berada di kawasan 
rawan bencana di arahkan dengan 
relokasi

B. Kawasan Budidaya

B1. Kawasan Hutan Produksi
Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan 
produksi yang pemanfaatannya dilakukan melalui 
cara tebang pilih, sehingga diperoleh manfaat 
ekonomi, sosial, dan ekologi yang maksimal bagi 
masyarakat yang tinggal atau di sekitar kawasan 
hutan

 Pemanfaatan hutan produksi yang diperbolehkan berupa 
pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, 
pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta 
pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

 Peruntukan ruang yang diperbolehkan dalam rangka 
pemanfaatan jasa lingkungan meliputi pemanfaatan air; 
wisata alam/rekreasi; olahraga tantangan; dan 
penyelamatan hutan dan lingkungan Pembatasan 
pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan 
neraca sumber daya kehutanan.

 Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang 
kegiatan pemanfaatan hasil hutan.

 Pelarangan pendirian bangunan selain untuk kegiatan 
hutan produksi.

 Peruntukan ruang dengan diperbolehkan pembagian 
blok-blok ke dalam petak-petak kerja, harus 
memperhatikan pada luas kawasan, potensi hasil hutan 
dan kesesuaian ekosistem.

 Radius atau jarak yang diperbolehkan untuk melakukan 
penebangan pohon di kawasan hutan produksi:
- > 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri 

kanan sungai di daerah rawa.
- > 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai.
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sungai;dan
- > 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang.

 Tidak diperbolehkan kegiatan pengusahaan hutan serta 
perladangan ilegal.

 Diperbolehkan Pengembangan agroforestry.

B2. Kawasan Pertanian 
Mengatur alokasi pemanfaatan ruang untuk kegiatan 
pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan 
hortikultura

 Ketentuan pelarangan alih fungsi lahan pertanian 
khususnya sawah irigasi menjadi lahan budidaya non 
pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan 
prasarana utama. Sistem jaringan prasarana utama 
mencakup sistem jaringan transportasi, sistem jaringan 
energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem 
jaringan sumber daya air.

 Peruntukan ruang untuk permukiman petani dengan 
kepadatan rendah.

 Pembukaan lahan baru untuk pertanian tanaman pangan, 
sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias dengan tidak 
memanfaatkan kawasan lindung dan hutan kota.

 Pemantapan konservasi kawasan pertanian abadi berupa 
tanaman pangan untuk memenuhi ketahanan pangan.

 Pengendalian ketat pada konversi lahan pertanian 
khususnya kawasan perkotaan.

 Pembentukan kelembagaan produksi hasil pertanian dan 
tanaman pangan.

 Pengembangan dan pemeliharaan sistem irigasi.

B3. Kawasan Perkebunan 
Kawasan yang dirinci berdasarkan komoditas 
perkebunan yang ada di wilayah kabupaten

 Lahan perkebunan besar swasta yang terlantar yang 
tidak berupaya untuk melakukan perbaikan usaha setelah 
dilakukan pembinaan, pemanfaatan lahannya
diperbolehkan dialihkan untuk kegiatan non perkebunan.

 Penyelenggaraan usaha perkebunan diperbolehkan 
untuk usaha lahan perkebunan berupa hak milik, hak 
guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai.

 Dilarang memindahkan hak atas tanah usaha 
perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan 
usaha yang kurang dari luas minimum.

 Wilayah geografis yang menghasilkan produk 
perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi 
kelestariannya dengan indikasi geografis.

 Wilayah geografis yang sudah ditetapkan untuk dilindungi 
kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang 
dialihfungsikan.
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mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat 
terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan 
hidup.

 Pengembangan perkebunan diperbolehkan dengan 
dalam mendukung sentra-sentra produksi perkebunan.

B4. Kawasan Perikanan
Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan 
penangkapan, budi daya, dan industri pengolahan 
hasil perikanan

 Tidak diperbolehkan pemanfaatan sumber daya 
perikanan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau 
kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

 Peruntukan ruang untuk permukiman petani dengan 
kepadatan rendah.

 Peruntukan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau 
kawasan sabuk hijau.

 Pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi 
potensi lestari.

 Upaya pengelolaan sumber daya ikan, diwajibkan 
dilakukan konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, 
dan konservasi genetika ikan.

B5. Kawasan Pertambangan 
Merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk 
pemusatan kegiatan pertambangan secara 
berkelanjutan

 pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan 
peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi 
menimbulkan bahaya dengan memperhatikan 
kepentingan daerah.keseimbangan antara biaya dan 
manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat.

Kegiatan pertabangan diwajibkan 
mempunyai AMDAL.

Kawasan bekas pertambangan wajib 
direhalitasi. 

B6. Kawasan Industri 
Berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk 
kegiatan industri

 pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang 
sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, 
potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di 
wilayah sekitarnya.

 pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar 
kawasan peruntukan industri.

 Pengelolaan limbah dalam kawasan industri dikelola 
secara terpadu.

 Pembangunan kawasan industri minimal berjarak 2 Km 
dari permukiman atau menyediakan buffer zone yang 
membatasi dengan kawasan permukiman disekitarnya.

 Penggunaan lahan pada kawasan industri terdiri dari 
penggunaan kaveling industri,jalan dan saluran, ruang 
terbuka hijau, dan fasilitas penunjang.

 Ruang terbuka hijau meliputi, taman kawasan, taman 
bermain,sempadan sungai dan buffer zone dialokasikan 
seluas min. 10% dari masing-masing kawasan.

B7. Kawasan Pariwisata 
Memiliki objek dengan daya tarik wisata  pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat 

sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.
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 perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan 
masa lampau.

 pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang 
kegiatan pariwisata.

 Pemanfaatan TWAL boleh untuk kegiatan pariwisata 
alam, dilaksanakan sesuai dengan asas konservasi 
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

 Luas kawasan yang dimanfaatkan untuk pembangunan 
sarana dan prasarana pariwisata alam diperbolehkan 
maksimum 10% dari luas blok pemanfaatan TWAL yang 
bersangkutan.

B8. Kawasan Permukiman Kawasan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal 
atau lingkungan hunian yang ada di kawasan bukan 
rawan bencana.

 penetapan amplop bangunan.
 penetapan tema arsitektur bangunan.
 penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan.
 penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang 

diizinkan.
 Syarat pengembangan kawasan perumahan real estate 

harus menyediakan ruang terbuka hijau 30 %. 
 Pengembangan kawasan perumahan wisata di TWA 

dilakukan secara terbatas dan bersyarat. 
 Kawasan perumahan lebih dari 1 ha diarahkan memiliki 

pusat pelayanan tersendiri.
 Kawasan perumahan dibantaran sungai tidak 

diperbolehkan.
 Penyediaan sarana prasarana pendukung perumahan 

perdesaan dan pelayanan fasilitas yang memadai.
 Menyediakan lahan untuk kegiatan sektor informal 

diperbolehkan dan secara fleksibel zoning  di kawasan 
perumahan. 

Dikembangkan standart batas maksimal 
luas dan jenis fasilitas pendukung di 
kawasan permukiman.

Kawasan Sekitar Sistem Prasarana Nasional & Wilayah di Kabupaten
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C1. Sekitar prasarana 
transportasi

1 Jaringan Jalan  kegiatan yang diperbolehkan di sepanjang sisi jalan 
nasional mengikuti ketentuan arahan peraturan zonasi 
pada pola ruang yang dilintasi jalan nasional;

 kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi 
kegiatan perkantoran, pengembangan fasilitas umum, 
perdagangan dan jasa, permukiman dan penyediaan 
infrastruktur dengan syarat tidak menurunkan fungsi jalan 
nasional dan harus melakukan ANDALALIN sebagai 
salah satu persyaratan izin mendirikan bangunan;

 kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang 
mengakibatkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung 
di sepanjang sisi jalan nasional dan kegiatan yang 
mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;

 penetapan garis sempadan bangunan 
di sisi jalan nasional yang memenuhi 
ketentuan ruang pengawasan jalan.

2 Terminal Tipe A  kegiatan yang diperbolehkan di kawasan sekitar terminal 
tipe A meliputi kegiatan penunjang untuk kebutuhan 
operasional dan pengembangan kawasan terminal;

 kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi 
kegiatan selain kegiatan penunjang untuk kebutuhan 
operasional dan pengembangan kawasan terminal 
dengan syarat tidak mengganggu fungsi terminal;

 kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua 
kegiatan yang mengganggu fungsi terminal yang berada 
dalam zona penyangga (buffer zone); 

 penetapan jalan akses terminal tipe A dengan panjang 
paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari jalan nasional; 

 ketentuan khusus terminal tipe A harus dilengkapi 
dengan zona penyangga (buffer zone) berupa RTH untuk 
menjaga kelancaran kegiatan operasional terminal.

 Terminal Tipe A Pekkae.

3 Dermaga/PPI Polejiwa  kegiatan yang diperbolehkan di kawasan PPI meliputi 
kegiatan operasional dan pengemb. kawasan PPI;

 kegiatan yang diperbolehkan untuk dermaga meliputi keg.
operasional & pengemb. Kaw. dermaga sungai;

 kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi 
kegiatan selain yang berada di dalam Daerah LH
Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan 
Pelabuhan yang harus mendapatkan izin sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan;

 PPI Polejiwa

C2. Sekitar prasarana energi Pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana 
energy dan untuk pembangkit tenaga listrik

 pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit 
listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.

 Pembatasan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang 
jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan This page was created using Nitro PDF SDK trial software.
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perundang-undangan.

C3. Sekitar prasarana 
telekomunikasi

pemanfaatan ruang untuk penempatan pemancar 
telekomunikasi 

 kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan 
operasional dan pemeliharaan menara penerima dan 
pemancar telekomunikasi terpadu dengan 
memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan 
aktivitas kawasan di sekitarnya, dan tidak mengganggu 
estetika kawasan perkotaan;

C4. Sekitar prasarana sumber 
daya air

 pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah 
sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan 
fungsi lindung kawasan; 

 kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan 
penyediaan dan operasional prasarana dan sarana 
pengolahan air dan kegiatan pelestarian lingkungan dan 
sempadan sungai yang berfungsi sebagai kaw. lindung; 

 kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi 
kegiatan pertanian dan kegiatan sosial budaya dengan 
syarat tidak menggangu fungsi utama jaringan SDA; 

 kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang 
mengakibatkan rusaknya sumber air  dan prasarananya, 
mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau 
mengakibatkan  pencemaran air, mengganggu fungsi 
drainase dan jaringan irigasi, dan kegiatan yang dapat 
mengakibatkan terjadinya dan menambah daya rusak air.

C5. Persampahan Persampahan yang dimaksudkan adalah kawasan-
kawasan tempat pemprosesan sampah akhir

 Kawasan TPA terdiri atas kawasan ruang manfaat dan 
Kawasan ruang penyangga;

 kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang 
menunjang pemrosesan akhir sampah yang berada di 
dalam kawasan penyangga;

 kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang 
mengganggu pengangkutan sampah, pengurugan 
sampah, dan pemrosesan akhir sampah; 

 ketentuan khusus pengembangan zona penyangga 
dengan jarak paling sedikit 500 m dari titik terluar 
timbunan sampah.

C6. Sistem Jaringan Air 
Limbah

Jaringan air limbah yang dimaksudkan adalah 
kawasan di sekitar instalasi pengelolaan limbah 

 kegiatan yang diperbolehkan di sekitar lokasi instalasi
pengolahan air limbah adalah kegiatan yang menunjang 
proses pengolahan air limbah dan berada di dalam zona 
penyangga;
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kegiatan selain yang dimaksud diatas, dengan syarat 
mempertimbangkan aspek teknis, lingkungan, sosial 
budaya masyarakat setempat, serta berada di zona 
penyangga; 

 keg. yang tidak diperbolehkan berupa seluruh kegiatan 
yang mengganggu proses pengolahan air limbah.

C7. Jaringan Sistem Jaringan 
Drainase

 kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang 
mendukung keberlanjutan fungsi saluran drainase;

 kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi 
pemanfaatan ruang untuk jaringan drainase harus 
memperhatikan aspek teknis pengaliran air

 kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pelarangan 
melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi 
drainase. 

C7. Jaringan Sistem Jaringan 
Air Minum

 keg. yg diperbolehkan meliputi kegiatan yang mendukung 
keberlanjutan fungsi instalasi pengolahan air minum;

 kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi 
kegiatan selain kegiatan yang tidak menggangu 
keberlanjutan fungsi instalasi pengolahan air minum; 

 kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang 
mengganggu keberlanjutan fungsi instalasi pengolahan 
air minum.

          BUPATI BARRU,

ANDI IDRIS SYUKUR
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                  LAMPIRAN  III. 1 :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
   NOMOR : 4 TAHUN 2012
   TANGGAL : 29 MEI 2012

INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN RTRW KABUPATEN BARRU, TAHUN 2011-2031

USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER DANA INSTANSI PELAKSANA
WAKTU PELAKSANAAN
I II III IV

2011 2012 2013 2014 2015 16~20 21~25 26~30

I.1. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG KABUPATEN

A. Peningkatan Pusat Kegiatan Wilayah ( PKW) Kabupaten Barru

1 Pembangunan terminal barang PKW Barru APBD/P/N/K/BLN Dinas PerhubKom & Info. Kab.

2 Pembangunan pasar induk regional PKW Barru APBD/P/N/K/BLN Dinas Perindagkop Kab.

3 Pembangunan Kawasan Industri dan Pergudangan PKW Barru APBD/P/N/K/swasta Dinas Perindagkop Kab.

4 Pengembangan sumber daya /instalasi air minum PKW Barru APBD/P/N/K/BLN PDAM

5
Pembangunan dan Peningkatan sarana prasarana Pelabuhan
Utama Garongkong ( Multi Guna) PKW Barru APBD/P/N/K Dinas PerhubKom &Info.Kab.

6 Peningkatan kualitas Pasar Induk PKW Barru APBD/P/N/K/swasta Dinas Perindagkop Kab.

7 Pengembangan perbankan dan koperasi PKW Barru APBD/P/N/K/Swasta Dinas Perindagkop Kab.

8 Peningkatan kualitas pelayanan RSU Tipe B PKW Barru APBD/P/N/K/swasta RSU Kab.

9
Pembangunan sistem mitigasi bencana alam terutama banjir dan 
longsor

PKW Barru
APBD/P/N/K BPBD Kab.

10 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Barru KAB. Barru APBD Bappeda Kab.

11 Penyusunan Master Plan Rencana Infrastruktur Kaw. Garongkong PKW Barru APBD/P/N//K/BLN Dinas PerhubKom &Info.Kab.

12 Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Garongkong PKW Barru APBN Kementerian Perhubungan

13 Penyusunan Zoning Regulation Kawasan Emas Garongkong PKW Barru APBD/P/N//K Bappeda

14 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Barru PKW Barru APBD Dinas PU Kab.

15
Penyusunan Study Kelayakan Kawasan Ekonomi Khusus Kawasan 
Emas 

PKW Barru
APBD Bappeda Kab.

16 Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana pemerintahan PKW Barru APBD/P/N/K/swasta Dinas PUK

17 Pembangunan / peningkatan sarana dan prasarana pariwisata PKW Barru APBD/P/N/K/swasta DISBUDPAR dan POR

18
Pembangunan / peningkatan sarana dan prasarana perumahan dan 
pemukiman

PKW Barru
APBD/P/N/K/swasta Dinas PUK
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19 Pengembangan dan pembangunan pelabuhan penyeberangan PKW Barru APBD/P/N/K/swasta Dinas PerhubKom &Info.Kab

20 Pembangunan /peningkatan RTH /Tempat bermain / LOR PKW Barru APBD/P/N/K/swasta Kantor LH Kab.

21 Peningkatan Puskesmas PKW Barru APBD/P/N/K/swasta Dinas Kesehatan Kab.

22
Pembangunan dan pengembangan sistem Pengelolaan 
Persampahan

PKW Barru
APBD/P/N/K Dinas PUK 

23
Pembangunan /Peningkatan  TK, SD, SLTP, SLTA dan Perguruan 
Tinggi

PKW Barru
APBD/P/N/K Dinas Pendidikan Kab.

24
Penyusunan Master Plan Rencana Infrastruktur Kaw. Garongkong

PKW Barru
APBD/P/N//K/BLN Dinas PerhubKom &Info.Kab.

25
Pembangunan dan pengembangan jaringan pipa transmisi dan 
distribusi minyak dan gas bumi

PKW Barru

APBD/P/N//K/BLN
Dinas Pertambangan dan 
Energi

26 Pembangunan jaringan, stasium dan fasilitas operasi kereta api PKW Barru
APBD/P/N//K/BLN Dinas PerhubKom &Info.Kab.

B. Peningkatan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) Kawasan Perkotaan Mangkoso Kec. Soppeng Riaja

1 Pembangunan Terminal Tipe C PKLp APBD/P/N/K Dinas PerhubKom &Info.Kab

2 Pembangunan /peningkatan Pasar  Kecamatan PKLp APBD/P/N/K Dinas Perindagkop Kab. 

3 Pembangunan / peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan PKLp APBD/P/N/K Bag. Pemdes 

4 Pembangunan dan pengembangan kawasan pendidikan pesantren PKLp APBD/P/N/K Dinas Pendidikan Kab.

5 Pembangunan dan pengembangan kawasan agropolitan PKLp APBD/P/N/K Badan Ketahanan Pangan

6 Pengembangan perbankan dan koperasi PKLp APBD/P/N/K Dinas Perindagkop Kab.

7 Peningkatan Puskesmas PKLp APBD/P/N/K Dinas Kesehatan Kab.

8 Pembangunan /Peningkatan  TK  dan SD PKLp APBD/P/N/K Dinas Pendidikan Kab.

9 Pembangunan /Peningkatan  SLTP dan SLTA PKLp APBD/P/N/K Dinas Pendidikan Kab

10 Pembangunan /Peningkatan RTH /tempat bermain/LOR PKLp APBD/P/N/K Kantor  LH  Kab.

11
Pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan 
persampahan

PKLp
APBD/P/N/K Dinas PUK

12 Pengembangan sumber daya /instalasi air minum PKLp APBD/P/N/K Dinas PUK 
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13 Pembangunan sistem mitigasi bencana alam PKLp APBD/P/N/K BPBD Kab.

14
Pembangunan dan pengembangan jaringan pipa transmisi dan 
distribusi minyak dan gas bumi

PKLp
APBD/P/N//K/BLN Dinas Pertambangan dan 

Energi

15 Pembangunan jaringan, stasium dan fasilitas operasi kereta api PKLp APBD/P/N//K/BLN Dinas PerhubKom &Info.Kab.

16 Pengembangan industri pengolahan dan rumah tangga PKLp APBD/P/N//K/BLN Dinas Perindagkop
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USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER DANA INSTANSI PELAKSANA
WAKTU PELAKSANAAN
I II III IV

2011 2012 2013 2014 2015 16~20 21~25 26~30

Lanjutan I.1. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG KABUPATEN

C. Peningkatan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)  Kawasan Perkotaan Palanro Kecamatan Malusetasi

1 Pembangunan Terminal Tipe C PKLp APBD/P/N/K Dinas PerhubKom & Info. 

2 Pembangunan /peningkatan Pasar  Kecamatan PKLp APBD/P/N/K Dinas Perindagkop Kab. 

3 Pembangunan / peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan PKLp APBD/P/N/K Bag. Pemdes 

4 Pembangunan dan pengembangan kawasan wisata alam PKLp APBD/P/N/K DISBUDPAR dan POR

5 Pembangunan dan pengembangan kawasan agropolitan PKLp APBD/P/N/K Badan Ketahanan Pangan

6 Pembangunan dan pengembangan kawasan minapolitan

PKLp
APBD/P/N/K

Dinas Kelautan dan 
Perikanan

7 Pengembangan perbankan dan koperasi PKLp APBD/P/N/K Dinas Perindagkop

8 Peningkatan Puskesmas PKLp APBD/P/N/K Dinas Kesehatan Kab.

9 Pembangunan /Peningkatan  TK  dan SD PKLp APBD/P/N/K Dinas Pendidikan Kab.

10 Pembangunan /Peningkatan  SLTP dan SLTA PKLp APBD/P/N/K Dinas Pendidikan Kab.

11 Pembangunan /Peningkatan RTH /tempat bermain/LOR PKLp APBD/P/N/K Kantor LH Kab.

12
Pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan 
persampahan

PKLp
APBD/P/N/K Dinas PUK

13 Pengembangan sumber daya/instalasi air minum PKLp APBD/P/N/K Dinas PUK

14 Pembangunan sistem mitigasi bencana alam PKLp APBD/P/N/K BPBD Kab.

15
Pembangunan dan pengembangan jaringan pipa transmisi dan 
distribusi minyak dan gas bumi

PKLp

APBD/P/N//K/BLN
Dinas Pertambangan dan 
Energi

16 Pembangunan jaringan, stasium dan fasilitas operasi kereta api PKLp APBD/P/N//K/BLN Dinas PerhubKom &Info.Kab.
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17 Pengembangan industri pengolahan dan rumah tangga PKLp APBD/P/N//K/BLN Dinas Perindagkop

D. Peningkatan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)  Kawasan Perkotaan Ralla Kecamatan Tanete Riaja

1 Pembangunan Terminal Bis Tipe C PKLp APBD/P/N/K Dinas PerhubKom & Info. Kab.

2 Pembangunan/peningkatan Pasar  Kecamatan PKLp APBD/P/N/K Dinas Perindagkop. Kab.

3 Pembangunan / peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan PKLp APBD/P/N/K Bag. Pemdes

4 Pengembangan perbankan dan koperasi PKLp APBD/P/N/K Dinas Perindag. Kab.

5 Pembangunan dan pengembangan kawasan wisata alam PKLp APBD/P/N/K DISBUDPAR dan POR

6 Pembangunan dan pengembangan kawasan agropolitan PKLp APBD/P/N/K Badan Ketahanan Pangan

7 Pembangunan dan pengembangan  industri besar
PKLp

APBD/P/N/K
Dinas Perindagkop dan 
Distambem

8 Peningkatan Puskesmas PKLp APBD/P/N/K Din. Kesehatan Kab.

9 Pembangunan /Peningkatan  TK  dan SD PKLp APBD/P/N/K Diknas Kab.

10 Pembangunan /Peningkatan  SLTP dan SLTA PKLp APBD/P/N/K Diknas Kab.

11 Pembangunan /Peningkatan RTH /tempat bermain /LOR PKLp APBD/P/N/K Dinas PU Kab. 

12 Pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan PKLp APBD/P/N/K Dinas PU 

13 Pengembangan sumber daya/instalasi air minum PKLp APBD/P/N/K Dinas PU 

14 Pembangunan sistem mitigasi bencana alam PKLp APBD/P/N/K BPBD Kab.

15 Pengembangan industry pengolahan dan rumah tangga PKLp APBD/P/N//K/BLN Dinas Perindagkop
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I.1. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG KABUPATEN

E. Peningkatan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)  Kawasan Perkotaan Takkalasi di Kecamatan Balusu

1 Pembangunan Terminal Bis Tipe C PKLp APBD/P/N/K D. PerhubKom & Info. Kab.

2 Pembangunan /peningkatan Pasar  Kecamatan PKLp APBD/P/N/K Dinas Perindag. Kab.

3 Pembangunan / peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan PKLp APBD/P/N/K Bag. Pemdes 

4 Pembangunan dan pengembangan kawasan agropolitan PKLp APBD/P/N/K Badan ketahanan Pangan 

5 Pengembangan perbankan dan koperasi PKLp APBD/P/N/K Dinas Perindagkop. Kab.

6 Peningkatan Puskesmas PKLp APBD/P/N/K Dinas Kesehatan Kab.

7 Pembangunan /Peningkatan  TK  dan SD PKLp APBD/P/N/K Dinas Pendidikan Kab.

8 Pembangunan /Peningkatan  SLTP dan SLTA PKLp APBD/P/N/K Dinas Pendidikan Kab.

8 Pembangunan /Peningkatan RTH/tempat bermain/LOR PKLp APBD/P/N/K Dinas PUK

9 Pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan PKLp APBD/P/N/K Dinas PUK

10 Pengembangan sumber daya air  dan instalasi air minum PKLp APBD/P/N/K Dinas PUK

11 Pembangunan sistem mitigasi bencana alam PKLp APBD/P/N/K BPBD Kab.

12
Pembangunan dan pengembangan jaringan pipa transmisi dan 
distribusi minyak dan gas bumi

PKLp
APBD/P/N//K/BLN Dinas Pertambangan dan 

Energi

13 Pembangunan jaringan, stasium dan fasilitas operasi kereta api PKlp APBD/P/N//K/BLN Dinas PerhubKom &Info.Kab.

14 Pengembangan industry pengolahan dan rumah tangga PKLp APBD/P/N//K/BLN Dinas Perindagkop

F. Peningkatan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)  Kawasan Perkotaan Pekkae Kecamatan Tanete Rilau 

1 Pembangunan Terminal Bis Tipe A PKLp APBD/P/N/K Dinas PerhubKom & Info. Kab.

2 Pembangunan /peningkatan Pasar  Kecamatan PKLp APBD/P/N/K Dinas Perindagkop. Kab.

3 Pembangunan / peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan PKLp APBD/P/N/K Bag. Pemdes 
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4 Pembangunan dan pengembangan kawasan agropolitan PKLp APBD/P/N/K Badan Ketahanan Pangan

5 Pembangunan dan pengembangan kawasan minapolitan
PKLp

APBD/P/N/K
Dinas Perikanan dan 
Kelautan

6 Pengembangan perbankan dan koperasi PKLp APBD/P/N/K Dinas Perindagkop. Kab.

7 Peningkatan Puskesmas PKLp APBD/P/N/K Din. Kesehatan Kab.

8 Pembangunan /Peningkatan  TK  dan SD PKLp APBD/P/N/K Dinas Pendidikan Kab.

9 Pembangunan /Peningkatan  SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi PKLp APBD/P/N/K Dinas Pendidikan Kab.

10 Pembangunan /Peningkatan RTH /tempat bermain/LOR PKLp APBD/P/N/K Kantor LH Kab.

11 Pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan PKLp APBD/P/N/K Dinas PUK

12 Pengembangan sumber daya air  dan instalasi air minum PKLp APBD/P/N/K Dinas PUK

13 Pembangunan sistem mitigasi bencana alam PKLp APBD/P/N/K BPBD Kab.

14
Pembangunan dan pengembangan jaringan pipa transmisi dan 
distribusi minyak dan gas bumi

PKLp
APBD/P/N//K/BLN Dinas Pertambangan dan 

Energi

15 Pembangunan jaringan, stasium dan fasilitas operasi kereta api PKLp APBD/P/N//K/BLN Dinas PerhubKom &Info.Kab.

16 Pengembangan industry pengolahan dan rumah tangga PKLp APBD/P/N//K/BLN Dinas Perindagkop
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.USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI
SUMBER 

PENDANAAN INSTANSI PELAKSANA
TAHUN PELAKSANAAN
I II III IV

2011 2012 2013 2014 2015 16~20 21~25 26~30

I.3 PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG KABUPATEN

G Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Kawasan perkotaan  Doidoi Kec. Pujananting

1 Pembangunan Terminal  Tipe C
PPK

APBD-P/K Dinas PerhubKom &Info. Kab.

2 Pembangunan dan Peningkatan Pasar Kecamatan 
PPK

APBD-P/K Dinas Perindagkop. Kab.

3 Pembangunan / peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan PPK APBD/P/N/K Bag. Pemdes 

4 Pembangunan dan pengembangan kawasan agropolitan PPK APBD/P/N/K Badan Ketahanan Pangan

5 Pembangunan dan pengembangan kawasan pertambangan
PPK

APBD/P/N/K
Dinas Pertambangan dan 
energi Kab.

6 Pembangunan/Peningkatan RTH/tempat bermain/LOR PPK APBD/P/N/K Kantor LH Kab.

7 Pembangunan perbankan dan koperasi
PPK

APBDN,Swasta Dinas Perindagkop. Kab.

8 Pembangunan puskesmas dan Pustu
PPK

APBD-P/K Dinas Kesehatan Kab.

9 Pembangunan dan Pengembangan TK dan SD
PPK

APBD-P/K,Swasta Dinas Pendidikan Kab.

10 Pembangunan dan Pengembangan SLTP dan SLTA
PPK

APBD-P/K,Swasta Dinas Pendidikan Kab.

11 Pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan PPK
APBD-K/P/N BPBD Kab.

12 Pengembangan sumber daya air  dan instalasi air minum PPK
APBD-K Dinas PUK

13 Pembangunan sistem mitigasi bencana alam PPK
APBD-K/P/N BPBD Kab..

14 Pengembangan industry pengolahan dan rumah tangga PKLp APBD/P/N//K/BLN Dinas Perindagkop

H. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) 

1 Pembangunan dan Peningkatan Pasar Desa
PPL

APBD-P/K Dinas Perindagkop. Kab.

2 Peningkatan sarana dan prasaran koperasi
PPL

APBDN,Swasta Dinas Perindagkop. Kab.

3 Pembangunan Fas. Kesehatan (Pustu/Posyandu)
PPL

APBD-P/K Dinas Kesehatan Kab.
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4 Pembangunan dan Pengembangan TK dan SD
PPL

APBD-P/K,Swasta Dinas Pendidikan Kab.

5 Pembangunan dan Pengembangan SLTP 
PPL

APBD-P/K,Swasta Dinas pendidikan Kab.

6 Pembangunan sistem mitigasi bencana alam 
PPL

APBD-K/P/N BPBD Kab.

7 Pembangunan/Peningkatan RTH/tempat bermain/LOR 
PPL

APBD-K Kantor LH Kab

8 Pengembangan sumber daya air  dan instalasi air minum
PPL

APBD-K Dinas PUK.
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….USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER 
PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA
TAHUN PELAKSANAAN
I II III IV

2011 2012 2013 2014 2015 16~20 21~25 26~30

I Mendorong Perwujudan Sistem Transportasi Kabupaten

1
Peningk. jaringan jalan Arteri Primer, yaitu jalan Trans Sulawesi dari 
perbatasan Kota Pare-pare sampai ke perbatasan Kab. Pangkep.

Lht. Peta 
Rencana 
Struktur Ruang 

APBN-APBD-/P/K Dinas PU Prov.

2
Peningk. jaringan jalan Kolektor Primer penghubung terminal 
Mattirowalie – Lempang – Lompo Riaja – Libureng – Perbatasan 
Kabupaten Soppeng.

Lht. Peta 
Rencana 
Struktur Ruang

APBN-APBD-/P/K Dinas PU Prov  dan Dinas 
PU Kab.

3
Pembangunan dan peningk ruas jalan kolektor primer Takkalasi–
Baera-Panasa – Perbatasan Soppeng.

Lht. Peta 
Rencana 
Struktur Ruang

APBN-APBD-/P/K Dinas PU Prov. Dan Dinas 
PU Kab.

4
Pembangunan dan peningk ruas jalan kolektor sekunder Gempunge –
Lampoko, (Gempunge–Garongkong–Lalengkacipireng–Lipukasi–
Coppo-Tuwung-Sepe’e–Binuang-Riatang Salo-Lampoko)

Lht. Peta 
Rencana 
Struktur Ruang

APBN-APBD-/P/K Dinas PU Kab

4
Ruas jalan kolektor sekunder Bungi – Parenring, (Bungi–Lapabila–
Parenring).

Lht. Peta 
Rencana 
Struktur Ruang

APBN-APBD-/P/K Dinas PU Kab.

5
Ruas jalan kolektor sekunder Lompo Riaja-Lempang, (Lompo Riaja-
Parenring-Doi doi-Pattuda-Jempulu-Pumbadere-Lempang-
Perbatasan Kab.Bone).

Lht. Peta 
Rencana 
Struktur Ruang

APBN-APBD-/P/K Dinas PU Kab.

6
Ruas jalan kolektor sekunder Pekkawatu-Mangempang, (Pekkawatu-
Pallaka-Kaerenge-Lakonrae-Batubessi-Mangempang).

Lht. Peta 
Rencana 
Struktur Ruang

APBN-APBD-/P/K Dinas PU Kab.

7
Ruas jalan kolektor sekunder Kaerenge-Takkalasi, (Kaerenge-
Barang-Kalompie-Desa Kamiri-Lawampang-Takkalasi)

Lht. Peta 
Rencana 
Struktur Ruang

APBD-P/K Dinas PU Kab.

8
Ruas jalan kolektor sekunder Kamiri-Mangkoso, (Kamiri-Lasanre-
Desa Paccekke-Kiru kiru-Mangkoso)

Lht. Peta 
Rencana 
Struktur Ruang

APBD-P/K Dinas PU Kab.

9 Pembangunan dan peningkatan sistem jaringan jalan Lokal Primer
Lht. Peta 
Rencana 
Struktur Ruang

APBD-P/K Dinas PU Kab.

10 Pembangunan rel KA lintas utama Selatan Makassar - Parepare
Lht. Peta 
Rencana 
Struktur Ruang

APBD-P/K Dep. Perkeretaapian

11 Peningkatan Pelabuhan Pengumpul Garongkong Kec. Barru APBD Kab. Dinas PerhubKom & Info. 

12 Peningkatan Pelabuhan Pengumpan Awarange
Lht. Peta 
Rencana 
Struktur Ruang

APBD Kab.
Dinas PerhubKom & Info.
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13 Peningkatan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Polejiwa
Lht. Peta 
Rencana 
Struktur Ruang

APBD Kab.
DinasKelautan dan
Perikanan

14 Pembangunan terminal Tipe A
Lht. Peta 
Rencana 
Struktur Ruang

APBN-APBD-/P/K
Dinas PerhubKom & Info.

15 Pembangunan dan peningkatan terminal tipe C PKLp, PPK APBD Kab. Dinas PerhubKom & Info..

….
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USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI
SUMBER 

PENDANAAN
INSTANSI PELAKSANA

TAHUN PELAKSANAAN
I II III IV

2011 2012 2013 2014 2015 16~20 21~25 26~30

I.4 PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG KABUPATEN

J. Mendorong Perwujudan Sistem Jaringan Energi

1 Pengembangan /peningkatan kapasitas Gardu Induk Kab. Barru APBN PLN

2
Pembangunan /Peningkatan Kapasitas Pembangkit-pembangkit 
PLTU Bawasaloe,  PLTD Barru

Kab. Barru
APBN/Swasta PLN

3
Pembangunan sumberdaya energi mikro hidro yang bersumber dari 
Sungai mare mare dan sungai-sungai lainnya

Kab. Barru
APBD-N/P/K/Swasta PLN

4 Pembangunan DEPO BBM dan Migas Garongkong APBD-N/P/K/Swasta Pertamina

K. Mendorong Perwujudan Sistem Telekomunikasi

1 Pembangunan sistem jaringan telekomunikasi tetap Kab.Barru APBD-K/Swasta Telkom 

2
Peningkatan jaringan telekomunikasi khusus dan Sentra Telepon 
Otomat (STO) Lokal Barru

Desa Terpencil APBD-K/Swasta
Telkom

3
Penyediaan Telepon Desa dan jaringan internet pada lokasi-lokasi 
yang strategis

PKW,PKLp,PPK,PPL APBD-K
Telkom

4 Pemb. BTS secara terpadu dan terpusat pada lokasi yang strategis Kab. Barru APBD-K Telkom

L. Mendorong Perwujudan Sistem Sumberdaya Air

1 Melestarikan dan memanfaatkan DAS Barru. Kab. Barru APBD-N/P/K Dinas  PU Kab.

2 Melestarikan dan mengemb.DI Kewenangan Kabupaten.
Lht. Peta Rencana 
Struktur Ruang

APBD Kab Dinas  PU Kab.

3 Pemb. dan Peningk. Pengairan Sawah Pertanian Irigasi Perdesaan
Wil. Kab. Barru

APBD-P/K
Din.Pertanian,Ketahanan 
Pangan,Perkebunan Kab

4 Peningkatan Teknologi Pertanian Wil. Kab. Barru APBD K/P Dinas  PU Kab.
5 Pembangunan dan Peningkatan IKK/SAB Perdesaan Kab. Barru APBD-N/P/K Dinas  PU Kab.
6 Pembangunan/peningkatan jaringan  Pipa Air Bersih perkotaan Kab. Barru APBD-N/P/K PDAM
7 Melestarikan Sumber Air dan Mata Air Kab. Barru APBD-N/P/K PDAM
8 Pembangunan Bendung dan Cekdam Kab. Barru APBD-N/P/K Dinas PUK

M. Mendorong Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan dan Limbah

1 Rencana pengembangan tempat pengolahan sampah akhir (TPA) TPA Coppo APBD- P/K Dinas  PUK

2 Rencana pengolahan sampah organis menjadi kompos skala kecil PKW, PKL, PKLp, PPK APBD-N/P/K/Masy. Dinas  PUK

3 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Sanitasi berupa rencana IPLT PKW, PKL, PKLp, APBD-P/K Dinas  PUK

4 Pembangunan & Peningk. Sistem Jaringan Prasarana Drainase PKW, PKL, PKLp, PPK APBD-P/K Dinas PUK.

This page was created using Nitro PDF SDK trial software.

To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

http://www.nitropdf.com/


USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI
SUMBER 

PENDANAAN
INSTANSI PELAKSANA

TAHUN PELAKSANAAN
I II III IV

2011 2012 2013 2014 2015 16~20 21~25 26~30

II.1 PERWUJUDAN POLA RUANG KABUPATEN

A.    Perwujudan Kawasan Lindung 
1 Rehabilitasi & Pemantapan Fungsi Kaw. Hutan Lindung Kabupaten Lihat Peta Pola Ruang APBDN/APBD-P/K Dinas Kehutanan Kab.

2 Pengemb. Pengelolaan Kawasan Lindung Kabupaten Lihat Peta Pola Ruang APBDN/APBD-P/K Dinas Kehutanan Kab.
3 Normalisasi dan pemanfaatan WS Saddang dan DAS lainnya Kab. Barru APBDN/APBD-P/K Dinas  PUK

4 Normalisasi dan pemanfaatan Pesisir Pantai Kab. Barru APBDN/APBD-P/K Dinas  PUK

5 Rehabilitasi kawasan hutan Mangrove
Kaw. Pesisir APBDN/APBD-P/K Dinas Kelautan dan Perikanan

Kab. 

6 Pelestarian Taman Laut 
Kec. Mallusetasi APBDN/APBD-P/K Dinas Kelautan dan Perikanan

Kab..
7 Pengendalian Kawasan Rawan Bencana Kab. Barru APBDN/APBD-P/K BPBD Kab.

B. Perwujudan Pengembangan Kawasan Budidaya
1 Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Hutan Produksi 

a. Pengendalian alih fungai kawasan Hutan Produksi Lihat Peta Pola Ruang APBD-P/K DinasPertanian dan perkebunan 
Badan.Ketahanan.Pangan

b. Peningk. dan Pengemb. Kawasan Hutan Produksi Lihat Peta Pola Ruang APBD-P/K/Swasta DinasPertanian dan perkebunan 
Badan.Ketahanan.Pangan

2 Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Potensi sektor Pertanian

a. Pengendalian alih fungai kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Lihat Peta Pola Ruang APBD-P/K DinasPertanian dan perkebunan 

Badan.Ketahanan.Pangan

b. Peningk. dan Pengemb. Kawasan Pertanian Pangan Lahan Kering 
Lihat Peta Pola Ruang APBD-P/K/Swasta DinasPertanian dan perkebunan 

Badan.Ketahanan.Pangan

c. Peningk. dan Pengemb. Kawasan Holtikultura 
Lihat Peta Pola Ruang APBD-P/K/Swasta DinasPertanian dan perkebunan 

Badan.Ketahanan.Pangan
d. Pembangunan  Pasar Holtikultura Kota Barru APBD-P/K Dinas Perindagkop Kab.

3 Rehabilitas dan Pengemb. Kawasan Potensi Sektor Perkebunan

a. Rehabilitasi Kawasan Perkebunan 
Lihat Peta Pola Ruang

APBD-P/K/Swasta
DinasPertanian dan perkebunan 

Badan.Ketahanan.Pangan

b. Pengembangan Kawasan Potensi Perkebunan
Lihat Peta Pola Ruang

APBD-P/K/Swasta
DinasPertanian dan perkebunan 

Badan.Ketahanan.Pangan
4 Rehabilitas dan Pengemb. Kawasan Potensi Sektor Perikanan dan Peternakan

a. Peningkatan Minapolitan Polejiwa Kec. Tanete Rilau APBD-/P/K/Swasta Dinas Kelautan dan Perikanan
b. Peningkatan Minapolitan Mallusetasi Kec. Mallusetasi APBD-/P/K/Swasta Dinas Kelautan dan Perikanan
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c. Pembangunan PPI Polejiwa  Kec. Tanete Rilau APBD-/P/K Dinas Kelautan dan Perikanan
d. Pembangunan TPI Sumpang Binangae Kec. Barru APBD-/P/K Dinas Kelautan dan Perikanan
e. Pengembangan budidaya perikanan Kabupaten Barru APBD-K/Swasta/Masy. Dinas Kelautan dan Perikanan
f. Pengembangan peternakan dan jaringannya Seluruh Kecamatan APBD-/P/K/Swasta Dinas Kelautan dan Perikanan

5 Rehabilitas dan Pengemb. Kawasan Potensi Sektor Kehutanan

a. Rehabilitasi Kawasan hutan Lihat Peta Pola Ruang APBN/P/K/Swasta Dinas Kehutanan Kab

b. Pengembangan Kawasan hutan Lihat Peta Pola Ruang APBN/P/K/Swasta Dinas Kehutanan Kab
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USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI
SUMBER 

PENDANAAN
INSTANSI 

PELAKSANA

TAHUN PELAKSANAAN
I II III IV

2011 2012 2013 2014 2015 16~20 21~25 26~30

II.2 PERWUJUDAN POLA RUANG KABUPATEN

6 Rehabilitas dan Pengembangan Kawasan Pertambangan

a. Pengelolaan Reklamasi pasca  penambangan batuan Seluruh Kecamatan APBD-K/Swasta Distamben. 
b. Pengembangan Potensi Pertambangan Batuan Seluruh Kecamatan APBD-K/Swasta Distamben.
c. Eksplorasi dan Eksploitasi Tambang galian mineral dan batu bara Kabupaten Barru APBD-K/Swasta Distamben.

7. Rehabilitas dan Pengemb. Kawasan Potensi Sektor Pariwisata 

a. Objek Wisata Budaya Kab. Barru APBD-/P/K/Swasta
DISBUDPAR dan 
POR

b. Objek wisata Tirta Kab. Barru APBD-/P/K/Swasta
DISBUDPAR dan 
POR

c. Objek Wisata Alam Kab. Barru Swasta
DISBUDPAR dan 
POR

8. Rehabilitas dan Pengembangan Kawasan Potensi Perdagangan 

a. Pembangunan dan Peningkatan kaw. Perdagangan Regional PKW, PKL, APBD-K/P/N Dinas Perindagkop 

b. Pembangunan dan Peningkatan kaw. Perdagangan Kawasan PKLp, PPK APBD-K/P/N Dinas Perindagkop 

c. Pembangunan dan Peningkatan kaw. Perdagangan Lokal PPL APBD-K Dinas Perindagkop 

9. Rehabilitas dan Pengembangan Kawasan Potensi Permukiman 

a. Penataan permukiman sepanjang Bantaran Sungai dan Pantai Kab. Barru APBD-K/P/N Dinas PUK.

b. Pengendalian pengembangan permukiman kearah perbukitan 

dengan  kemiringan diatas 40% 

Di seluruh Wil. Kab. Barru
APBD-K/P/N

Dinas PUK.

c. Penerapan KDB  rendah pada kaw. permukiman & bangunan  
lainnya pada lokasi dengan kemiringan antara 15%-40% 

Di seluruh Wil. Kab. Barru
APBD-K/P/N

Dinas PUK

..
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USULAN PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER PENDANAAN INSTANSI PELAKSANA
TAHUN PELAKSANAAN

I II III IV
2011 2012 2013 2014 2015 16~20 21~25 26~30

III.2 PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
A Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis dari sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi
1 Pengembangan Kawasan Agropolitan Barru Lht. Peta KSK APBN/P/K/Swasta Badan Ketahanan Pangan.
2 Pengembangan Kawasan Minapolitan Lht. Peta KSK APBN/P/K/Swasta Dinas Kelautan danPerikanan
3 Kawasan agropolitan pertanian, perkebunan, dan hasil ternak Balusu. Lht. Peta KSK APBN/P/K/Swasta Badan Ketahanan Pangan

4
Kawasan Agropolitan pertanian, perkebunan, hasil ternak dan hasil 
hutan Ralla. 

Lht. Peta KSK APBN/P/K/Swasta Badan Ketahanan Pangan

5 Pengembangan Kawasan Peternakan sapi; Lht. Peta KSK APBN/P/K/Swasta Dinas Peternakan .

6
Kawasan Terpadu Pelabuhan, Industri, Perdagangan, Pergudangan, 
Peti Kemas, Simpul Transportasi Darat, Laut dan Kereta Api; 

Lht. Peta KSK APBN/P/K/Swasta
Dinas Perhubungan.

7 Pengembangan PKLp;
Lht. Peta Strutur 
Ruang

APBN/P/K/Swasta
BAPPEDA Kab.

8 Pengembangan perkebunan komoditi unggulan;
Lht. Peta Kaw. Perkeb. APBN/P/K/Swasta DinasPertanian dan 

perkebunan 
Badan.Ketahanan.Pangan

9 Pengembangan Holtikultura;
Lht. Peta Budidaya 
Holtikultura

APBN/P/K/Swasta DinasPertanian dan 
perkebunan 
Badan.Ketahanan.Pangan

B Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya

1 Perkampungan Suku Tobalo Lht. Peta KSK APBN/APBD-P/K/Swasta DISBUDPAR dan POR

2 Rumah adat Saoraja Lapinceng. Lht. Peta KSK APBN/APBD-P/K/Swasta DISBUDPAR dan POR

3 Kawasan pendidikan di Kota Barru. Lht. Peta KSK APBN/APBD-P/K/Swasta DISBUDPAR dan POR

4 Monumen Pacekke Lht. Peta KSK APBN/APBD-P/K/Swasta DISBUDPAR dan POR

5 Monumen Garongkong Lht. Peta KSK APBN/APBD-P/K/Swasta DISBUDPAR dan POR

C Pengembangan Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari sudut kepentingan SDA dan/atau Teknologi Tinggi

1 Kawasan Pertambangan kromit, batu gamping dan serpentinit
Kec. Barru

APBN/APBD-P/K/Swasta
Dinas Pertambangan dan 
Energi

2
Kawasan Pertambangan marmer, kromit, batubara dan emas Kec. Pujananting;

APBN/APBD-P/K/Swasta
Dinas Pertambangan dan 
Energi

3
Kawasan pertambangan batu gamping, tanah liat dan pasir kuarsa di 
Kecamatan Tanete Riaja;

Kec. Tanete Riaja
APBN/APBD-P/K/Swasta

Dinas Pertambangan dan 
Energi

4 Kawasan Pertambangan tras dan pasir besi di Kecamatan Kec. Mallusetasi; APBN/APBD-P/K/Swasta Dinas Pertambangan dan 

This page was created using Nitro PDF SDK trial software.

To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

http://www.nitropdf.com/


Mallusetasi; Energi

5 Kawasan pertambangan Kapur pertanian 
Kec. Balusu APBN/APBD-P/K/Swasta Dinas Pertambangan dan 

Energi

6 Panas Bumi di Kalompie 
Kec. Barru APBN/APBD-P/K/Swasta Dinas Pertambangan dan 

Energi

7 Gas alam di Ralla
Kec. Tanete Riaja APBN/APBD-P/K/Swasta Dinas Pertambangan dan 

Energi

8 Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Ralla
Kec. Tanete Riaja APBN/APBD-P/K/Swasta Dinas Pertambangan dan 

Energi

9 Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Mare-Mare;
Kec. Pujananting APBN/APBD-P/K/Swasta Dinas Pertambangan dan 

Energi

10 Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Pange 
Kec. Barru APBN/APBD-P/K/Swasta Dinas Pertambangan dan 

Energi
11 Industri pertanian dan perkebunan Kec. Barru APBN/APBD-P/K/Swasta Dinas Perindapkop

12 Industri semen portland
Kec. Tanete Riaja & 
Kec. Barru;

APBN/APBD-P/K/Swasta Dinas Pertambangan dan 
Energi

13 Industri Marmer 
Kec. Tanete Riaja &
Kec. Pujananting

APBN/APBD-P/K/Swasta Dinas Pertambangan dan 
Energi

14 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Bawasaloe 
Kecamatan Balusu. APBN/APBD-P/K/Swasta Dinas Pertambangan dan 

Energi
D Pengembangan Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis dari sudut kepentingan Fungsi dan  Daya Dukung Lingkungan 

1 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sungai Barru. Kab. Barru APBN/APBD-P/K Dinas PU Prov/Kab

2 Kawasan Hutan Lindung Lht. Peta KSK APBN/APBD-P/K Kantor LH Kab. Barru

3 Pengelolaan TPA  Barru Lht. Peta KSK APBN/APBD-P/K Kantor LH Kab. Barru

4
Pengelolaan kawasan hutan mangrove di Pulau Panikiang. Lht. Peta KSK APBN/APBD-P/K Kantor LH Kab. Barru

           BUPATI BARRU,

ANDI IDRIS SYUKUR
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU 

NOMOR 4 TAHUN  2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH 

KABUPATEN BARRU TAHUN 2011 - 2031

I. UMUM
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 

telah mengamanahkan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
(RTRWK) merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Kabupaten, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Kabupaten, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan 
ruang di wilayah kabupaten, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan 
keseimbangan perkembangan antar wilayah kecamatan, serta keserasian 
antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, dan
penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Dalam hal ini RTRWK disusun dengan memperhatikan dinamika 
pembangunan yang berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomi 
dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antar kecamatan, 
kondisi fisik wilayah kecamatan yang rentan terhadap bencana alam di 
wilayah Kabupaten, dampak pemanasan global,  penanganan kawasan 
perbatasan antar kabupaten dan peran teknologi dalam memanfaatkan 
ruang.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, kualitas 
pembangunan kabupaten juga diupayakan ditingkatkan melalui 
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang 
lebih efisien dan efektif secara berkelanjutan agar seluruh pikiran dan 
sumber daya dapat diarahkan berdaya dan tepat guna. Salah satu hal 
penting yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut adalah peningkatan 
keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan 
yang secara spasial dirumuskan dalam RTRWK.

RTRWK memadukan, menyerasikan tata guna lahan, tata guna 
udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu 
kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh 
pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun 
melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam 
dan lingkungan sosialnya. 

Untuk itu, penyusunan RTRWK ini didasarkan pada upaya untuk 
mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten, antara lain 
meliputi perwujudan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, 
produktif dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan 
keserasian perkembangan antar wilayah, yang diterjemahkan dalam 
kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang 
wilayah Kabupaten. 
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Struktur ruang wilayah Kabupaten mencakup sistem pusat 
perkotaan Kabupaten, sistem jaringan transportasi Kabupaten, sistem 
jaringan energi kabupaten, sistem jaringan telekomunikasi kabupaten, dan 
sistem jaringan sumber daya air kabupaten. 

Pola ruang wilayah kabupaten mencakup kawasan lindung dan 
kawasan budi daya termasuk kawasan andalan dengan sektor unggulan 
yang prospektif dikembangkan serta kawasan strategis kabupaten (KSK).

Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, 
RTRWK ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang 
dan KSK, arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program 
utama jangka menengah lima tahun, serta arahan pengendalian 
pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan, arahan insentif dan 
disinsentif, dan arahan sanksi.

Secara substansial rencana tata ruang KSK sangat berkaitan erat 
dengan RTRWK karena merupakan kewenangan Pemerintah Daerah
kabupaten untuk mengoperasionalkannya. 

Oleh karena itu penetapan Peraturan Daerah ini mencakup pula 
penetapan KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “Kebijakan Penataan Ruang Wilayah 
Kabupaten” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis 
besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat dan udara 
termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan 
ruang di Kabupaten Barru.

Ayat (2) 
     Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)

Huruf a. 
     Cukup jelas
Huruf b. 
     Cukup jelas
Huruf c. 
     Cukup jelas
Huruf d. 
     Cukup jelas
Huruf e. 
     Cukup jelas
Huruf f. 
     Cukup jelas
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Huruf g. 
     Cukup jelas
Huruf h. 

Pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan potensil tumbuh 
berkembangnya lapangan kerja seperti kawasan PKW Garongkong 
dan beberapa PKLp dan PPK lainnya.

Ayat (2)
     Cukup jelas

Ayat (3)
     Cukup jelas

Ayat (4)
     Cukup jelas

Ayat (5)
     Cukup jelas

Ayat (6)
     Cukup jelas

Ayat (7)
Huruf a. 

Kegiatan pertambangan, terutama eksploitasi, pengangkutan 
maupun pengolahan hasil tambangnya, terutama pertambangan 
emas maupun tambang mineral lainnya harus mengikuti peraturan 
dan perundang-undangan serta prosedur dan mekanisme yang 
berlaku, termasuk didahului dengan melakukan studi Amdal 
sehingga kegiatan-kegiatannya tidak membahayakan bagi kesehatan 
dan keselamatan manusia maupun ragam biota lainnya, baik yang 
habitat hidupnya di darat, laut, maupun udara, serta keamanan 
aset hasil pembangunan dan kelestarian alam, terutama terhadap 
dampak negatif akibat limbah maupun perubahan fisik kawasan 
pertambangan.

Huruf b. 
     Cukup jelas
Huruf c. 
     Cukup jelas

Ayat (8)
     Cukup jelas

Ayat (9)
     Cukup jelas

Ayat (10)
     Cukup jelas

Ayat (11)
     Cukup jelas

Ayat (12)
     Cukup jelas

Ayat (13)
     Cukup jelas
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Pasal 5
Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan arahan 
perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah kabupaten dan jaringan 
prasarana wilayah Kabupaten yang dikembangkan untuk 
mengintegrasikan wilayah kecamatan selain untuk melayani kegiatan 
skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan energi dan kelistrikan, 
sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, 
termasuk seluruh daerah hulu bendungan/waduk dari daerah aliran 
sungai.
Dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten digambarkan sistem 
perkotaan dalam wilayah kabupaten dan peletakan jaringan prasarana 
wilayah yang menurut peraturan perundang-undangan, pengembangan 
dan pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten dengan sepenuhnya memperhatikan struktur ruang yang 
telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi.
Ayat  (1) 

         Huruf  a
Keterkaitan antara kawasan perdesaan dan perkotaan dapat 
diwujudkan antara lain dengan pengembangan PKW, PKLp dan PPK 
dan PPL.

         Huruf  b
              Cukup jelas.
         Huruf  c
              Cukup jelas.
Ayat  (2) 

Cukup jelas

Pasal 6
    Cukup jelas.

Pasal 7
    Cukup jelas.

Pasal 8
    Cukup jelas.

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
     Cukup jelas.
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Pasal 17
       Cukup jelas

Pasal 18
     Cukup jelas.

Pasal 19
     Cukup jelas.

Pasal 20
     Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat  (1) 

Yang termasuk dalam kawasan lindung adalah :
 kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, 

seperti kawasan hutan lindung;
 kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan sungai dan 

kawasan sekitar danau/waduk; 
 kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan 

suaka alam,   taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, 
serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

 kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan longsor, 
kawasan rawasan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir; 
dan

 kawasan lindung lainnya.   
Yang termasuk dalam kawasan budi daya adalah kawasan 
peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, 
kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, 
kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, 
kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, 
kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan budidaya lainnya.

Ayat  (2) 
          Cukup jelas.

Pasal 22
     Cukup jelas.

Pasal 23
     Cukup jelas.

Pasal 24
     Cukup jelas.

Pasal 25
     Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Kawasan pantai berhutan bakau di sebagian wilayah Kecamatan 
Balusu dengan luasan kurang lebih 200,078 ( dua ratus koma tujuh 
puluh delapan ) hektar terdiri dari :
 kawasan pantai berhutan bakau di sebagian wilayah pesisir 

Kecamatan Balusu dengan luasan kurang lebih 117,248 ( seratus 
tujuh belas koma dua ratus empat puluh delapan ) hektar.
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 Kawasan pantai berhutan bakau di sebagian wilayah Pulau 
Panikiang Desa Madello Kecamatan Balusu dengan luasan kurang 
lebih 82,830 (delapan puluh dua koma delapan ratus tiga puluh) 
hektar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26
     Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas. 

Pasal 28
     Kawasan budidaya yang dimaksud adalah kawasan budidaya yang 
memiliki nilai strategis Kabupaten, merupakan kawasan yang menjadi 
tempat kegiatan perekonomian yang memberikan konstribusi besar 
terhadap perekonomian kabupaten

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

Cukup jelas.

Pasal 36
    Cukup jelas.

Pasal 37
       Cukup jelas

Pasal 38
       Cukup jelas

Pasal 39
       Cukup jelas

Pasal 40
     Cukup jelas.

Pasal 41
       Cukup jelas

Pasal 42
Ayat  (1) 

         Cukup jelas.
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Pasal 43
        Cukup jelas

Pasal 44
     Cukup jelas.

Pasal 45
     Cukup jelas.  

Pasal 46
     Cukup jelas.

Pasal 47
     Cukup jelas.

Pasal 48
     Cukup jelas.

Pasal 49
     Cukup jelas.

Pasal 50
     Cukup jelas.

Pasal 51
     Cukup jelas.

Pasal 52
     Cukup jelas.

Pasal 53
     Cukup jelas.

Pasal 54
     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.

Pasal 61
     Cukup jelas.

Pasal 62
     Cukup jelas.

Pasal 63
     Cukup jelas.

Pasal 64
     Cukup jelas.
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Pasal 65
     Cukup jelas.

Pasal 66
     Cukup jelas.

Pasal 67
     Cukup jelas.

Pasal 68
     Cukup jelas.

Pasal 69
     Cukup jelas.

Pasal 70
     Cukup jelas.

Pasal 71
  Ayat  (1) 

Pemberian insentif dan menyederhanakan prosedur perizinan 
merupakan salah satu upaya menciptakan iklim investasi yang 
kondusif dalam rangka meningkatkan minat dan realisasi investasi.

Ayat  (2) 
         Cukup jelas

Pasal 72
     Cukup jelas.

Pasal 73
Ayat (1) 

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)        

Huruf  a
              Cukup jelas.
         Huruf  b
              Cukup jelas.
         Huruf  c

Penghentian sementara pelayanan umum dimaksud berupa 
pemutusan hubungan listrik, saluran air bersih, saluran 
limbah, dan lain-lain yang menunjang suatu kegiatan 
pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata 
ruang.                    

        Huruf  d
              Cukup jelas.
        Huruf  e
              Cukup jelas.
         Huruf  f
              Cukup jelas.
         Huruf  g

Pembongkaran dimaksud dapat dilakukan secara sukarela oleh 
yang bersangkutan atau dilakukan oleh Instansi berwenang.
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Huruf  h
              Cukup jelas.
         Huruf  i
              Cukup jelas.
    

Pasal 74
     Cukup jelas.

Pasal 75
     Cukup jelas.

Pasal 76
     Cukup jelas.

Pasal 77
     Cukup jelas.

Pasal 78
     Cukup jelas.

Pasal 79
     Cukup jelas.

Pasal 80
Huruf  a
Cukup jelas.

Huruf  b
Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran 
Daerah, pengumuman, dan/atau penyebarluasan oleh Pemerintah 
daerah.
Pengumuman atau penyebarluasan tersebut dapat diketahui 
masyarakat, antara lain dari pemasangan peta rencana tata ruang 
wilayah yang bersangkutan pada tempat umum, Kantor Kelurahan, 
dan/atau Kantor yang secara fungsional menangani rencana tata 
ruang tersebut.

Huruf  c
Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, 
social, budaya, dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak 
langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, 
dan kualitas lingkungan. 

Huruf  d
Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa nilai 
atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan 
orang yang diberi penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Huruf  e
Cukup jelas.

Huruf  f
         Cukup jelas.   

Pasal 81
Huruf a, 

Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagai kewajiban 
setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang 
berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
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Huruf b, 
Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang 
dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan 
pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam 
izin pemanfaatan ruang.

Huruf c, 
    Cukup jelas
Huruf d, 

Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat 
dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan 
perundang-undangan sebagai milik umum. Kewajiban memberikan 
akses dilakukan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
- Untuk kepentingan masyarakat umum ; dan/atau
- Tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.
- Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik 

umum, antara lain  adalah sumber air dan pesisir pantai.
       

Pasal 82
Ayat  (1) 

Cukup jelas.
Ayat  (2) 

Yang dimaksud dengan “daya dukung lingkungan” adalah 
kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan 
manusia dan mahluk hidup lain yang ada di dalamnya.
Yang dimaksud dengan “daya tampung lingkungan” adalah 
kemampuan lingkungan untuk menampung/menyerap zat, energi, 
dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Pasal 83
       Cukup jelas       

Pasal 84
        Cukup jelas

Pasal 85
     Cukup jelas.

Pasal 86
     Cukup jelas.

Pasal 87
    Cukup jelas.

Pasal 88
     Cukup jelas.

Pasal 89
     Cukup jelas.

Pasal 90
     Cukup jelas.

Pasal 91
    Cukup jelas.

Pasal 92
   Cukup jelas.   

This page was created using Nitro PDF SDK trial software.

To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

http://www.nitropdf.com/


Pasal 93
    Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
       Cukup jelas

Pasal 96
       Cukup jelas

Pasal 97
       Cukup jelas

Pasal 98
       Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2012
NOMOR 4
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