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Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) merupakan salah satu wilayah
perencan€ran lbu Kota Nusantara dengan arahan peruntukan khusus

urusan pemerintahan nasional, Sebagai area di
Kawasan Strategis Nasional (KSN), sel,ain untuk upaya
pemanfaatan ruang yang akan berpedoman kepada Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR), sesuai peraturan perundang-undangan juga disusun Rencana Umum
Tata Bangunan dan (RUTBLUrban Design atau
rancangErn kawasan perkotaan khusus di KIPP untuk memberikan
arahan perancangan, pelaksanaan dan

Selanjutnya, berdasarkan Rencana Tata Ruang
(RTR) KSN Ibu Kota Nusantara, area perkotaan di KIPP disebut dengan Wilayah
Perencanaan (WP) 1.

Pada KIPP, sebagai area perkotaan yang diprioritaskan pembangunannya, telah
disusun dokumen RUTBL, selain untuk memberikan pedoman pengendalian
pembangunan bagi KIPP juga berperan sebagai model desain kawasan untuk
wilayah perkotaan Ibu Kota Nusantara lainnya, Arahan Tata
Bangunan dan Lingkungan (selanjutnya disebut Arahan Perancangan) pada Bab
ini merupakan pokok materi RUTBL KIPP. Arahan Perancangan ini berperan

pemanfaatansebagai panduan rancangan kawasan dan pedoman
ruang kawasan untuk mewujudkan kesatuan karakter serta kualitas bangunan
dan lingkungan yang berkelanjutan di KIPP, yang diwujudkan dengan
memenuhi ketentuan:

keterkaitan, dan perkembanga.n antar-a.
wilayah, serta keserasian antarsektor;

rlencana pembangunan KIPP dengan area perkotaan
sekitarnya;

c. keberlanjutan pembangunan KIPP sesuai dengan daya dukung dan daya
tampung lingkungan;

d. tata bangunan dan lingkungan kawasan perkotaan yang berkualitas
fungsional, visual, dan lingkungan; serta

e. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan yang efektif.

b.

SK No 140667A



PRESIDEN
REPI.I BLIK INDONES

-383-

Arahan Perancangan Tata Bangunan dan Lingkungan ini adalah pedoman bagi
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang perlu ditindaklanjuti dengan penetapan
rencana kawasan berupa Rencana Tata Bangunan dan

(RTBL) pada sub-kawasan yang diprioritaskan pentahapan
pembangunannya di KIPP. Dalam hal pelaksanaan pembangunan di KIPP
memerlukan interpretasi terhadap Arahan Perancangan, Kepala Otorita Ibu Kota
Nusantara dapat secara efektif tim profesi ahli yang
membidangi perancangan kota dan arsitektur bangunan.

5.1

5.1.1 Dasar Perancangan KIPP

Perancangan area perkotaan KIPP didasarkan kepada visi kawasan yang mampu
mengintegrasikan dan mewujudkan secara seimbang visi Ibu Kota Nusantara,
khususnya dalam mencerminkan identitas bangsa, menjamin keberlanjutan
pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, dan pelindungan lingkungan,
serta dalam mewujudkan kota cerdas, modem, dan berstandar internasional
yang memacu pembangunan sosial dan pengembangan ekonomi. Perancangan
KIPP merupakan pengembangan model kota masa depan berbasis hutan dan
kepulauan sebagai simbol transformasi dan kemajuan peradaban Indonesia
yang bertajuk'Kota Hutan, Kota Spons, dan Kota Cerdas'.

Gambar 5-1 Ilustrasi Dasar Perancangan KIPP
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Arahan Perancangan ditetapkan untuk mernastikan bahwa visi dan hasil
rancangan tel,ah diwujudkan sampai dengan skala terkecil di tingkat area
pengembangan kawasan (lihat Gambar 5-2).

Arahan menjadi pedoman bagi perancang kota dan bangunan,
melindungi visi yang sudah ditetapkan, dan memastikan seluruh elemen kota
memberikan kontribusi dalam pencapaian kondisi ideal.

Arahan Perancangan KIPP tersebut dilaksanakan dengan memenuhi nilai-nilai
dasar perancangan kawasan dan nilai-nilai transformatif kehidupan perkotaan
sebagai KIPP.

Gambar 5-2 Konsep Arahan Perancangan KIPP

Sumber: Ituocnterian ftkcrjaan UEutr dan PeruDshan Rabat, 2022

Nilai dasar perancangan KIPP meliputi:

a. Representasi Nilai-nilai Luhur, Manusia dan Alam;

b. Nilai Luhur Kebangsaan;

c. Simbol Pemerintahan Negara Kesatuan;
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d. PembangunanBerkelanjutan;

e. Kota Hutan;

f. MobilitasBerkelanjutan;

C. Kota Cerdas;

h. Mobilitas Cerdas; dan

i. InfrastrukturCerdas.

Nilai transformasi dalam peranca.ngan KIPP berpedoman kepada 5 aspek
Tlansformasi Berbudaya dalam kehidupan perkotaan di lbu Kota Nusantara
yang dapat terwujud secara terpadu pada KIPP, meliputi:
a, Ttansformasimelestarikanalam;

b. Transformasi berbangsa dan bernegara;

c. Transformasibermukim;

d. Tlansformasibermobilisasi; dan

e. Ttansformasibekerja.

5.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU/KPI) KIPP

Perancangan area perkotaan KIPP menggunakan pendekatan tolok ukur KpI
yang ditedemahkan dari 3 Pilar KIPP, yaitu:
a. Pilar Identitas Bangsa diterjemahkan dalam Indikator Indonesia sentris;
b. Pilar Keberlanjutan Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan diterjemahkan dalam

Indikator Keberlanjutan Hijau; dan
c. Pilar Kota yang Cerdas, Modern, dan Berstandar Internasional

diterjemahkan dalam Indikator Kota Cerdas.

KPI KIPP tersebut dibuat terukur dan dinilai melatui 5 dimensi kinery'a kota
yaitu:

a. KesejahteraanMasyaraftat;

b. Ekologis dan Preservasi Lingkungan Alami;
c. Konektivitas Kawasan/Tlansportasi;
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d. Infrastruktur Kawasan; dan

e. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Secara lebih rinci, KPI KIPP dijabarkan dalam tingkat sub-dimensi dan elemen
indikator dengan target pencapaian kinerja kota yang diharapkan.

Gambar $3 Nonsep KPI KIPP

Su.Bbei Iftocot€f,ien Fek rjaan Uaum dan Pcruraahatr Rakyat, 2022

Target umum pencapaian 5 dimensi kinerja kota KIPP sampai dengan
Tahun 2045 meliputi:

a. KesejahteraanMasyarakat:

1. 1O menit akses kepada pelayanan dasar;

2. 6O-70 persen unit hunian teralokasi untuk ASN dan TNI/Polri;

3. hunian berimbang sesuai dengan KPI aman dan terjangkau;
terjangkau untuk berbagai kelompok pendapatan masyarakat,
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merespons pada keberagaman tipe hunian dan tidak eksklusif hanya
pada kelompok/ golongan tertentu;

4. tersedia ruang publik yang inklusif dan responsif gender untuk
program dan kegiatan skala nasional; dan

5. elemen/simbol representasi semua budaya Indonesia dalam ruang
publik.

b. Ekologis dan Preservasi Lingkungan Alami:

5O-70 persen ruang terbuka/area hijau;

40-50 persen konservasi tanaman lokal Kalimantan;

2O-30 persen konservasi tanaman lokal Indonesia;

75-80 persen populasi terlayani akses menuju taman kota;

100 persen koridor hijau tidak terputus; dan

100 persen Net kro Emrssion; dan

kualitas iklim mikro.

Konektivitas Kawasan/ Tlansportasi:

l, 7O-8O persen dari pergerakan dalam kota
publik;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

c.

2. 70-80 persen dari luas pengembangan kota terkoneksi dengan layanan
trayek transportasi publik denganjaringan pejalan kaki;

3. 7O-80 persen dari kawasan perkotaan berada kurang dari 5OO meter
jarak berjalan kaki ke titik transportasi publik;

4. kurang dari 5O menit koneksi kereta api transit ekspres dari KIPP ke
bandara strategis; dan

5. integrasi lisik, jadwal, informasi, dan pembiayaan melalui sistem
transportasi cerdas.

d. InfrastrukturKawasan:
l. maksimum 150 liter/ orang/ hari kebutuhan air minum untuk

penggunaan domestik;

2. 6O persen pengolahan timbulan sampah melalui proses daur ulang,
dan sisanya melalui proses pengolahan sampah untuk menjadi energi
(waste to energyl dan/atau
(waste to produ@;
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3. 100 persen air limbah domestik terolah dengan Sistem Pengelolaan Air
Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dan memenuhi baku mutu,
pada tahun 2O35;

4. 5O persen area penggunaan sumber air alternatif kawasan; dan

5. lOO persen penggunaan energi terbarukan.

Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi:

1. 1OO persen cakupa.n akses internet kepada penduduk;

2, Ketersediaan jaringan internet nirkabel di area publik;

3. Terdapat Pusat Kontrol dan Operasi Terintegrasi Teknologi Informasi
dan Komunikasi (Integrared Operatiors Control Centetl sebagai pusat
pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan pengendalian fasilitas-
fasilitas terkait dalam kota; dan

4. Seluruh pelayanan publik oleh pemerintah tersedia dalam basis sistem
digital.

Gambar 5-4 lltustrasi Target Umum Fencapaian 5 Dimensi Kinerja Kota NIPP

Surober: Kcrletlte(ian ftlcrjaEn UEu.E dan FetuEaharr Rabat, 2022
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5.1.3 Perancangan Tlansformatif KIPP

Nilai transformasi dalam perancangan KIPP sebagaimana tersebut pada
Bab 5.1.1 dite{emahkan sebagai berikut:

Transformasi M elestarikan Alam

KIPP merupakan sebuah ekosistem perkotaan dengan alam dan kota
sebagai lingkungan binaan yang terhubung dan hidup dalam satu kesatuan
organisme. Perencanaan ruang terbuka, berupa ruang terbuka hiiau dan
biru yang terhubung menjadi elemen penting begr konsep ekologis kota dan
konservasi lingkungan alami KIPP, KIPP
intervensi kepada ekosistem alami dengan koridor hiiau bukit ke teluk
sebagai koridor ekologis, satwa, dan riparian.

Ttansformasi melestarikan al,am diterjemahkan melalui penciptaan ruang
perkotaan dinamis dengan minimal intervensi terhadap alam, memberikan
koridor ekologis sebagai kontribusi bagi konseruasi keanekaragaman hayati
lbiodiuersitgl, perbaikan kualitas iklim, serta menggambarkan interaksi
antara nilai lingkungan dan nilai luhur Pancasila.

KIPP dirancang sebagai ibu kota yang merayakan alam Indonesia. Konsep
ini menerapkan beberapa pendekatan perancangan yaitu:

1. Mempertahankan area perbukitan, bakau, dan riparian dalam KIPP
dan hanya membangun di tempat yang memiliki kesesuaian untuk
dibangun dan tidak melebihi 3O persen luas area perancangan'
(lihat Gambar 5-5).

2. Dal*m 6O-70 persen lahan tidak terbangun, sebagian akan dilakukan
reforestasi, rehabilitasi hutan, dan sebagian akan dijadikan jejaring
bijau lgreen fugers). Jejaring hijau ini turut menjaga keseimbangan
kondisi iklim kawasan.

3, Konektivitas ekologi, melalui kontinuitas ruang terbuka perkotaan,
kesinambungan koridor hijau jalan, dan koridor hijau alami.

4. Peningkatan keanekaragaman hayati, melalui pemanfaatan koridor
alami/ ekologis sebagai taman habitat.

5. Pemanenan dan pengelolaan air hujan, dengan manajemen limpasan
air melalui strategi konservasi, pemanenan dan usaha penggunaan
kembali, serta pengisian ulang.

a.
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Gambar S 5 llustrasi Identifikasi Dacrah Terbangun dan Tidak Terbangun

suDrber l(eEcoteria,l Fekerja4 Umua daa Peruaahan Ralgat, 2O22

transformasi melestarikan afam di KIPP, antara lain bisa
direalisasikan melalui perancangan:

a. Kebun Raya (Botanienl Gardenl sebagai Pusat Internasional
pengembangan Hutan Hujan Tropis;

b. Taman Pusat Ilmu
Central ParlQ;

Pengetahuan dan Teknologi (Sciene ond Tech

c. Taman Ekologi Hutan Bakau (Mangroue Eco Parle); darr
d. Jejaring hijau yang mengelilingi dan melingkupi sistem perkotaan

sebagai koridor ekologis, jalur air, dan ventilasi alami kota.
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Su.aber: I(cacote|ian Pek rjam UmuE dan hrqdahatr Ralryat, 2022

b. Transformasi Berbangsa dan Bernegara

Ttansformasi berbangsa dan bernegara diterjemahkan melalui penciptaan
ruaflg nepnesentasi budaya tanah air di panggung nasional sebagai simbol
kemajuan bangsa. Ruang terbuka publik yang kaya simbol budaya menjadi
ruang edukasi sejarah nasional dan ruang apresiasi dan ekspresi
masyarakat yang inklusif dan ber-bhinneka di Nusantara yang bersinergi
dengan pusat sains dan teknologi menuju masa depan bangsa.

Konsep ini menerapkan dua pendekat€n utama perancangan yaitu:

a. Sumbu Kebangsaan, sebagai sumbu filosofis yang menggambarkan
Nilai Luhur-Manusia-Alam dan
Nusantara; dan

reposisi Kosmologi

b. Representasi Sejarah, Alam, dan Budaya Nusantana, yang
menggambarkan ruang publik sebagai apresiasi dan ekspresi kesatuan
dalam keberagaman, kebersamaan, gotong royong, dan kolaborasi.
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Pencapaian transformasi berbangsa dan bernegara di KIpp antara lain
direalisasikan melalui tiga rancangan ruang publik, yaitu:
a. Plaza Seremoni dan Plaza Sipil, termasuk Museum peradaban, sebagai

simbol identitas bangsa dan ruang publik untuk Program Nasional;
b. Plaza Bhinneka, sebagai representasi keberagaman dan indikator

elemen/ simbol representasi semua budaya Indonesia dalam ruang
publik; dan

c. Kawasan ilmu dan teknologi, plaza adibudaya, plaza
ralryat, dan kawasan rehabilitasi bakau, sebagai simbol kemajuan
bangsa, antara seni, kemanusiaan, dan kebangsaan
dengan sains dan teknologi, serta pusat inovasi.

Gambar 5-7 Ilustrasi Konsep Transformasi Berbangsa dan Bemegara

Sumber: Icrrdrterian F€kerjaan Umulr dan FerumalEn Rakyat, 2022

c. TlansformasiBermukim

liansformasi bermukim di
hunian kompak (compact

terjemahkan melalui perancangan kawasan
livirqfi, berorientasi transit, dan inklusif.

Rancangan hunian inklusif berbasis komunitas memberi ruang kolaborasi
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warga, mengedepankan lingkungan hunian sehat bagi aktivitas tinegal,
bekerja, bermain, dan belajar warga. Hamparan ruang terbuka hijau
menjadi bagran dari ekosistem koridor hijau kota yang responsif terhadap
topografi dan ekosistem alami kawasan, mewujudkan harmoni kehidupan
manusia dengan alam.

Hunian berkualitas yang inklusif, cerdas, kolaboratif, kompak, dan berbasis
pada konsep Kota 1O Menit menerapkan 6 strategi utama perancangan
yaitu:

l. fasilitas bersama dan ruang komunal warga lslured liuing facilitiesl
yang inklusif dan responsif gender;

2. konektivitas tidak terputus, yaitu sistem konektivitas terintegrasi dan
menerus antar-kompleks hunian;

3. ruang kolaboratif aktif warga pada lantai dasar;

4. kampung masa depan lf,uane uillagel, yaitu adaptasi budaya hunian
tapak menjadi bermukim secara vertikal untuk mencapai elisiensi dan
fleksibilitas lahan;

5. hunian hijau dan cerdas, yaitu bermukim dengan pemanfaatan
teknologi hijau dan cerdas pada infrastruktur bermukim kawasan dan
unit hunian; dan

6. modul unit hunian kompak, yaitu modulasi unit hunian guna
memaksimalkan penggunaan ruang hunian kompak.

Pencapaian transformasi bermukim direalisasikan melalui:

1. hunian berbasis komunitas dengan indikator l0 menit waktu
pencapaian ke fasilitas umum, fasilitas ekonomi, dan fasilitas sosial,
serta titik traflsit;

2, hunian responsif kontur yang terintegrasi ruang sosial;

3. hunian berbasis transit; dan

4. ruang komunitas berbasis konektivitas pejdan kaki menerus dan
nyaman.

SK No 140657 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-394-

Gambar 5-8 Ilustrasi Konsep Transformasi Bermukim

Suruber: IGmcoterian klcf,jaqn UBu,r d@ PquEahan Rafryd, 2022

d. TransformasiBermobilisasi

Ttansformasi bermobilisasi diterjernahkan dalam konsep kota hemat
energi, berbasis akses 10 menit dengan perencanaan yang mengutamakan
mobilisasi kawasan terintegrasi melalui dominasi transit, optimalisasi
penggunaan moda publik sebesar 7O-8O persen dari total

dalam kota, penciptaan iklim yang kondusif bagi pejalan kaki
dan pesepeda, serta sistem dan infrastruktur transportasi yang siap guna
terhadap perkembangan di masa depan, seperti transportasi cerdas dan
sistem transportasi otonom.

Konsep ini menerapkan 3 strategi utama perancangan meliputi:

1. Kota 10 Menit, yaitu kota yang melayani warga kota dalam pencapaian
1O menit dari dan menuju semu& fasilitas lingkungan;

2. berorientasi manusia dan pejalan kaki, ya.itu mobilitas efisien dan
efektif berorientasi manusia dan berbasis transit terpadu; dan
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konektivitas pejalan kaki terintegrasi, yaitu konektivitas pejalan kaki
kawasan yang menerus dan terintegrasi pada berbagai level lapis
bangunan.

Ga$bar 5-9 lustrasi Konsep Transfonnasi Bermobilisasi

e

Sumber': IGmqrterian Felqjaan UIEUE dan Feruoah€o Raryat, 2022

Pencapaian transformasi bermobilisasi direalisasikan melalui Mobilitas
Hijau (Green Mobilitgl berorientasi kepada pejalan kaki, pesepeda, dan
traneportasi publik terintegrasi, yaitu:
l. Konektivitas pejalan kaki dan pesepeda secara berlapis dan menerus;
2. Mobilitas berorientasi transit melalui moda transportasi publik; dan
3. Infrastruktur kendaraan dan mobilisasi logistik siap dengan teknologi

masa depan berbasis sistem otonom.

Tlansformasi Beke{a
ltansformasi bekerja diterjemahkan dengan menciptakan ekosistem kerja
kolaboratif yang efisien dan fleksibel melalui rancangan lingkungan
perkantoran pemerintahan hijau berkinerja tinggr (high prformcrn@ gteen
districq, ramah lingkungan, terkonsolidasi, dan terintegrasi. Komplek
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kementerian/ lembaga saling terhubung serta dilengkapi ruang-ruang
kolaboratif pendukung produktivitas dan kerja sama antar-sektor.
Kawasan perkantoran yang terkonsolidasi menerapkan 6 strategi utama
perancangan melalui:
a. Ruang kerja berbagi, yaitu area kerja berbagi yang lebih efisien,

fleksibel, responsif gender, dan inklusif;
b. Ruang kerja terintegrasi dengan alam lblended with nature), yaitu area

kerja yang menyatu/terhubung dengan koridor hljau untuk
menciptakan perkantoran yang sehat dan nyaman;

c. Program ruang berlapis lmulti-lagered program),yaitu kombinasi fungsi
perkantoran dan fasilitas publik;

d. Ruang keq'a berkesinambungan {seamless uorkplae), yaitu akses
multifungsi publik-privat antar ruang kerja dan ruang kolaboratif
antar-kementerian dan lembaga;

e. Zona keqa terintegrasi lintegrated zones), yaitu area kerja inklusif
dengan dan konektivitas visual yang terbuka; dan

f. Ruang kerja berorientasi masa depan (fuhne ready workplaoe), yaitu
antisipasi teknologi dan budaya kerja rnasa depan melalui
infrastruktur berbasis digital dan pemerintahan cerdas elektronik
lsmart gouemanel.

Gambar 5-10 llu8trasi Konsep Ttansformasi Bekerja
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transformasi bekerja direalisasikan melalui komplek
perkantoran kementerian dan lembaga yang kompak dan kolaboratif
dengan perancangialn:

a. jalur titian karya, yaitu fasilitas pejalan kaki layang (sftyuralkf pada
kawasan perkantoran dan bisnis 1OO persen tidak terputus dengan
teduhan;

b. podium ruang kerja pelayanan ASN terintegrasi;

c ruang kerja bersama (attorking space) dan ruang kerja kolaborasi
yang responsif gender;

d. arkade pejalan kaki dan akses langsung pada bangunan perkantoran
kementerian dan lembaga; dan

e. kompleks perkantoran dengan konsep bangunan gedung hijau dan
bangu.nan cerdas.

FN tr-Til

5.2.1 Prinsip Perancangan KIPP

Struktur ruang KIPP dirancang dengan pendekataan apresiasi terhadap alam
lnahtre-inspired. design) dalam upaya menjaga dan melestarikan ekosistem alami
kawasan melalui:

a. Apresiasi morfologi alami lahan (lembah dan bukit), dengan merespon
terhadap topografr alam. Desain memaksimalkan kontur dengan
mengembangkan area yang cenderung datar sebagai pusat kegiatan
komunitas kawasan. Konektivitas jejaring hdau dibentuk dengan
memaksimalkan lanskap alami yang memberikan fungsi ekologis sekaligus
rekreasi bagi KIPP.

b. Sistem konektivitas kawasan dan struktur ruang kota dibentuk dengan
sistem melingkar kawasan sebagai koridor mobilitas. Sistem jaringan jalan
kawasan dlangkai dengan memperhatikan kontur yang dikaitkan dengan
sumbu kawasan, aspek jejaring hijau, dan fungsi utama kawasan.

c. Pembentukan sumbu dan koridor visual kawasan sebagai tulang punggung
kawasan dan orientasi utama pengembangan kawasan, Sumbu dibentuk
sebagai representasi nilai filosofis kawasan dan poros pembentuk koridor
ruang utama kawasan, Terdapat 2 sumbu KIPP, yakni Sumbu Kebangsaan
(utara-selatan) dan Sumbu Tripraja (barat-timur). Kedua sumbu ini

t)
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merupakan koridor visual utama pada KIPP sebagai pembentuk karakter
formal kawasan pemerintahan yang lugas namun terbuka bagi

d. Blok dan fungsi kegiatan dibentuk mengisi pola ruang kota telah disusun
dalam program dan rencana kawasan. Penentuan fungsi dipengaruhi oleh
tujuan lditersitgl kawasan, faktor topografi, daya dukung
lahan, dan peran surnbu utama kawasan.

Gambar 511 Pembentukan Strulftur Kota KIPP berbasis Alam

Srrber: Kemcot€rian hladaan Utaul3r dan Peruaahm Ralqat, 2022

Struktur Ruang Kota KIPP selanjutnya dirancang dengan
Kota Layak Huni lliuable Crfg) dengan prioritas perancang,rn, meliputi:

Model kota polisentris, yaitu kolaborasi berbagai pusat

pnnsrp

a.
kegiatan dengan beberapa inti (oorQ dan sub inti (sub-core), serta distribusi
kepadatan menengah di sekitar moda transit, potensi sumber daya, dan
ekonomi yang bewariasi;

b. Kota dengan rancangan yang memperhatikan aspek-aspek:

1, Struktur kota yang merespon iklim dan kontur alami, serta
beradaptasi terhadap kondisi topografi ;

2. Kota sebagai simbol Ibu Kota Negara, yang bersifat simbolik didukung
oleh sistem aktivitas perkotaan terintegrasi dan sistem infrastruktur
terpadu; serta
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3. Kenyamanan dan keamanan manusia yang hidup di dalamnya melalui
prioritas pengembangan berorientasi pejalan kaki, pesepeda, kelompok
masyarakat rentan seperti perempu€rn hamil, anak, lansia, dan
disabilitas, serta sistem transit berbasis penggunaan moda
transportasi massal,

keberagaman (diuetsityl fungsi serta komunitas yang aktif
mendukung pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan kehidupan kota
yang dinamis.

Gambar 5-12 llustrasi Konsep Kota Polisentris KIPP

SuEber: IcEcrltcriarr Fekerjaal UlluE da! PeruDahan Ralvat, 2022

5.2.2 Konsep Perancangan KIPP

Nilai dasar perancangan kawasan dijabarkan ke dalam konsep perancEungan
kawasan, sebagai berikut:

a., Konsep representasi nilai luhur, manusia, dan alam direpresentasikan oleh
keberadaan ruang terbuka h[jau kawasan berupa Sumbu Kebangsaan di
KIPP (Gambar 5-13);

b. Konsep nilai luhur kebangsaan direpresentasikan oleh simbolisme
perkotaan yang berupa tengaran, ruang publik, serta bangunan
kebudayaan dan keagamaan (Gambar 5-14);

c. Konsep simbol negara kesatuan direpresentasikan oleh
ruang terbuka hiiau kawasan berupa Sumbu Tri Praja (Gambar 5-15);

c
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d. Konsep pembangunan berkelanjutan direpresentasikan oleh kesatuan
organisme alam dan kota, melalui jejaring hijau lgreen fugersl yang
mengelilingi dan melingkupi sistem perkotaan, preservasi morfologi alami
perbukitan dan memaksimalkan 5O-7Oo/o (lima puluh sampai tqiuh puluh
persen) lahan tidak terbangun (Gambar 5-16);

e. Konsep kota hutan direpresentasikan oleh adopsi hirarki hutan hujan
tropis pada desain kota dan konsep arsitektur Biomimikri sebagai salah
satu pendekatan ya.ng mengimitasi model, sistem, atau elemen alam yang
bertujuan untuk mencapai kota yang berkelanjutan dan selaras dengan
alam (Gambar 5-17);

f. Konsep mobilitas berkelanjutan direpresentasikan oleh prioritas
publikkonektivitas kendaraan tidak bermotor dan

(Gambar 5-18);

S. Konsep kota cerdas direpresentasikan oleh sistem infrastruktur cerdas
sebagai hasil teknologi informasi dan komunikasi terkini
dalam setiap aspek kota berbasis data yang mampu
meningkatkan kualitas kehidupan penduduk, kinerja perkotaan, dan
responnya terhadap kelestarian lingkungan (Gambar 5- I 9);

Konsep mobilitas cerdas direpre sentasikan oleh implementasi sistem
transportasi cerdas, kendaraan otonom, bus otonom, bersepeda,
berjalan kaki, dan angkutan yang efisien energi dan ramah lingkungan
(Gambar 5-20); dan

Konsep infrastrulirtur cerdas (Gambar 5-21 dan Gambar 5-221
direpresentasikan oleh:
f. implementasi sistem cerdas dan terpadu pada infrastruktur air

minum, sanitasi, proteksi kebakaran, pengelolaan banjir, energi
terbarukan, telekomunikasi, dan sistem pemantauan;

2. infrastruktur terpadu yang tanggap beradaptasi dengan
perkembangan di masa depan (future readg integrated infrastrudurel;
dan

3. konektivitas kendaraan otonom, jaringan pejalan kaki pada lantai
dasar dan lantai atas, serta Bus Raya Terpadu (BRT),

h

1.
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Gambar 5-13 llustrasi Konsep Repr€sentasi Nilai Luhur-Manusia-Alam

Su.Eb.r: IftEcntcrian Pekerjaao Umuo dan P€nrEalEn RaIVat, 2022

Gambar 5-14 llustrasi Konsep Simbol Nilai Luhur Kebaigsaan

SK No 1406l7A
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Gambar 5-15 Ilustrasi Konsep Simbol Femerintaha[ Negara Kesatuan

Sumber Kemctrtcrian hkerjaan UmuE darl Feru.Eahatt Ralryat, 2022

Surlbcr: KeEcrrtGrian kkcrjaa! UDtuE dan Perulrahan Rakyat, 2022

Gambar 5-16 llustrasi Konsep Pembangunan Berkelanjutan
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cambqr 5- 17 lluotrasi Konsep Biomimikri

Sueber: IcE€ittrrian Fe@aaa Umum dcr Perueahan Rakyat, 2022

Gambar 5-18 Ilustrasi Konsep Mobilita8 Berkelanjutan

-403-

Su.Eber: I(eEcot€rian kkerjsan UlIlUE dan PcruEahan Rakyat, 2022
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Gamber 5-19 Ilustrasi Konsep Kota Cerdas

suEbcf,: IGEeot€rian Fekerjaan Umuo d@ PeruBahan R.lryat, 2022

Gambar 5-2O llustrasi Konsep Mobilitas Cerdas

SuEbcr: I(c@eotrfia,r FcHaE Uaua dan Peruriahao Ralyat, 2022
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Gambar 5-21 llustraei Kon8ep Infrastruktur Crrdas

Surobcr: IGBrtrrt rian hkcdaan Ueum dan Perurahan Ralyat, 2022

Gambar 5-22 llustrasi Pengembangan Infrastruktur Terpadu

Su.Bber: IfuEcotffian Fclcrjaa! UauE dar Perumah^a! Ralvat, 2022
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5.3 REITCANA PEITGEilBAI|GAI{ WII"AYAII I(AWASAf, IITTI PUSAT

KIPP seluas 6.671 hektare dengan area pengembangan seluas sekitar
1.759 hektare, memiliki peran sebagai WP Pusat Pemerintahan terbagi atas 3
Sub-WP, yaitu:

a. Sub-WP 1A seluas sekitar 2,876 hektare dengan luas area pengembangan
sekitar 921 hektare, berfungsi utama sebagai Pusat Pemerintahan dan
kegiatan berskala nasional, serta hunian;

b. Sub-WP lE} seluas sekitar 2.037 hektare dengan luas area pengembangan
sekitar 488 hektare, berfungsi utama sebagai pusat edukasi, pelatihan,
pengembangan sumber daya manusia, dan hunian; dan

c. Sub-WP lC seluas sekitar 1.758 hektare dengan luas area pengembangan
sekitar 351 hektare, berfungsi utama sebagai pusat kesehatan dan hunian.

Gambar 5-23 Pembagian Sub-WP dan Sub Sub-wP pad,a KIPP

SK No l4ll35A
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5.3.1 Pola Peruntukan Lahan

Pola peruntukaa lahan dalam KIPP terdiri atas peruntukan lahan makro dan
peruntukan lahan mikro:
a. Rencana peruntukan lahan makro meliputi:

l. area terbangun dalam tujuh zona pemanfaatan lahan yaitu zona
pemerintahan, z,orra hunian, zona sarana dan prasarana (fasilitas
umum/fasilitas sosial/ fasilitas ekonomil, znna perkantoran dan jasa,
zona fasilitas khusus, zona fasilitas hankamtibmas, dan zona
campuran;

2. area tidak terbangun dalam tiga zona pemanfaatan lahan yaitu zona
lindung, zona ruang terbuka hilau, dan zona ruang terbuka biru; dan

3. area sirkulasi.

b. Rencana peruntukan lahan mikro meliputi:
l. Sub-WP lA diperuntukkan bagi pusat kegiatan dan

aktivitas utama KIPP, dengan fungsi kegiatan pemerintahan seperti
nasional, perkantoran Otorita Ibu Kota

Nusantara, komplek diplomatik, fasilitas hankamtibmas seperti
komplek TNI dan Polri; fungsi perkantoran dan jasa seperti
perkantoran swasta, komersial niaga; fungsi campuran seperti
campuran kepadatan sedang, campuran kepadatan tinggi; fungsi
sarana dan prasarana seperti bina sosial, kesehatan, olahraga dan
rekreasi, pelayanan pendidikan, peribadatan; fungsi
hunian meliputi hunian rumah tapak, hunian vertikal kepadatan
sedang, serta hunian vertikal kepadatan tinggi; fungsi khusus meliputi
fungsi
pusat

budaya seni dan keagamaan, tinggi dan riset, serta
pengendalian kota cerdas (smart citgl;

2. Sub-WP lE} diperuntukkan bagi kegiatan pengembangan sumber daya
manusia dan fasilitas kegiatan utama KIPP, dengan fungsi fasilitas
khusus meliputi fungsi olahraga serta pendidikan tinggi dan riset;
fungsi campuran meliputi campuran kepadatan sedang; fungsi hunian
meliputi hunian tapak, hunian vertikal kepadatan sedang, serta
hunian kepadatan tinggi; fungsi dan jasa seperti
komersial niaga; fungsi sarana dan prasarana meliputi bina sosial,
kesehatan
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3. Sub-WP lC bagi kegiatan fasilitas kesehatan KIPP,
dengan fungsi pusat kesehatan; fungsi campuran sedang;
fungsi hunian meliputi hunian tapak, hunian vertikal kepadatan
sedang, hunian vertikal kepadatan tinggi; fungsi
komersial niaga; serta fungsi sarana dan prasarana berupa bina sosial,
kesehatan, pendidikan, peribadatan, dan transportasi.

cambar 5-24 Rencana PeruntulGn Lahan Malco KIPP

FeL.daan dan RakyEt, 2022
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c. Rencana peruntukan lahan mikro dalam sub bab 5.3 ini masih bersifat
pedoman umum. Perhitungan yang secara lebih rinci untuk setiap
perpetakan dan tapak kawasan ditetapkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota
Nusantara setelah meLalui pertimbangan tim profesi ahli Otorita lbu Kota
Nusantara.

5.3.2 Rencana Perpetakan dan Tapak Kawasan

Rencana perpetakan area perkotaan KIPP diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan (RTBL) pada masing-masing sub-kawasan prioritas,
yang akan ditetapkan oleh Kepala Otorita lbu Kota Nusantara.

Rencana tapak KIPP secara keseluruhan berpedoman kepada struktur ruang
kota yang dibentuk dalam konsep kesatuan kepulauan larchipelagol, dengan
membentuk ruang-rtrang pembangunan yang terlingkupi oleh perairan dan
jejaring hljau (greenfiiqersl. Konsep stmkh.rr ruErng kota yang merespon topologi
alami eksisting dengan tingkat kemiringan yang beragam dan memaksimalkan
lanskap alami sebagai jejaring hiiau kawasan. Rencana tata guna lahan KIPP

konsep kawasan campuran dengan fungsi
yang saling melengkapi dan terintegrasi.

Ruang kota KIPP dibentuk dengan sistem melingl<ar lloop systeml kawasan
sebagai koridor mobilitas, yang diperkuat dengan sumbu utama pengembangan,
berupa Sumbu Kebangsaan dan Sumbu Tri Praja.
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Gambar 5-25 Rencana Struktur Ruang KIPP

Surrbcr: Ncro.rrtcriar! Fekcrjaan Umum daa Pcflraohan Rakyat, 2022

Hirarki ruang kota KIPP meliputi:

1. Sub-WP (setara dengan Kecamatan);

2. Sub Sub-WP (setara dengan Kelurahan);

3. Blok;

4. Sub-Blok; dan

5. Persil.

SK No 140671A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Gambar 5-26 Prinsip Hirarki Ruang Kota KIPP

-471 -

Sumhcr: K.Eeoterian FcL€f,jaan UEUE &n Ferumalrsn Rakyat, 2022

5.3,3 Rencana Zona Pemanfaatan Lahan Non-Hunian

a. Zona RuangTerbukaKIPP adalah seluas sekitar 4.322hektare (i 65 persen)
termasuk ruang terbuka biru. Tnna terbangun selain fungsi
hunian/perumahan adalah berupa fungsi non-hunian yang meliputi zona
pemerintahan, zotra sarana dan prasarana (fasilitas umum/fasilitas
sosial/fasilitas ekonomi), zona perkantoran dan jasa, zona carnpuran, zona
hankamtibmas, dan zona fungsi khusus.

Gambar 5-27 Rencana Ruang Terbulra KIPP

SK No 140670A
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b. ?-ona fungsi non-hunian di KIPP sesuan Arahan
dengandan memiliki kepadatan sedang/menengah,

kepada peruntukan ruang sebagai berikut:

l. Z.ona pemeintahan dan hankamtibmas, dengan alokasi luas lahan
sekitar 5O0 hektare (Gambar 5-28);

2, Zona sarana/ prasarana dan fasilitas khusus, dengan alokasi luas
lahan sekitar 179,9 hektare (Gambar 5-29); dan

3. 7.ona perkantoran dan jasa dan Zona campuran, dengan alokasi luas
lahan sekitar 240 hektare (Gambar 5-30).

Gambar 5-28 Rencana Zona Pemerintahan dan HankamtibmaB KIPP

SuEber: IGEeot€f,ian Fek6jaaa UEuE dsa Peru,rahan Rabat, 2022
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Gambar S29 Rencana Zona Sarana Prasarana dan Fasilitas Khusus KIPP

Suraber: I(eE€rrtlfian Febrjaaa Umu.m d{t Perumshan Rakyat, 2022
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Fasilitas Khusus Budaya Seni Keagamaan 17,3

Kesehatan 9,0

Olahraga 15,5

Pendidikan Tinggi dan Riset 31,8

Pusat Pengendalian Kota 6,7

Sarana dan 

Prasarana

Bina Sosial 17,7

Kesehatan 12,8

Olahraga dan Rekreasi 5,3

Pelayanan Pemerintah 2,6

Pendidikan 44,6

Peribadatan 10,2

Transportasi 6,3

Grand Total 179,9
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Gambar 5-30 Rencana Zona Perkantoran dan Jasa dan Zona Campuran KIPP

c.

SuBb€r: IGEcnterie FeLEdaa! Uou.E dar PeruEsh& Rakyat, 2022

Kepadatan bangunan diperhitungkan sebagai ksps4atan sedang/menengah
yang mendukung pembangunan kota kompak (Compact CiQl dan berbasis
transit (Tlansit Oriented Deuelopmenfl dengan intensitas pembErngunan
lebih tinggi di sekitar simpul transit. Ketinggian bangunan rata-rata adalah
10 lantai dengan rentang ketinggian antara 6 sampai dengan 14 lantai
tergantung kondisi topograli, tata guna lahan, tipologi arsitektur,
dan kedekatan pada simpul transit. Panduan ketinggian yang lebih
mendetailkan akan ditetapkan setelah melalui pertimbanga.n tim profesi ahli
Otorita lbu Kota Nusantara,
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d

e

Bangunan non-hunian di KIPP berkinerja sebagai bangunan gedung hljau,
cerdas, modern dan berstandar internasional, melalui perwujudan
bangunan yang pencapaian KPI yang telah ditetapkan
dalam Bab 5.1.2, termasuk:

1. optimalisasi potensi lahan, melalui penentuan tapak bangunan,
orientasi bangunan, dan optimalisasi galian dan timbunan (att and fil$;

2. aksesibilitasuniversal;
3. penggunaan material rendah tapak karbon;
4. keamanan dan ketahanan terhadap bencana;
5. teknologi cerdas dan adaptif, seperti akses internet untuk semua;

6, penerapan sistem modular serta partisi dalam bangunan yang dapat
dipindahkan; dan

7, optimasi kualitas iklim mikro serta pengendalian kualitas udara.

Rencana Zona Pemerintahan

Kebutuhan ruang perkantoran pemerintahan untuk keseluruhan
kementerian dan lembaga dialokasikan dalam rencana sub-zona
pemerintahan nasional.

Perkantoran pemerintahan direncanakan pada Sub-sub WP Kawasan
Pemerintahan KIPP dan Sub-sub WP Perumahan Barat. Sub-sub WP
Kawasan Pemerintahan KIPP meliputi area dengan luas sekitar 318 hektare
dan berada pada 3 Blok kawasan, yaitu pada Blok Pemerintahan 1 seluas
100 hektare merupakan komplek Istana Presiden, pada Blok Pemerintahan
2 seluas 137 hektare dan Blok Pemerintahan 3 seluas 80 hektare yang
terbagi dalam 23 Sub Blok dan77 Persil. Sub-zona
pada Sub-sub WP Perumahan Barat meliputi Blok
dengan luas sekitar 14 hektare.

Penetapan lokasi untuk rencana perkantoran (Gambar 5-31
dan Gambar 5-32), kecuali untuk lokasi Istana Kepresidenan, Istana Wakil

lstana Wakil
Nasional
Presiden

Presiden, Blok Iegislatif, Blok Yudikatif, Blok Kementerian Koordinator, dan
beberapa kementerian/lembaga ditetapkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota
Nusantara dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penetapan lokasi kementerian/ lembaga menginduk kepada klaster
kementerian sehingga relatif berdekatan dan
memudahkan koneksi antar-kementerian dan lembaga terkait;
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2 Penetapan lokasi kementerian/ lembaga di samping berdasarkan
besaran kebutuhan ruang perkantoran dan prioritas pembangunan
kantor kementerian/lembaga, juga dengan memperhatikan
kekompakan kawasan terbangun sehingga gugus bangunannya tidak

Prioritas kepada kementerian/lembaga yang segera
bangunan perkantorannya melalui pembiayaan mandiri.

Gambar 5-31 Rencana Lokasi lrmbaga di Sub-WP 1A KIPP

3

SuEb€r: KeEcnterian PeLcrjaan UmuE da.o Perumahan Rakyat, 2022

SK No 141724A



REPI.JELIK TNDONESIA

-4L7-

Gambar 5-32 Rencana Indikatif lokasi Kementerian di Sub-Wp 1A KIpp

Sulrbcr: Kem€ntcrian PeLerjaan Umue d€n PeruEaha,l Rakyat, 2022

Pada tahap awal pengembangan perkantoran pemerintalran direncanakan
dalam bentuk Kantor Bersama (Shared. Officel yang dikembangkan pada
4 Blok Kementerian Koordinator sesuai dengan rencana
kawasan dan pedoman pelaksanaan
KIPP,

pembangunan Kawasan Pemerintahan

g. Perkantoran Pemerintahan, Istana Presiden dan Istana Wakil presiden Blok
Legislatif dan Blok Yudikatif, dirancang dengan mengacu kepada aktualisasi
Arahan terutama nilai dasar peranc€rngan KIPP, konsep
transformasi bekerja dan pemenuhan KPI, serta dirancang untuk
memenuhi persyaratan sebrgai bangunan gedung hijau (BG
bangunan

f.
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Arahan Perancangan dalam komplek yang

kompak, terpadu dan berkelanjutan' baik untuk klasilikasi perkantoran
pemerintahan sederhana, perkantoran tidak sederhana, dan Perkantoran
khusus

5.3.4 Rencana Zona Hunian

a. Rencana hunian di KIPP sesuai Arahan diselenggarakan
hunian tapak,dengan kepada penrntukan ruang untuk

hunian vertikal sedang/menengah, hunian vertikal
berkepadatan tinggi, serta hunian dalam fungsi / sub-zona campuran yang

terintegrasi dengan fungsi Perkantoran dan jasa. Hunian KIPP

direncanakan terPadu dengan rencana penyediaan infrastruktur dasar
permukiman dan ruang terbuka hijau/biru kawasan.

b. Kepadatan bangunan hunian sebagai kepadatan
sedang/menengah Yang kota kompak (ComPad

Cifgr) dan berbasis transit {Tfansit Orientd DeuelopmenQ dengan intensitas
pembangunan lebih tinggi di sekitar simpul transit.

-418-

Rencana perkantoran pemerintahan dalam Sub-sub wP KIPP mengikuti
ketentuan klasifikasi, itandar luas, dan standar jumlah lantai sesuai

d

c

e. Rencana hunian di KIPP dialokasikan 70 persen bagi hunian untuk Pejabat
negara, ASN, TNI dan Polri dalam bentuk rumah milik negara (rumah
dinas), dan 3O Persen diPerun tukkan bagi hunian masyarakat umum,
dengan komposisi untuk masYarakat berpenghasilan rendah, menengah
dan atas mengikuti ketentuan hunian berimbang.

Ketinggian bangunan hunian vertikal rata-rata adalah 12 lantai dengan

,".t iE keting[an antara 10 sampai dengan 14 lantai tergantung kondisi
topogrifi, tata-guna lahan, tipologi arsitektur dan kedekatan pada simpul
trinJit. panduan ketinggian bangunan yang lebih rinci akan ditetapkan
oleh Kepala Otorita lbu-*ota Nusantara, setelah melalui pertimbangan tim
profesi ahli Otorita Ibu Kota Nusantara.

Lokasi hunian termasuk hunian dalam fungsi/ sub-zona campuran
terdistribusi di wP 1A, 1B dan lC, dengan kawasan seluas sekitar 990,9
hektare, atau 14-15 persen dari total luas KIPP, serta memiliki kepadatan
rendah sampai tinggi.

Ruang hunian untuk pejabat negara, ASN, TNI dan Polri yang dialokasikan
untuf bangunan hunian tapak dan hunian vertikal di KIPP maksimum
dapat menampung sekitar 37.000 unit.

f.
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c.

h. Hunian bagi pejabat Negara, ASN, TNI, dan Polri dapat beruPa rumah
dinas/ rumah negara yang dilakukan dengan pembiaYaan

dari APBN, dan/atau sumber pembiayaan yang sah lainnya. Sedangkan,
hunian untuk masyarakat umum, dilakukan oleh dunia
usaha/pengem bang, koperasi, dan lembaga lainnya dengan dukungan

dari perbankan/ lembaga Pembiayaan

l. Bangunan hunian dirancang untuk mewujudkan kota yang hiiau, cerdas,
modem, dan berstandar internasional, melalui perwujudan hunian Yang
mengutarnakan pencapaian KPI yang telah ditetapkan, termasuk:

potensi lahan, melalui penentuan taPak bangunan,
orientasi bangunan, dan galian dan timbunan (attandfil|;

2. Aksesibilitasuniversal;

3. Penggunaan material rendah tapak karbon;

4. Keamanan dan ketahanan terhadap bencana;

5. Teknologi cerdas dan adaptif, seperti akses internet untuk semua;

6. Penerapan sistem modular serta partisi dalam unit yang dapat
dan

7. Optimasi kualitas iklim mikro serta pengendalian kualitas udara'

Luasan unit dan bentuk hunian untuk pejabat negara, ASN, TNI dan Polri
adalah sebagaimana diatur dalam UU tentang Ibu Kota Negara yang akan
ditentukan lebih lanjut oleh Kepala otorita Ibu Kota. Nusantara. unit
hunian dikembangkan dengarr partisi yang dapa.t dibongkar pasang sesuai
kebutuhan, sedangkan unit hunian untuk masyarakat umum, dapat
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pasar. Alokasi untuk masyarakat
umum termasuk di dalamnya hunian yang berada pada area fungsi
campuran,

1
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Gambar 5-33 Loka8i Kawasan Hunien di KIPP

Suobe(: Ituocrt€fian Fekrfjaan UEuo dan PenrEaha[ Rakyat, 2022
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Gambar 5-34 Ilustrasi Fasilitas bersama Hunian di KIPP

Sumber: Kcrac(rt€rian Felcrja,aa Uflur datl Peruruahatr Rakyd, 2022
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Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 

Gambar 5-35 Ilustrasi Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Air Kebutuhan Hunian di KIPP 

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 

Gambar 5-36 Ilustrasi Pengembangan Kawasan Hunian di KIPP 
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Rencana infrastruktur KIPP meliputi rencana pergprakan' rencana sumber aif
baku, dan rencana utilitas terintegrasi.

1. sistem jaringan jalan Primer pada koridor yang melayani
antarkota/regional dengan ciri

5,4.1 RencanaPergerakan

strategi pencapaian pergerakan yang aktif, terhubung, dan mudah diakses
diterapkan ke dalam 4 rencana jaringan yaitu rencana jaringan jalan dan ruang
milik jalan, rencana jaringan jalur pejalan kaki, dan rencana jaringan jalur
pesedda, 

-dan 
rencana i"ringan transportasi publik yang memfasilitasi

pergerakan di dalam KIPP, sebaga.i berikut:

5.4. 1. 1 Rencana Jaringan Jalan dan Ruang Milik Jalan

a. Rencana Jaringan Jalan meliputi:

pergerakan lalu lintas menerus
perjalanan jarak jauh, kecePatan
jumlah jalan masuk secara efisien;

SK No 140704A

rata-rata tinggi, dan pembatasan

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 

Gambar 5-37 Ilustrasi Hunian Pejabat Negara di KIPP 
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2. sistemjaringanjalan
di dalam

jaringan transportasi
jaringan pesepeda;

setiap pengelompokan

sekunder diutamakan untuk melayani mobilitas
kawasan perkotaan dan akan berbagi dengan
publik multimoda, jaringan pejalan kaki, dan

-424-

fungsi jalan (arteri, kolektor, lokal, dan3
dapat memiliki satu atau lebih besaran/ tipikal Rumija

(Row);

4, pembatasan terhadaP lalu lintas menerus kawasan, melalui
jalan arteri sekunder antar-WP yang melayani

pergerakan di
yang melayani

dalam kawasan dan jalan arteri primer (lingkar luar)
pergerakan antarkawasan;

5. pembatasan terhadap lalu lintas kendaraan berat dengan sumbu (as)

kendaraan lebih dari dua;

6, pembatasan terhadap parkir di dalam kawasan, khususnya untuk
ruang parkir di badan jalan;

7. pembatasan kecepatan, khususnya pada jalan berbagl lslnre rcad dart
kawasan padat pejalan kaki dan pesepeda;

8. menjamin desain jatan yang berkeselamatan, aksesibel dan
kebutuhan mobilitas seluruh pengguna jatran secara

seimbang lamplete street aPprcacll)i

9. menjamin desain ruang jalan perkotaan yang ramah pejalan kaki dan
pesepeda, seperti melalui minimalisasi lebar bahu jatan dan lebar Lajur
lalu lintas, optimalisasi lebar ruang pejalan kaki dan pesePeda

khususnya pada kawasan dengan aktivitas ts[Eft jalan yang aktif,
panjang lintasan penyeberang jalan tanpa pelindung

tidak lebih dari tiga lajur, median/ pulau pelindung bag
penyeberang jalan, penyediaan jalur hijau untuk pohon peneduh dan
ruang pembatas antara Pejalan kaki dan lalu lintas bermotor, dan
penerapan jalur sepeda dua arah pada jalan lebih dari 4 lajur;

10. menjamin desain ruang jalan perkotaan yang mendorong penggunaan
moda transportasi Publik, sePerti melalui penyediaan jalur khusus bus
hingga koridor kolektor kota, optimalisasi lebar jalur hijau dan median
sebagai perletakan simpul/halte, dan penyediaan pelindung bagi

11. menciptakan

jalan; dan

desain ruang jalan perkotaan yang aktif dan sensitif
terhadap konteks lingkungan setempat (locol antex\, melalui
penyediaan lansekap, jalan (street fumitutel' ruetry

SK No 140703 A
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b. Rencana Ruang Milik Jalan (Rumiia/ROW)

Rencana besaran Ruang Milik
Nusantara

Jalan (Rumija/ROW) Pada lbu Kota
volume lalu lintas, kapasitas jalan,

permintaan ekonomi, dan karakteristik perjalanan yang melintas.

Terdapat beberapa tipologi lebar Ruang Milik Jalan di KIPP yaitu:

a. Arteri Primer memiliki lebar Rumija minimum 1OO meter, dengan
memperhatikan rencana penataan ruang dan rekomendasi hasil studi
lanjutan (Gambar 5-38) ;

b. Arteri Sekunder memiliki lebar Rumija minimum 54 meter, dengan
rencana detil penataan ruang di perkotaan

(Gambar 5-39);

Kolektor Sekunder memiliki lebar Rumija minirnum 36 meter, dengan
nencana detil penataan ruang di perkotaan. Terdapat

beberapa contoh ilustrasi untuk fungsi jalan kolektor sekunder

c.

(Gambar 5-40 dan Gambar 5-41);

d. Lokal Sekunder memiliki lebar Rumija minimum L2 meter, dengan
memperhatikan rencana detil penataan ruang di perkotaan' Terdapat
bebeiapa contoh ilustrasi untuk fungsi jalan kolektor sekunder
(Gambar 5-42, Gambar 5-43, dan Gambar 5-44); dan

e. Lingkungan sektrnder untuk jalan lingkungan memiliki lebar Rumija
minimum 1O meter, dengan memperhatikan rencana detil penataan
ruang di perkotaan (Gambar 5-45)'
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Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 

Gambar 5-38 Ilustrasi Potongan Rencana Arteri Primer Rumija 100 m 

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 

Gambar 5-39 Ilustrasi Potongan Rencana Arteri Sekunder Rumija 54 m 
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Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 

Gambar 5-41 Ilustrasi Potongan Rencana Kolektor Sekunder Rumija 36 m 

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022                                                                                     

Gambar 5-42 Ilustrasi Potongan Rencana Lokal Sekunder Rumija 24 m  

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 

Gambar 5-40 Ilustrasi Potongan Rencana Kolektor Sekunder Rumija 44 m (di dalam Kawasan)  
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Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 

Gambar 5-44 Ilustrasi Potongan Rencana Lokal Sekunder Rumija 12 m 

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 

Gambar 5-45 Ilustrasi Potongan Rencana Lingkungan Sekunder Rumija 10 m 

12 m 

16 m (Jalan Berbagi) 16 m (Jalan Tidak Berbagi) 

10 m 

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 

Gambar 5-43 Ilustrasi Potongan Rencana Lokal Sekunder Rumija 16 m (Shared dan Non-Shared Street) 
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5,4.1.2 Rencana Jaringan Jalur Pejalan Kaki

Perancangan KIPP mengedepankan pejalan kaki sebagai pengguna utama
kawasan. Jalur pejalan kaki didesain menerus
ruang publik.

Rencana Jaringan Pejatan Kaki, antara lain:

a. menjamin desain ruang Pejalan kaki yang berkesel,amatan, aman, nyaman
dan estetik, melalui desain Yang inklusif, penyediaan ruang sirkulasi yang
tidak terganggu, penyediaan ruang muka bangun an $rontage zone) untuk

aktivitas etalase dan sirkulasi keluar masuk persil,
penyediaan ruang perlengkapan jalan (street IumiEtre) untuk penempatan
perlengkapan jalan, perabot jalan, ruang hijau dan pembatas antara lalu
lintas pejalan kaki dan kendaraan bermotor, serta penyediaan lansekap dan
ruang interaksi publik pada lokasi-lokasi tertentu;

b, pembangunanjaringan Pejalan kaki yang menerus dan terkoneksi langsung
dengan pusat kegiatan kota dan simpul transportasi publik
dengan memperhatikan kebutuhan spesilik kelompok rentan;

melalui titik-titik transit dan

privat; dan

jalan berbagi (slwred s/ree| dan rekayasa perlambatan lalu

c. menciptakan rute-rute pendek dan langsung ldirect routel antar persil bagi
pejalan kaki, melalui blok-blok pendek, jalur pejalan kaki yang terkoneksi
dengan ruang publik dan jalur pejalan kaki yang terkoneksi dengan ruang

d.
lintas ltraffu almirtg) pada jalan-jaLan dengan rumija terbatas.

Seperti disebutkan diatas, perancangan KIPP mengedepankan pejalan kaki
sebagai pengguna utama dalam bermobilisasi di dalam area perkotaan. Akan
tetapi, lahan KIPP yang berkontuf dengan rata-rata kemiringan hingga 2o persen

menjadi tantangan tersendiri untuk mencapai kota pejalan kaki yang inklusif.
oleh karena itu, penyesuaian desain la.iur pejalan kaki terhadap kemiringan
kontur lahan perlu untuk dilakukan.

Klasifikasi kemiringan dibagi menjadi tiga yaitu, kemiringan rendah (O-5 persen),

kemiringan moderat (5-10 persen), dan kemiringan ekstrem (>1O persen)' dengan

penjelasan sebagai berikut:

kemiringan O-5 persen pejalan kaki dapat bergerak secara mudah
dengan kecepatan 5 km/h, dan
tanpa bantuan;

a. pada

SK No 140698 A
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b. pada kemiringan 5-10 Persen pejalan kaki dapat bergerak dengan
kecepatan 4-2 kmlh, dan penyandang disabilitas memerlukan bantuan
untuk bergerak; dan

c. pada kemiringan >10 persen pejalan kaki bergerak dengan kecepatan
<2 l<rrLlt,, dan penyandang disabilitas membutuhkan akses khusus (ramp

dan/atau lift).

Berdasarkan analisa kemiringan jalan dengan waktu dan jarak tempuh di KIPP
seperti skema gambar tersebut di atas, maka perkiraan jarak ideal yang dapat
diiapai dalam walrtu tempuh lima menit sejauh 22O met.rr dan waktu tempuh
1O menit sejauh 44O meter.

SK No 140697A

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 

Gambar 5-46 Ilustrasi Skema Analisa Kemiringan Jalan dengan Waktu dan Jarak Tempuh 
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Jaringan jalur pejalan kaki yang ada di dalam KIPP terbagi kedalam 6 tipologi:
a. Ttotoar, berupa jalur pejalan kaki yang berada dalam rumija, sejajar dengan

sumbu jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk
menjamin keseLamatan pejalan kaki yang bersangkutan.

b. Jalan berbagi lshnred strcetl, yaitu jalan yang didesain untuk kecepatan
rendah dan untuk digunakan bersama oleh pejalan kaki, pesepeda dan Ialu
lintas kendaraan bermotor.

c. Jalan khusus pejalan kaki, yaitu jalan yang diperuntukkan khusus bogi
pejalan kaki.

d. Jalur pejalan kaki tembus publik, yaitu jalur pejalan kaki diantara
(easementl dan/ atau melalui persil/kaveling bangunan yang dapat diakses
publik dan secara fisik dapat berada pada level jalan maupun melalui lapis
bangunan di atas l2nd leuel pedestrian anrrcction) dan di bawah level jalan
lsanleen pedestrian wagl.

e. Jalur pejalan kaki tembus semipublik/privat, yaitu jalur pejalan kaki yang
melalui persil/kaveling bangunan yang dapat diakses publik terbatas dan
secara fisik dapat berada pada level jalan maupun melalui lapis bangunan
di atas (2nd leuel pedestrian connectionl dan di bawah leveI jalan {sunken
pdestrianutagl,

f. Jalur pejalan kaki hijau (grcen promenadel, yarlot jalur pejalan kaki yang
atau berada pa.da ruang terbuka hijau.

5.4.1.3 Rencana Jaringan Jalur Pesepeda

Infrastruktur bersepeda memuat jaringan infrastruktur pe
fasilitas penunjangnya yang disusun secara
terintegrasi dengan infrastruktur pejalan kaki.

sepeda beserta
menerus, dan

Perencanaan jaringan pesepeda mempertimbangkan keselamatan, kapasitas,
dan konektivitas untuk semua pengguna jalan. Jalur pesepeda tidak terputus
dan terhubung dengan titik transit, fasilitas pelayanan publik, alun-ajun
perkotaan, dan taman perkotaan.

Rencarra Jaringan Pesepeda, antara lain:
a. menjamin desain ruang pesepeda yang berkeselamatan, aman, nyaman,

dengan aksesibilitas tinggi, melalui penyediaan ruang sirkulasi yang
terlindung dan tidak terganggu, penyediaan fasilitas parkir sepeda yang
terintegrasi dengan ruang perlengkapan jalan lstreet fumiturel, simpul
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transportasi publik, dan pusat-pusat kegiatan kota, penerapan jalan
berbagi (shared. streeQ dan rekayasa perlambatan lalu lintas (tmlfrc calmhg)
pada jalan-jalan dengan rumlja terbatas;

b. pembangunan jaringan pesepeda yErng menerus dan terkoneksi langsung
dengan permukiman, pusat kegiatan kota dan simpul transportasi publik;

c. mengakomodir sirkulasi pesepeda dalam desain persimpangan jalan;
d. penyediaan sistem sepeda berbagi (bike sharing); dan
e. penerapan sistem transportasi cerdas ( intellegent transportation sgstem)

menjadi komponen yang tidak terpisahkan dalam keempat rencana
pergerakan guna memberikan layanan yang optimal bagi seluruh pengguna
jalan.

Pada jalan arteri dan kolektor, jalur sepeda dengan sistem dua arah harus
diterapkan pada setiap jalur lalu lintas.

Jaringan jalur sepeda dibagi kedalam 4 tipologi:
a. jalur sepeda, yaitu jalur yang diperuntukkan bagi pesepeda yang

dipisahkan dari kendaraan bermotor dengan pemisah berupa separator
(kereb) atau pemisah fisik lainnya. Jalur sepeda dapat berada di badan
jalan atau di luar badan jalan, dapat ditempatkan di satu sisi, dua sisi,
beroperasi secara I arah maupun 2 arah.

b. jalan berbagi (shared steet), yaitu jalan yang didesain untuk kecepatan
rendah dan digunakan bersama oleh pejalan kaki, pesepeda dan lalu lintas
kendaraan bermotor.

c. jalur sepeda hijau (green promenadel, yaitu jalur sepeda yang tidak sejajar
dengan jalur kendaraan bermotor dan jalur ini ditempatkan pada tepian lot
persil/kavling yang bersinggungan atau berada pada Ruang Terbukl Hijau
KIPP; dan

d. jalur sepeda tembus (easement), yaitu lajur sepeda yang berfungsi sebagai
jalan pintas melalui ruang antar persil/kavling bangunan.

5.4,L.4 Rencana Jaringan Transportasi Publik
Perencanaan transportasi publik KIPP diarahkan dengan sistem
transportasi berkelanjutan , terintegrasi dan ramah lingkungan untuk menca
tingkat kinerj

SK No l4l72l A
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Rencana Jaringan Transportasi Publik, antara lain:
a. penyediaan layanan transportasi publik perkotaan yang berkeselamatan,

aman, nyaman, handal, terintegrasi dan berkelanjutan, serta
kebutuhan spesifik kelompok rentan;

b. penyediaan simpul transportasi publik dalam jangkauan berjalan kaki dari
pusat-pusat kegiatan kota;

menjamin aksesibilitas simpul transportasi publik, melalui penyediaan
fasilitas pejalan kaki dan pesepeda yang berkeselamatan, aman dan
nyaman;

meminimalisasi jumlah transfer penumpEmg, melalui penyediaan sistem
layanan langsung (direc,t seruiel pada sistem BRT perkotaan;

c

d.

e,

f.

c.

densilikasi
transportasi

dan pusat kegiatan kota disekitar simpul
publik, khususnya pada kawasan TOD primer;

penyediaan fasilitas perpindahan moda yang handal, baik untuk moda
sejenis (transfer point) atau antar moda {interclnnges stoltiflrl;
penyediaan fasilitas parkir dan menumpang etark and ridel yang
terintegrasi dengan simpul transportasi publik pada wilayah-wilayah batas

kawasan; dan

SK No 141720A

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 

Gambar 5-47 Diagram Prinsip Pelayanan Transportasi dan Fasilitas Umum 
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h.

diatur berdasarkan perhitungan
jangkauan transit secara spasial;

b. penyediaan titik-titik transit .dalam
kaki. Titik-titik ini tersebar merata
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atas kebutuhan

menjamin tingkat keterjangkauan layanan (oueragel transportasi publik
yang tinggi, melalui perrencanaan rute transportasi publik yang terhubung
dengan seluruh pusat kegiatan kota dan menjangkau koridor jalan lokal
kota.

Rencana Konektivitas Tlansportasi Publik KIPP sebaeai berikut:
a. sistem Bus Raya Terpadu (BRT) sebagai moda transportasi umum utama,

dengan sistem operasi, teknologi moda, rute layanan dan lokasi halte yang
dan

radius pencapaian 1O menit berjalan
dan melayani seluruh area dari KIPP,

dengan titik-titik transit sesuai studi lanjutan dan

c.

menyesuaikan dengan KPI Konektivitas Kawasan;
penyediaan Stasiun Transit Utama sebagai titik Kawasan Berorientasi
Ttansit (Transit Oriented Deuelopment) utama yang mengintegrasikan moda
angkutan massal berbasis rel (MRT/ LRT antarkota, kereta bandara) dan
moda angkutan massal berbasis jalan (BRT);

dengan studi lanjutan dan
menyesuaikan dengan penahapan pembangunan, populasi penduduk di
wilayah Ibu Kota Nusantara, serta tingkat permintaan penumpang; dan

e. infrastruktur yang mudah dan tanggap beradaptasi dengan perkembangan
di masa depan $uture redAl, melalui teknologi moda otonom pada rute
Kompleks Istana Kepresidenan dan Sumbu Kebangsaan, serta kawasan
lainnya sesuai studi lanjutaa.

Rencana Jaringan Infrastruktur transportasi publik beberapa moda di KIpp
yaitu:

a. kereta bandara dan Moda Raya Terpadu (MRT) atau Lintas Rel Terpadu
(LRT) untuk koridor antar kota;

b. Bus Antar-Kota (Intercitg Br,rs) untuk koridor antar-kota;
c. Bus Raya Terpadu (BRI) untuk koridor sumbu kebangsaan dan

koridor kota;

d. minibus untuk koridor sub-blok pemerintahan; dan
e. bus pariwisata khusus pada area pariwisata.

d. sistem LRT dan MRT

SK No l4l719A
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Sumber air baku KIPP merupakan bagian dari sistem sumber air baku

-435-

regional Wilayah lbu Kota Nusantara yang didapat dari
beberapa bendungan. Air baku untuk kebutuhan air minum KIPP bersumber
dari Bendung dan Intake Sungai Sepaku sebesar 1.000 liter/detik dan dari
Bendungan Sepaku Semoi sebesar 2.OOO liter/detik. Sumber air baku di luar
air minum dapat diperoleh dari embung-embung di KIpp.

SK No l4l7l8A

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 

Gambar 5-48 Peta Sumber Air Baku KIPP 
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5.4,3 Rencana Utilitas Terintegrasi

Rencana utilitas terintegrasi metiputi air minum, air limbah domestik,
persampahan, drainase dan pengendalian banjir, proteksi kebakaran, jaringan
energi, telekomunikasi dan teknologi informasi komunikasi.

Pembangunan utilitas terintegrasi dimaksudkan untuk
lingkungan perkotaan yang berkelanjutan dan cerdae dengan memperhatikan
aspek ekonomi, sosial, serta lingkungan, termasuk ketahanan iklim, yang
berorientasi pada fungsi ekosistem alami.

Integrasi utilitas yang berkaitan dengan air dilakukan dengan melakukan
sistem air perkotaan yang meliputi air hujan, drainase, alr mrnum

dan air limbah, serta sumber-sumber air alami yang meliputi air tanah,
sungai/danau, dan air laut secara terpadu berasaskan siklus air perkotaan

llntegrated Urbon Water Mattog ement / lUWMl.

Siklus dimulai dari air hujan, yang mengalir melalui sistem drainase perkotaan
ke sungai, dan kemudian ditampung ke dalam rraduk sebagai sumber air baku
air minum, setelah diolah di Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA)' akan
didistribusikan untuk penggunaan air berbagai keperluan di perkotaan melalui
jaringan perpipaan air minum. Air limbah domestik yang dihasilkan, dialirkan
me}alui sistem perpipaan air limbah dan akan diolah di Instalasi Pengolahan Air
Limbah (IPAL), kemudian efluen air hasil ol.rahan dinetralisasi melalui wetland
secara alami dan diolah kembali sebagai sumber air alternatif daur ulang.

Air daur ulang hasil olahan dapat dimanfaatlan untuk memenuhi kebutuhan
air non-domestik kebakaran dan tamart
kota. HaI ini secara neraca air perkotaan akan dapat mengurangi pasokan
sistem air perkotaan dan dapat menjamin ketersediaan air secara
berkelanjutan. Skema siklus dapat dilihat pada Gambar 5-49 di bawah ini.

SK No 140691 A
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Selain integrasi pengelolaan air, integrasi infrastruktur secara {isik dilakukan
dengan menempatkan seluruh jaringan utilitas kota berupa: pipa air minum,
plpa kebakaran, pipa gas, jaringan perpipaan listrik, dan fiber optic
untuk ke dalam Saluran Utilitas Terpadu/SUT (Multi Utilitg
Tfunnel/MWl, yang terletak di bawah bahu jalan kiri dan/atau kanan, sehingga
akan dapat menghindari penggalian infrastruktur jalan dalam melakukan

secara jangka panjang hal ini juga akan dapat memberikan
secara frnansial dan menjamin keberlanjutan sistem.

5.4.3.1 Rencana Penyediaan Air Minum
Rencana penyediaan air minum untuk kebutuhan pelayanan di KIPP
diperhitungkan berdasarkan proyeksi penduduk dengan menghitung
kebutuhan air rata-rata. Tingkat konsumsi air domestik pa.da tahap

SK No 140690A

Gambar 5-49 Skema Keterpaduan Infrastruktur Air di KIPP 

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 
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pengembangan awal ditentukan sebesar 150 liter/ orang/ hari dengan kualitas
air minum, sedangkan tingkat konsumsi air non-domestik diasumsikan sebesar
3O persen dari kebutuhan air domestik. Selain itu, tingkat kehilangan atr
diprediksikan sebesar 5 persen. Pada jangka panjang, penurunan konsumsi air
diharapkan dapat berkurang dengan optirnalisasi dan efisiensi penggunaan air
dan pengembangan teknologi.
Perencanaan pengembangan SPAM di wilayah pelayanan KIPP untuk
pemenuhan kebutuhan air minum bagi keperluan domestik dan non domestik
pada dasarnya akan meliputi komponen:

a. Bangunan pengambilan air baku (intalcel, berikut sistem pemompaan yang
diperlukan;

b. Pipa transmisi air baku;
c. Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) beserta sistem pemompaan yang

diperlukan;
d, Pipa transmisi air minum ke Reservoir Induk;
e. Jaringan Distribusi Utama (JDU) sebagai pipa penghantar ke zana

pelayanan; dan
f. Reservoir distribusi beserta sistern pemompaan apabila diperlukan.

SK No l4ll33 A

Gambar 5-50 Skema Komponen Sistem Penyediaan Air Minum 

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-439-

Air minum olahan IPA akan ditransmisikan menggunakan sistem pemompaan
menuju unit penampungan (Reservoir) Induk yang kemudian didistribusikan
secara gravitasi ke wiLayah pelayanan. Berdasarkan proyeksi kebutuhan air dan
kebutuhan air harian maksimum (faktor puncak = 1,15), maka kapasitas total
IPA adalah 9OO liter/detik melalui pengembangan secara bertahap dengan
3 modul (3 x 300 liter/detik). Sistem yang dikembangkan juga didukung oleh
sistem infrastruktur air yang cerdas (Smart Wakr) unflk menjamin kinerja dan
keandalan sistem.

Gambar 5-51 Konsep Sistem Teknologi Cerdas Perigelols,in Air (Snurt Water)

Sumber': Keaentrrian Fekerjaan Uaum darr PeruEahan Rakyat, 2022

SK No l417l8 A
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5.4.3.2 Rencana Pengelolaan Air Limbah Domestik

Untuk mendukung pencapaian KPI Ibu Kota Nusantara yang sudah ditetapkan,
timbulan air limbah di KIPP yang dihasilkan oleh semua pengguna air dengan
sistem sanitasi akan dialirkan melatui jaringan air limbah perkotaan menuju
sistem pengolahan. Pengelolaan dan pengolahan air limbah ditqiukan untuk
mengolah beban pencemaran dan nutrien untuk menjamin kinerja perlindungan
kualitas badan airyang baik.

Pengelolaan air limbah domestik KIPP direncanakan dengan konsep
keterpaduan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), Pengelolaan Air
Limbah Perkotaan Terpadu. Dengan konsep ini pengelolaan terpadu dapat
memeksimalkan efektilitas sumber daya, pengelolaan yang terukur berbasis
indikator kinerja, yang efektif, teknologi dan sistem
adaptif, serta pengelolaan berdasarkan komputasi waktu nyata. {rcal-time data}.

SK No 140587 A

 

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 

Gambar 5-52 Perencanaan Penyediaan Air Minum KIPP 
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Pelayanan air limbah domestik di KIPP akan dibagi menjadi enam sub-zona yang
masing-masing dilayani oleh sebuah IPAL. Pengaturan jaringan perpipaan air
limbah domestik di KIPP didesain mengikuti alur sungai agar air limbah
domestik dapat mengalir secara gravitasi. Rancangan tersebut mendukung
elisiensi konsumsi energi dalam pengelolaan infrastruktur kota cerdas yang
hemat energi.

SK No 140586A

 Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 

Gambar 5-53 Skema Sistem Pengelolaan Air Limbah 
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Dalam pengembangannya, Pengelolaan Air Limbah Perkotaan Terpadu tidak
menutup kemungkinan adanya bangunan strategis tertentu yang
membutuhkan pengelolaan air limbah domestik mandiri pada tahap awal
pengembangan KIPP. Pengolahan mandiri tersebut harus memenuhi baku mutu
yang berlaku serta sasaran perlindungan lingkungan yang digunakan KIPP. Saat
sistem Pengelolaan Air limbah Perkotaan Terpadu KIPP telah tersedia,
pengolahan mandiri harus dapat terhubung dalam sistem terpadu, atau

5.4.3.3 Rencana Pengelolaan Sampah

Pengelolaan persampahan di KIPP sebesar minimal 6O persen
konsep pengolahan sampah berbasis 3R (tedue, ranse, reqclel dan ekonomi
sirkular (ciratlar eanomgll, yaitu mengelola sampah sebagai sumber daya dan
bshan baku yang masih dapat dimanfaatkan. Sedangkan sisanya sebesar 4O%o,

akan diolah konsep pengolahan sampah untuk menjadi
energj (waste tn enerygl dan/atau
lwaste to produ@.

SK No 140685 A

sampah untuk menjadi barang

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 

Gambar 5-54 Perencanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik KIPP 
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Pengumpulan sampah menggunakan prinsip dan praktik yang baik dalam
pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan kembali
hasil daur ulang, dan pengurangan residu.

Timbulan sampah di KIPP berasal dari aktivitas perkotaan seperti
perkantoran, fasilitas umum-fasilitas sosial, dan aktivitas ekonomi kota.
Timbulan sampah dari permukiman diasumsikan sebesar O,7O kg/orang/hai
dengan densitas O,2O ton/ma.

-443-

SK No 140684A

 

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 

Gambar 5-56 Skema Alur Pengelolaan Sampah 

                                                                      
Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 
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Gambar 5-55 Skema Sinergi Penyelenggaraan Sanitasi 
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Oambar 5-57 Pererrcanaan Pengelolaan Persampahan KIPP

su.Dbcr: I(€osrtcrian Fekcrjaan Uaum dan PeruEahao Ralryat, 2022

Pengelolaan sampah juga. mempertimbangkan metode pengumpulan sampah
dengan dukungan sistem pengumpulan sampah otomatis (Automatic Waste
Collection Slstem/AWCS) atau pengumpulan sampah berbasis pneumatis
(Pneumatic Waste Colledion Sistem/PtNCS), Dalam analisis perencanaan
infrastruktur KIPP, implementasi sistem AWCS dan PWCS direkomendasikan
untuk tahap uji coba @ilotprojecl di tingkat persil dan kawasan secara terbatas,
dengan perancangan sistem akan dilakukan dalam kegiatan perancangan
bangunan dan kawasan. Pada tahap uji coba AWCS dan P\[CS, sistem uji coba
akan ke sistem pengumpulan sampah terpadu sebelum
dikembangkan pada skala lebih besar.

SK No 140683 A
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b

c

SK No l4ll32A

5.4.3.4 Rencana Pengendalian Banjir Perkotaan

Pengendalian banjir perkotaan dilakukan melalui infrastruktur fisik dan sistem
peringatan dini sebagai penyedia informasi untuk mendukung sistem mitigasi
risiko bencana banjir.

Sistem peringatan dini banjir terdiri atas stasiun pengukur hujan sederhana,
stasiun pengukur ketinggian air sederhana, alarm dalam ruangan, layar
informasi peringatan dini, siaran pengendalian banjir, dan stasiun relai nirkabel.
Sistem peringatan dini dapat berbasis altimetri satelit yang
estimasi curah hujan, pemodelan genangan banjir, dan informasi hidrologi, serta
berbasis masyarakat yang menggunakan teknologi nirkabel untuk menyebarkan
informasi kepada komunitas di daerah rentan risiko'

Rencana pengendalian banjir perkotaan melalui infrastruktur fisik di KIPP,
meliputi:

a. Sistem Drainase Perkotaan

Kebutuhan drainase didapatkan melalui analisis hidrologi, analisis debit
banjir, dan analisis orde sungai dengan menggunakan debit rencana kala
ulang 1OO tahunan. Sistem pengendalian banjir dipengaruhi oleh 3 sungai
yang melewati KIPP, yaitu Sungai Sanggai, Semuntai, dan Tlunen'

Kolam Retensi

Kolam retensi di KIPP digunakan untuk melindungi daerah bagian hilir
kawasan dari kemungkinan terjadinya banjir dan untuk menampung
limpasan di daerah hulu sebagai tambahan cadangan air apabila terjadi
kekeringan.

Sistem Penangkapan Air Hujan

Sistem pemanenan air hujan di KIPP terdiri atas tiga elemen dasar, yaitu
area koleksi, sistem alat angkut, dan fasilitas penyimpanan' Tempat
penampung:rnnya antara lain dapat berada di atap rumah atau bangunan
dengan menggunalan konsep permukaan atap yang ditutupi oleh vegetasi
dan media tumbuh (Green Roofl dan tangki penampung air hqjan di setiap
persil atau kawasan.
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d. Perencanaan Bangunan Pengendali Dasar Sungai (check dam dan bottom
@ntroller)

Degradasi atau penurunan dasar sungai dapat terjadi apabila jumlah
sedimen 5rang masuk ke suatu ruas sungai lebih kecil dari jumlah sedimen
yang keluar. Degradasi dapat berpengaruh terhadap penurunan muka air
tanah, stabilitas fondasi jembatan dan bangunan air lainnya. Salah satu
upaya penanggulangannya adalah dengan cara pembuatan bangunan
pengendali dasar sungai, termasuk cek-dam, yang pada umumnya
dibangun secsra seri dengan jarak dan ketinggian bangunan yang

SK No 140681A

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 

Gambar 5-58 Ilustrasi Contoh Pemanenan Air Hujan di Bangunan & Kawasan 

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 

Tabel 5-1 Potensi Pemanenan Air Hujan di Wilayah KIPP 
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ditetapkan sesuai dengan kriteria yang berlaku. Kedua infrastruktur ini
juga dapat digunakan untuk mengatur kemiringan dasar sungai sehingga
mampu mencegah terjadinya penggerusan yang membahayakan stabilitas
bangunan di sepanjang sungai.

5,4.3.5 Rencana Drainase Perkotaan

Sistem drainase perkotaan mengatur air hujan yang jatuh di wilayah KIPP
melalui upaya pencegahan aliran limpasan berlebih di daerah hilir, dengan cara
ditahan di atap hijau (green roofi darr tangki penampung air hujan (skala
bangunan/persil), serta ditampung di embung dan kolam retensi (skala wilayah).

Saluran drainase jalan untuk mengalirkan limpasan air di badan jalan
direncanakan menggunakan saluran tertutup dan/ atau terbuka, dengan
ukuran yang disesuaikan dengan hasil analisa perhitungan dan lebar Rumija.
Untuk saluran drainase lingkungan dari bangunan dan blok kawasan
direncanakan dialirkan langsung ke saluran alami, sedangkan pengaliran
saluran drainase jalan akan disesuaikan dengan posisi kontur jalan sebelum
dialirkan ke saluran alami. Sehingga, panjang pipa drainase akan tidak begitu
panjang karena limpasan akan dialirkan ke saluran alami yang berada dalam
wilayah KIPP untuk menuju ke kolam retensi, sebelum dibuang ke badan air.

Sistem drainase juga dilengkapi dengan bangunan pelengkap seperti bangunan
terjun, saluran penghubung, dan inlet saluran, Bangunan terjun diperlukan
untuk mengatasi kemiringan medan yang terlalu curam.

SK No 140680 A
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5.4.3.6 Rencana Froteksi Kebakaran Kota

Perencanaan sistem proteksi kebakaran kota terdiri dari perencanaan pos
pemadam, sumber air yang digunakan, manajemen kebakaran lingkungan,

SK No 140737 A

Gambar 5-59 Perencanaan Sistem Drainase Perkotaan KIPP 

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 

Gambar 5-60 Ilustrasi Tipikal Perkerasan Jalan dan Drainase 

 

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 
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identifikasi prasarana dan sarana proteksi kebakaran, serta jaringan hidran
kebakaran lingkungan.

Sistem proteksi pemadam kebakaran kota di KIPP direncanakan untuk
memenuhi waktu tanggap lresponse timel yarrg ditetapkan yaitu 5-8 menit. Air
yang digunakan untuk pernadaman kebakaran diperoleh dari beberapa sumber,
seperti air dengan kualitas air minum dari IPA, air daur ulang dari IPAL, dan air
dari embung. Diversilikasi sumber air ini diperlukan agar ketersediaan sumber
air alami untuk kebutuhan air minum tetap terjaga, dan sistem pemadam
kebakaran akan lebih tangguh karena tidak bergantung p4da satu sumber air
saja. Jika satu sumber air bermasalah pada saat terjadi kebakaran, maka masih
ada sumber air lain yang bisa digunakan.

fiap lingkungan dan bangunan gedung wajib menerapkan Manajemen Proteksi
Kebakaran (MPK) sesuai persyaratan dan kriteria yang berlaku. MPK ini harus
dilengkapi dengan pras:u:ana proteksi kebakaran agar proteksi kebakaran dapat
berjalan dengan baik, termasuk penyediaan hidran pada setiap blok bangunan,
terutama untuk menanggulangi tedadinya kebakaran di dalam gedung.

Gambar 5-61 Perencanaan Sistem Pemadam lGbakaran dan Jaringan Hidran IflPP

SK No 140736 A

Su.lrrber: trGEcot6ian Fekerjaan UmurB dat! PEruroahan Raky8a, 2022
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5,4.3.7 Rencana Ketenagalistrikan

Kebutuhan listrik per kapita di lbu Kota Nusantara hingga tahun 2045
diperkirakan sebesar 4 MWh/kapita/tahun. Perkiraan total kebutuhan listrik
dapat dihitung berdasarkan estimasi jumlah penduduk setiap tahapan
pembangunan Ibu Kota Nusantara. Jaringan listrik disalurkan melalui transmisi
kabel bawah tanah (unfierground cable/UGC) dalam SUT.

Sistem Ketenagalistrikan Ibu Kota Nusantara dipasok dari berbagai pembangkit
listrik terbarukan, salah satunya adalah tenaga surya baik dalam bentuk ladang
panel surya (solar farml ataupun panel surya atap (solar roofop). Secara umum,
potensi tenaga surya di Indonesia dan di wilayah pengembangan Ibu Kota
Nusantara memiliki potensi yang tinggi. Pemasangan panel surya atap dapat

pada bangunan di wilayah Ibu Kota Nusantara, khususnya di
daerah sebagai implementasi dari konsep bangunan hijau. Panel
surya atap dapat dilengkapi dengan sistem penyimpanan energi seperti baterai.
Selain mempertimbangkan luas lahan, kapasitas panel sur5ra atap juga mengacu
pada kapasitas daya tersambung di setiap bangunan.

Gambar 5-62 Perencanaan sistem Jaringan Nelistrikan KIPP

Surabcr l&ocntcrian Pckcrjaan Utnuo dan Pcrulahan Raklaat, 2022

SK No 140735 A
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5.4.3.8 Rencana Jaringan Gas Kota

Kebutuhan gas kota di KIPP dihitung menggunakan asumsi kebutuhan gas per
orang yaitu O ,2 m3 /hai, dengan kebutuhan komersial 25 persen dari kebutuhan
rumah tangga, dan kebutuhan mixed, use sebesar 5O persen dari kebutuhan
rumah tangga.

Perencanaan jaringan gas terdiri dari perencanaan sambungan pelanggan,
sambungan pasokan (tapping pointl, Metertng & Regalator Station (MRS), dan
pengamanan terhadap kebocoran gas.

Struktur infrastruktur jaringan gas dan infrastruktur pendukung yang
dibangrrn mengikuti SUT dan perlu mendukung pentahapan kombinasi
penggunaan ga.s bumi dan gas hidrogen hingga tahun 2045.

SK No 140734A

Gambar 5-63 Perencanaan Sistem Jaringan Pipa Gas KIPP 

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 
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5.4.3.9 Rencana Telekomunikasi dan TIK

Sektor telekomunikasi dan TtK di KIPP akan didukung oleh infrastruktur fiber
optik dan infrastruktur jaringan telekomunikasi selular 4G, 5G, atau jaringan
generasi terbaru. Jaringan fiber optik dapat dibagi berdasarkan area pelayanan
dan kebutuhan prioritas wilayah atau bangunan penting. Jalurjaringan ini akan
ditempatkan di dalam SUT yang akan melindungi kabel di bawa} tanah.

Infrastruktr-rr selular 4G, 5G, atau jaringan generasi terbaru dapat disediakan
melalui pengadaan antena-antena BTS yang berketinggian 15-42 meter,
disesuaikan dengan kebutuhan dan teknologi yang akan digunakan.
Penempatan Erntena BTS dikendalikan secara terintegrasi, dapat dikelompokkan
pada lokasi tertentu, tidak boleh mengganggu secara visual dan arsitektur kota,
mempertimbangkan aspek keamanan lingkungan, dan harus ditetapkan melalui
proses reurbu tim profesi ahli Otorita lbu Kota Nusantara.

SK No 141717A

Gambar 5-64 Perencanaan Jaringan Fiber Optic KIPP 

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 
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5.4.3.10 Rencana Saluran Utilitas Terintegrasi (SUT)

Saluran Utilitas Terintegrasi (SUT) merupakan saluran utilitas perkotaan yang
solusi untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan,

pemanfaatan ruang bawah tanah, dan sebagai jaringan saluran distribusi
utilitas kota dalam sistem yang terintegrasi.

SUT merupakan koridor salurErn utilitas, terletak khususnya di bawah tanah
untuk membawa saluran utilitas, seperti pipa air minum, saluran listrik, pipa
hidran (air daur ulang) serta Fiber Optic (FO) telekomunikasi, yang dibagi
menjadi beberapa kompartemen. Penggunaan tipe dan dimensi SUT disesuaikan
dengan lebar rumiia ruasnya. Sedangkan, jaringan perpipaan air limbah
domestik dan drainase perkotaan, karena pengalirannya direncanakan secara
gravitasi, maka tidak ditempatkan dalam SUT, kecuali drainase jalan yang akan
berada di sisi jalan menuju drainase perkotaan.

SK No 140732A

Gambar 5-65 Perencanaan Titik Jaringan BTS KIPP 
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SUT digunakan untuk mengurangi jumlah lubang kontrol (manlalQ,
kemudahan dalam pemeliharaan jaringan utilitas, satu kali konstruksi, dan
pekerjaan penggalian serta perbaikan yang lebih sedikit, dibandingkan dengan

SK No 140731A

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 

Gambar 5-67 Ilustrasi Pengaturan Tipikal SUT dan Drainase Jalan 

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 

Gambar 5-66 Jaringan SUT pada Sub WP 1A 
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Bangunan pelengkap SUT antara lain:
a. ruang lubang kontrol (manlolel, berupa ruang boks di dalam tanah, untuk

pemeliharaan dan perawatan jaringa.n utilitas. Ruang lubang kontrol
terletak pada setiap jarak minimum IOO meter atau ai setiap
penyeberangan jalan; dan

b. boks utilirae, merupa.kan ruang panel koneksi tempat untuk menyambung
jaringan utilitas dengan sambungan persil.

5.4,4 Rencana Ruang Terbuka

Rencana ruang terbuka meliputi ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka
biru (RTB). Ruang terbuka, baik sebagai RTH dan/atau RTB, dirancan-g sebagai
bagran dari area hiiau, area terbangun, dan area sirkulasi perkotain, serta
{!{agi karakterkunci pembentuk identitas kawasan sebagai kota hutan (Brest
citgl), dan kerangka utama pembentuk kota KIpp secara iungsional, ekologis,
estetis, dan inklusif. Jejaring hijau dan biru dirancang mengelilingi d",
melingkupi sistem perkotaan sebagai koridor ekologis, jalur air, ian vintilasi
alami kota.
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Boks Utilitas

Manhole

Sambungan Persil

1. Posisi persil berada lebih tinggi

dari jalan

2. Posisi persil berada lebih rendah

dari jalan

Gambar 5-68 Ilustrasi Desain Bangunan Pelengkap SUT 
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RTH dapat diakses secara universal dan saling terhubung oleh jalur pejalan kaki
dan sepeda. Jejaring hijau yang merupa.kan ruang terbuka linear dimaksudkan
untuk menjaga keutuhan sistem ekologi di dalam kawasan KIPP. Area
preservasi/lindung bentang alam merupakan ruang terbuka yang memiliki
fungsi menjaga kelestarian dan berfungsi sebagai pengaman keberadaan
bentang alam seperti bukit, lereng, lembah dan riparian. Sedangkan area
penyangga berfungsi sebagai area yang digunakan untuk melindungi KIPP secara
luas dari pengaruh eksternal yang merugikan, termasuk area sempadan dan
konservasi dengan keanekaragaman hayati yang bersifat penting.

RTts di KIPP terdiri dari sungai episodik (intermittenl, badan air (alami dan
buatan), dan znna pasang $rn)t. Intermitten merupakan jaringan RTB berupa
daerah aliran sungai KIPP yang memiliki tipe sungai yang episodik, yaitu sungai
yang aliran airnya melimpah pada saat musim hujan, dan sebaliknya pada saat
musim kemarau aliran airnya kering.

Badan air merupakan ekosistem yang jenuh air secara permanen atau musiman
pada area KIPP. Badan air dianggap semakin penting untuk pengolahan air
hujan dan air limpasan lainnya. karena kemampuan menyerap yang cukup
besar. Tipe badan air alami dan buatan pada KIPP dapat berupa danau, rawa,
embung, waduk, saluran irigasi, drainase, kanal, sungai, dan lahan basah,

Zona pasang surut merupakan daerah yang terdapat pada area pesisir dan
terdampak area pasang surut air laut pada kawasan KIPP.

Sebagian besar nrang terbuka biru alami di KIPP memiliki sifat periodik atau
pasang surut sehingga dalam penggambaran peta rencana dan perhitungan
luasan area menjadi bagian dari area RTH.
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Tipologi ruang terbuka hijau KIPP dengan hirarki sebagai berikut:

a, Hutan Kota seluas lebih besar dari 2OO hektare, yang setiap hutan kota
melayani penduduk sekitar 480.OO0 jiwa;

b. Taman tematik seluas 80-165 hektare, yang setiap taman tematik melayani
penduduk sekitar 480.OOO jiwa;

SK No 140728 A
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c. Taman regional/ kawasan seluas 140 hektare, yang setiap taman kawasan
melayani penduduk sekitar 48O.0OO jiwa;

d. Taman metropolitan/ kota seluas 2O-4O hektare, yang setiap taman kota
melayani penduduk sekitar 12O.OO0 jiwa;

e. Plaza kota/ alun-alun kota seluas lebih besar dari 2 hektare, yang setiap
alun-alun kota melayani penduduk sekitar 12O.0OO jiwa;

f. Taman distrik seluas 5-20 hektare, yang setiap taman distrik melayani
penduduk sekitar 3O.OOO jiwa;

g. Taman komunitas seluas 0,15-5 hektsre, yang setiap taman komunitas
melayani penduduk sekitar 2,500 jiwa;

h. Taman lingkungan seluas kurang dari 5 hektare, yang setiap tamair
lingkungan melayani penduduk sekitar 25O jiwa; dan

i. Taman lolral seluas kurang dari 5 hektare, yang setiap taman lokal melayani
penduduk sekitar 250 jiwa.
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5.4.5 Rencana. Sarans dan Prasarana

Rencana sarana dan prasarana mencakup fasilitas utnum, sosial, dan ekonomi
yang menggunakan prinsip skala pelayanan yang responsif gender dan inklusif,
pencapaian diutamakan dengan berjalan kaki, serta terintegrasi dengan fungsi
kawasan guna meningkatkan efektivitas pelayanan fasilitas tersebut bagi
penduduk yang dilayaninya.
Fasilitas utnum, sosial, dan ekonomi meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan,
peribadatan, bina sosial, oLahraga dan rekreasi, pelayanan pemerintah,
komersial, dan fasilitas transportasi.
Fasilitas umum, sosial, dan ekonomi di dalam KIPP dibagi ke dalam 4 kategori:

a. Skala Blok, yang di dalamnya mencakup fasilitas dengan skala petrayanan
di bawah 15.000 jiwa, dapat dicapai dengan berjalan kaki selama kurang
dari f0 menit, serta terintegrasi di bangunan yang terletak di area yang
bersifat semi-publik. Fasilitas tersebut antara lain:
1. Tempa.t Penitipan Anak/ Dag Care

2, Taman Kanak-kanak;
3, Sekolah Dasar;
4. Sekolah Menengah Pertama;

5. Posyandu;
6. Mushola;
7. Balai Warga;

8. Pos Keamanan; dan
9. Pasar Lingkungan.

b. Skala Sub-sub WP, yang di dalamnya mencakup fasilitas dengan skala
pelayanan di antara 15.OOO-30.OOO jiwa, dapat dicapai dengan berjalan kaki
selama 1O menit, serta terletak di pusat blok yang bersifat publik. Fasilitas
tersebut antara lain:
1. Sekolah MenengahAtas/Kejuruan;
2. SekolahTerpadu;
3. Perpustakaan;
4. Puskesmas;

5. Masjid Kelurahan;
6. GedungSerbaguna;
7. Gedung Olahraga Kelurahan; dan
8. Kantor Kelurahan,
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c Skala Sub-WP, yang di dalamnya mencakup fasilitas dengan skala
pelayanan di antara 3O.OOO-120.000 jiwa, dan terletak di pusat kawasan
yang bersifat publik. Fasilitas tersebut antara lain:
l. Puskesmas;

2. Masjid Kecamatan;

3. Tempat Ibadah lainnya;

4. Balai Rakyat dan Panti;

5. Gedung Olahraga Kecamatan;

6, Pos Pemadam Kebakaran dan Keamanan Ketertiban;

7. Gardu Listrik;
8. Kantor Kecamatan;

9. Depo Kebersihan;

10. Komando Rayon Militer;

11. Pasar dan Pusat Perbelanjaan; dan

12. Terminal transportasi publik.

d. Skala WP KIPP, yang di dalamnya mencakup fasilitas yang memiliki skala
pelayanan di atas 120.000 jiwa, dengan aksesibilitas terintegrasi dengan
transportasi publik. Keberadaannya terletak di area perkotaan dengan
pencapaian yang baik dan dapat menjadi tengaran perkotaan. Pada KIpp,
fasilitas tersebut antara lain adalah rumah sakit berstandar internasional,
satuan pendidikan kerja sama, Laboratorium kesehatan terstandar minimal
tingkat keamanan hayati (Bio Safetg Leuel/BSL) 3 dan dapat ditingkatkan
sampai minimal tingkat BSL 4, pusat perbelanjaan, pangkalan kendaraan
umum, dan Tempat Pemalaman Umum.

e. Selain 4 kategori tersebut, terdapatjuga fasilitas yang didedikasikan khusus
sebagai penunjang kinerja Ibu Kota Negara dalam KIPP, yaitu fasilitas sosial
budaya seni, fasilitas keagamaan skala nasional, fasilitas pendidikan tinggi
dan riset, dan fasilitas pendukung kota cerdas.

Ketentuan tersebut di atas bersifat pedoman umum, yang secara lebih rinci
untuk setiap perhitungan sarana dan prasaran a yang dibutuhkan perlu
memperhatikan perannya sebagai kota internasional, percontohan masa depan,
dan ditetapkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara setelah melalui
pertimbangan tim profesi ahli Otorita Ibu Kota Nusantara.
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5.5.1 Arsitektur KIPP

5.5.1.1 Ketentuan Umum Arsitektur Bangunan

Secara umum, arsitekttrr bangunan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan
mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. penampilan bangunan gedung dirancang dengan mempertimbangkan
kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitelctur dan lingkungan yang ada
di sekitarnya;

b. tata ruang dalam bangunan gedung mempertimbangkan fungsi ruang dan
arsitektur bangunan;

c. keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan
lingftungan; dan

d, pertimbang,an adanya keseimbangan antara nilai sosial budaya setempat
terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa,
dengan tetap mengacu kepada keselarasan lingkungan dan kearifan lokal,
serta didasarkan kepada konsep Arsitektur Nusantara.

5.5. 1.2 Arsitektur Nusantara

Penerapan kosmologi Arsitektur Nusantara dapat dikembangkan secara dinamis
narnun kontekstual selaras dengan jenis, kompleksitas dan fungsi bangunan,
antara lain meliputi:

a. interpretasi modern pengulangan sebuah pola;

b. penggunaan material dan konstruksi lokal;

c. interpretasi modern arsitektur vemakular;

d. interpreta,si langgam karakter lokal;

e. mengadaptasi prineip tripartit, proporsi rumah tradisional nusantara; dan

elemen taktis/ non-visual dalam desain.f.
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Sueb€f; Kcrlcflterian Pcledaan UEuro dan P€ruEahalr Ralyat, 2022

5.5.1.3 Konsep Biomimikri

Konsep Biomimikri pada arsitektur bangunan dengan cara mengadaptasi
bangunan yang selaras dengan alam dan bisa mengadopsi/meniru cara bekerja
hutan tropis antara lain dengan penggunaan solar panel pada atap bangunan
seperti kanopi hutan, penggunaan jembatan penghubung antara bangunan
seperti penghubung multilapis di hutan, perancangan lantai dasar yang teduh
dan permeabel seperti lantai bawah di hutsn, serta penerapan fungsi campuran
dan keberagaman tipe dan unit bangunan s€perti keanekaragaman hayati dalam
hutan.

SK No l4ll29A
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5.5. 1.4 Arsitektur Bangunan Pemerintahan

Perancangan arsitektural bEmgunan pemerintahan diarahkan untuk membentuk
karakter yang lebih spesifik dalam menerapkan konsep arsitektur Nusantara,
arsitektur tropis, karakter spesifrk, dan fitur khusus.
a, ArsitekturNusantara

Prinsip Arsitektur Nusantara pada bangunan pemerintahan meliputi:
1. penerapan kosmologi Arsitektur Nusantara melalui pembagian tiga

lapis zona vertikal, yaitu zona lapis atas yang bersifat privat operasional
kerja pegawai pemerintahan, ?.orLa lapis tengah merupakan area
bersifat umum pelayanan publik dan bisnis, serta zona lapis bawah
diperuntukkan fungsi retail atau ruang terbuka;

2, penerapan interpretasi modern langgam arsitektur lokal dan
pada konsep muka bangu.nan dan bentuk bangunan; dan

3. penggunuran material lokal dan alami.
b. Arsitektur Tropis

Prinsip arsitektur tropis pada bangunan pemerintahan meliputi:

tropis

1. pengembangan minim dampak (lou impact deuelopmentl sebagai
bentuk harmonisasi alam dan pembangunan perkotaan, serta sebagai
upaya konservasi alam;

2. bangunan yang diangkat (pilotis) untuk mengakomodasi aliran udara
dan air yang lebih baik pada kawasan;

SK No 141714 A
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3. ruang terbuka hijau pada berbogai lapis bangunan untuk penyerapan
karbon, penyediaan oksigen dan penghalang panas secara langsung;
dan

4. bangunan dengan banyak tritisan, untuk pengaturan
dan pengendalian iklim mikro.

Ketentuan Spesilik

Arsitektur bangunan pemerintahan juga memenuhi ketentuan spesifik yang
meliputi:

1. Prinsip Tipikal Blok Massa Bangunan

Prinsip blok massa bangunan pemerintahan direncanakan dengan
menggunakan pedoman di bawah ini:

a) Ukuran blok tidak melebihi ukuran maksimum yang diperlukan
suatu bangunan touer unt:.)k mengefisienkan luasan yang
terpakai fasilitas minimum pendukung.

b) Modulasi sistem perlu direncanakan dengan baik untuk
material yang terbuang dan percepatan proses

pembangunan,

c) Variasi bentuk dilakukan dengan variasi posisi unit blok maupun
validasi orientasi unit blok.

d) Penggunaan material yang sesuai dengan sistem bangunan
modulasi.

e) Jarak terdalam dari ruang kerja
cahaya mahatari langsung.

2. Arkade Menerus

tetap mendapat

a) Arkade lebar untuk menjamin konektivitas manusia. Di sepanjang
arkade diletakkan retail/toko yang langsung mempunyai bukaan
di sisi arcade. Di area arkade yang lebar, boleh
outdoor dari tenant,

b) Akses kendaraan direncanakan di sisi yang berbeda supaya tidak
memutus konektivitas pedeskian dan arkade yang terbentuk
sepanjang parameter blok; dan

c) Fasad arkade yang menerus dapat memberikan visual komersial
aktif.

SK No 140720A



PRESIDEN
REPI"JBLIK INDONESIA

-46-
3. Bentukdan Bahan

a) Pemakaian material yang terbarukan, salah satunya adalah kayu.
Unsur alam dan hijau direncanakan mendominasi visual dari
bangunan seni dan budaya, baik dari sisi bentuk dan bahannya;
dan

b) Benhrk massa bangunan modem.
d. Fitur Khusus

Elemen dan fitur khusus pada arsitektur bangunan pemerintahan meliputi:
1. prinsip tipikal blok massa bangunan, dengan ukuran yang optimal

untuk ruang kantor dan prinsip-prinsip ruang kerja yang baik;
2. arkade menerus dengan arkade lebar, akses kendaraan direncanakan

di sisi yang berbeda; fasad arkade yang menerus;
3. bentuk dan bahan bangunan dengan pemakaian material yang

terbarukan, dan bentuk massa bangunan modern; dan
4, bangunan tidak berpagar, mudah diakses oleh publik dan mempunyai

muka/tepian bangunan (building edgel yang aktif dengan kegiatan
untuk mempromosi pergerakan pejalan kaki,

SK No l407l9A
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Fitur khusus yang
meliputi:

diaplikasikan pada bangunan pemerintahan dapat

a. jaringan khusus pejalan kaki tingkat/titian/kalayang (skguailq;

b. area menufl.lnkan penumpang dan barang bersama {slnred drop olfi
. antar-bangunan;

c. jaringan pejalan kaki antar blok dan tepian urbang y{tg akttf (active
edges/arwdel;

d. taman layang (sky gardenl sebagai ruang kerja kolaboratif antar-
bangunan; dan

e, karakteristik fasad Nusantara Modem.

Adapun untuk bangunan Fasilitas Bersama memiliki prinsip umum
perancangan yang meliputi: aksesibilitas; konektivitas; prinsip
infrastruktur hijau; pengelolaan; keamanan; tanggap bencana, dan inklusif.
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5.5,2 Ketentuan Umum Bangunan Gedung

Prinsip Umum

Dalam rancangan bangunannya, maka bangunan gedung wajib memenuhi
ketentuan:

a. pengolahan lahan, yaitu dengan penentuan lokasi lahan,
orientasi bangunan, dan optimalisasi galian dan timbungan (ant and
fritt;

b. Prinsip bangunan berkelanjutan, yaitu dengan menjamin kelestarian
lingkungan melalui efisiensi energi, air, penggunaan material lokal dan
rendah jejak karbon, serta efrsien dalam pemanfaatan dan

c. Memenuhi standar teknis sebagai Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan
Bangunan Gedung Cerdas (BGC);

d. Melakukan upaya menuju nol-bersih emisi karbon (Net kro Carbonl
dan bangunan gedung *hat (Healthg Buildingl;

1
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Prinsip desain berorientasi kenyamanan, yaitu dengan pengendalian
kualitas udara, aksesibilitas universal, dan konektivitas ruang hljau;

Keamanan dan ketahanan terhadap bencana, dengan keamanan
penggunaan, tahan bencana alam, serta tahan bencana biologi; dan

Teknologi cerdas dan adaptif, yaitu dengan akses intemet untuk semua
dan perwujudan bangunan gedung cerdas.

Fungsi Bangu.nan Gedung

Fungsi bangunan gedung dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan meliputi:

a, Bangunan gedung fungsi hunian;

b. Bangunan gedung fungsi usaha;

c. Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya;

d. Bangunan gedung fungsi keagamaan; dan

e. Bangunan gedung firngsi khusus.

Setiap fungsi bangunan gedung memiliki ketetapan pemenuhan standar
teknis yang harus dipenuhi dari aspek tata bangunan dan lingkungan serta
aspek keandalan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Setiap bangunan gedung sesuai dengan fungsinya harus menyediakan
kelengkapan aarana dan prasarana, dengan jenis dan jumlah sesuai
standar kebutuhan yang diatur dengan peraturan dan/ atau standar
intemasional, untuk memberikan
pengguna, yang minimal meliputi:

a. ruang ibadah;

b. ruang ganti;

c. pancuran;

kenyamanan dan kemudahan bagi

d. toilet, termasuk kesesuaian dengan standar jumlah bilik dan urinal;
e. bak suci tangan;

f. ruang laktasi dan nursery room uniuersal;

C. fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;

2
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h. tempat bermain yang ramah anak;

i. tempat sampah;

j. fasilitas komunikasi dan informasi;

k. ruang tunggu;

l. perlengkapan dan peralatan kontrol;

m. rambu dan marka;

n, titik pertemuan terutafiIa yang dipergunakan sebagai area evakuasi
bencana;

o, tempat parkir;
p. sistem parkir otomatis; dan/atau
q. sistem kamera pengawas.

Bangunan Gedung Hiiau (BGH)

Bangunan gedung pada KIPP dirancang untuk menjamin ke
sumber daya alam dan mengurangi dampak perubahan iklim melalui
penerapan konsep Bangunan Gedung Hijau (BGH) merujuk pada standar
teknis yang berlaku dengan strategi antara lain:

a. penyesuaian elevasi bangunan dengan Lahan eksisting;

b. orientasi bangunan sebanyak mungkin mengikuti arah kontur;
pengupayaan orientasi bangunan utara-selatan;

penempatan blok bangunan dengan jeda ruang untuk
sirkulasi udara;
jarak antar blok bangunan yang optimum;

pemanfaatan area atap sebagai penampung€rn air hujan, dan
penempatan panel surya;

pemilihan material lokal yang ramah lingkungan;

p€nggunaan modulasi strulrtur;
penyediaan ruang hljau pada bangunan; dan

penggunaan panel surya.

c

d.

e.

f.

c.

h.

i.

j.
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4. Bangunan Gedung Cerdas

Bangunan Gedung dalam KIPP juga dirancang dengan konsep bangunan
gedung cerdas (smart buildirq) sesuai dengan standar teknis yang berlaku.
Bangunan gedung pemerintahan dan hunian ASN, TNI/Polri menjadi
contoh penerapan konsep Bangunan Gedung Cerdas (BGC),

Kawasan KIPP memiliki kondisi dan bentuk tanah yang
pembatasanberbukit dan bergelombang sehingga

pengembangan sisi batas lahan dan jalan pada bagian-bagian tertentu, jika
perbedaan ketinggian dan kemiringan permukaan terlalu sulit. Pembatasan
ini dilakukan untuk meminimalkan dampak lingkungan yang ditimbulkan
dari pengerjaan persiapan tanah yang terlalu ekstensif.

5.5.3 Ketentuan Bangunan Gedung Hunian

Bangunan gedung dengan fungsi hunian di KIPP direncanakan dalam satu
kesatuan kawasan dengan mengedepankan konsep kota kompak, hunian
inklusif, responsif terhadap topografr, serta sebagai bangunan cerdas dan
berkelanjutan.

1. Konsep kotakompak pada bangunan gedung hunian diwujudkan dengan:

a. penyediaan hunian dalam bentuk rumah susun dengan pemanfaatan
lantai dasar sebagai fungsi penunjang hunian seperti perdaga.ngan dan
fungsi ekonomi skala lingkungan serta fasilitas sosial, termasuk
pendidikan dan kesehatan skala lingkungan dan ruang hrsama; dan

b. keterhubungan satu menara rumah susun dengan menara yang lain
serta dengan fungsi lainnya dan berbagai moda transportasi publik,
melalui kehadiran jalur pejalan kaki, jalur sepeda yang menerus dan
ruang publik bersama, dengan mempertimbangkan lebar jalur
pedestrian yang memadai, ketersediaan kanopi, dan pohon peneduh.

2. Konsep hunian inklusif diwujudkan dengan:

a, penerapan konsep hunian berimbang dalam satu menara rumah susun
dan/atau dalam satu kawasan/ sub kawasan hunian;

b. penyediaan ruang-ruang bersama, taman bermain yang ramah anak,
ruang laktasi, dan tempat penitipan anak di antara menara rumah
susun sebagai ruang interaksi sosial antar-warga, ruang evakuasi
apabila terjadi bencana, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dan pemanfaatan sebagai pertanian
urban; dan
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c. penggunaan perkerasan pada ruang luar harus seoptimal mungkin
menggunakan bahan yang mampu mengalirkan air ke tanah sebagai
resapan air.

Konsep hunian responsif terhadap topograli diwujudkan dengan:

a. upaya semaksimal mungkin topografi yang ada,
dengan bentuk konstruksi bangunan panggung/pilotis;

b. optimalisasi penempatan bangunan rumah susun dan rumah tapak
pada lahan dengan mempertimbangkan aspek geologi dan geoteknik
lahan;

pemanfaatan ruang berkontur sebagai ruang terbukac.
hijau; dan

d, dimungkinkan pemanfaatan area kontur lembah pa.da lahan persil
sebagai anea ruang bawah tanah (basemen) terbuka dengan tetap
merujuk kepada ketentuan Rencana Pengembangan Kawasan (RPK).

4. Konsep bangunan hunian cerdas dan berkelanjutan diwujudkan dengan:

a, unit hunian yang sudah ditetapkan, di masa transisi pegawai dan
keluarganya, dimunglinkan untuk dimanfaatkan secara bersama,
melalui penggunaan partisi ruang yang bisa dibongkar pasang sesuai
kebutuhan. Setelah masa transisi berakhir, maka pegawai dan
keluarganya akan menempati unit hunian sebaga.imana ditetapkan.

b. ruang publik dapat diakses, aman dan nyaman untuk semua orang
termasuk kelompok rentan, dan bisa berfungsi sebagai ruang evakuasi;

c. bahan bangunan menggunakan bahan ramah lingkungan;

ruang terbuka hrjau horizontal dan taman vertikal pada
lantai lapis dan atap bangunan;

optimalisasi penghawaan udara alami dalam ruangan rraupun koridor
bangunan;

efisiensi energi dan kenyamanan termal dicapai melalui penggunaan
peneduh (horizontal dan vertikal), perhitungan rasio bukaan terhadap
dinding, pemilihan jenis kaca, pemanfaatan cahaya alami di dalam
bangunan serta sirkulasi udara alami;

g. sistem struktur direncanakan dengan sistem modular;

d.

e.

f.
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h. mekanikal dan elektrikal bangunan berorientasi pada penghematan
energi dengan mengutamakan penggunaan energi baru dan terbarukan
sebagai sumber energi utama;

i. sistem pipa saluran direncanakan dengan mempertimbangkan sistem
daur ulang air, serta pemanfaatan air hasil daur ulang;

j. sistem pengelolaan sampah dalam bangunan menggunakan proses
pemilihan dan pemilahan sampah dari unit hunian;

k, proteksi kebakaran menggunakan sistem pasif, sistem aktif, dan
dilengkapi dengan manajemen tanggap darurat;

l. sistem tata udara di dalam dan di luar ruangan diterapkan dengan
memperhitungkan beban pendinginan dan pemeliharaan peralatan
tata udara;

m. sistem tata cahaya buatan dan alami memperhatikan tingkatan
pemilihan wama, daya lampu, efisiensi energi

dengan pemilihan jenis lampu hemat energi, serta
sensor-sensor. Pemaksimalan cahaya alami dalam

ruangan dengan menggunakan reflektor cahaya, pemanfaatan cahaya
samping, tabung cahaya, sistem pencahayaan tabung cemialmirror
dud, serat optik, pemanfaatan ruang kosong/ r.roid, dan lain-lain;

sistem transportasi vertikal menggunakan teknologi yang hemat energi
pada eskalator maupun elevator/ lift;
konservasi air dalam bangunan diterapkan dengan cara
fungsi resapan air dan tangkapan air, mengendalikan pemanfaatan air,
penggunaan sarana dan prasarana sanitasi; dan

p. bangunan cerdas yang merupakan kombinasi antara kearifan lokal
dengan teknologi, penggunaan standar yang tepat, canggih, dan
estetik, terutama melalui otomatisasi bangunan,
manajemen energl sistem keamanan, pemasangan penanda di seluruh
kawasan dan sistem yang terintegrasi,

5.5.4 lhjian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Setiap penyelenggaraan pembangunan kawasan yang terdiri dari bangunan
gedung, ruang terbuka, dan infrastruktur perkotaan yang memiliki dampak
penting dan berada pada KIPP harus memenuhi kriteria penJrusunan AMDAL/
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup (UKL/ UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

n

o.
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5.6 ARAHAIT PEI{GEITI'ALIAIT fATA BAITGUI{AIY DAI{

5.6.1 Peraturan Dasar

Arahan perancangan tata bangunan dan lingkungan pada KIPP sebagaimana
tercantum dalam sub-bab sebelumnya dalam operasionalisasinya dilengkapi
dengan panduan rancangEur yang memiliki 3 sifat pemberlakuan bagi setiap
pelaku pembangunan kawasan, yaitu sebagai peraturan yang bersifat wajib,
peraturan yang bersifat anjuran utama dan/ atau peraturan yang bersifat
anjuran, dilengkapi dengan ketentuan pendelegasian kewenangan untuk
memutuskan keterlibatan desain dalam konsep penataan kawasan, serta
mengendalikan implementasi atas peraturan dasar tersebut.

Panduan rancangan tersebut berupa rencana tata bangunan dan lingkungan
(urban design deuelapment guidetinesl sebagai rencana pengembangan kawasan
yang mengatur setiap Sub-sub WP. Penyusunan rencana tata bangunan dan
lingkungan (RTBL) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, sebagai penjabaran substansi RUTBL yang telah diatur dalam Bab
ini dan ditetapkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

t(fBL disusun dengan menggunakan format panduan dan pengendalian berbasis
Gts/digitaf dan parametrik yang:

a. Lebih adaptif dan responsif secara langsung Qeal timel terhadap kondisi
pembangunan Ibu Kota Nusantara yang simultan;

b. Tanggap terhadap tantangan dan perkembangan teknologi dan disnrpsi
masa mendatang serta responsif terhadap kebutuhan seluruh kelompok
masyarakat; dan

Bisa dibangun menjadi kerangka keda berkelanjutan (sustainable
KPI yang menjadi tujuanframeunrlQ untuk berbagai

pembangunan KIPP yang terukur.

5.6.1.1 Peraturan yang bersifat Wajib

Peraturan yang hrsifat wajib merupalan atrran standar tata kota, bangunan
gedung dan lingkungan, atau aturan spesilik pengembangan kawasan sesuai
dengan Arahan Perancangan KIPP yang bersifat mengikat dan wajib untuk
ditaati/ diikuti dalam pembangunan kawasan.

Prinsip penetapan peraturan yang bersifat wajib berorientasi pada ketercapaian
target KPI yang sudah ditetapkan.

c.
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Pemberlakuan peraturan yang bersifat wajib meliputi:
a. Peruntukan Lahan (Gambar 5-77);

b. Luas Lahan dan Batas Lahan masing-masing persil lahan (Gambar S-77);

c. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) (Gambar 5-78);

d. Koefrsien Lantai Bangunan (KLB) (Gambar 5-79);

e. Ketinggian Maksimum Bangunan (Gambar 5-80 dan Gambar S-81);
f. Tlansfer l(LB > LOo/o;

g. Tlansfer KLB < loo/o di dalam satu blok;

h. Garis Sempadan Bangunan (GSB) (Gambar 5-83);

i. Jarak Bebas;

j. Standar Perencanaan dan Perancangan Kota; dan
k. seluruh tambahan aturan spesilik pengembangan kawasan yang mengikat

sesuai dengan Arahan Perancangan KIPP yang telah ditetapkan (Gambar 5-
82 dan Gambar 5-83).

SK No 141713 A

Gambar 5-77 Ilustrasi Contoh Pengaturan Peruntukan Lahan 

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 
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 Gambar 5-78 Ilustrasi Contoh Pengaturan KDB 

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 

 

 Gambar 5-79 Ilustrasi Contoh Pengaturan KLB 

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 
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Gambar 5-E0 llustra8i Contoh kngaturan Ketinggian Bangunan

SK No 140748A

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 

 Gambar 5-81 Ilustrasi Garis Langit pada Satu Kawasan 

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 
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Gambar 5- 82 Ilustrasi Contoh FengEturan Distribusi Intensitas Lahan peda Ievel Blok

SK No 140747A

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 

 Gambar 5-83 Ilustrasi Contoh Aturan Wajib pada Satu Blok 

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 
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5.6.1.2 Peraturan yang Bersifat Anjuran Utama

Peraturan yang bersifat anjuran utama merupakan aturan yang disusun
menurut kaidah umum perancangan kawasan serta pengaturan teknis tata
bangunan dan lingkungan dengan sasaran untuk mendukung lebih terciptanya
rancangErn kawasan yang berkualitas secara fungsional, visual, dan lingkungan.
Aturan ini bersifat mengikat dan sangat dianjurkan untuk ditaati/diikuti dalam
pembangunan kawasan.

Prinsip penetapan peraturan yang bersifat anjuran utama berorientasi pada
ketercapaian target KPI dan arah perancangan kawasan serta pengaturan teknis
tata bangunan dan lingkungan, sebagaimana telah ditctapkan untuk
tercapainya integrasi keseluruhan bagian kawasan. Anjuran utama juga
berorientasi pada aspek kemampuan daya dukung dan daya tampung lokasi,
serta berorientasi pada efektivitas pemanfaatan ruang, perkiraan keberlanjutan
program, dan fleksibilitas dalam perubahan perancangan.

Aturan anjuran utama ini meliputi:

a. Komposisi peruntukan lahan (Gambar 5-91);

b. Penggabungan dan pemecahan blok menjadi sub-blok dan kaveling/persil;

c. Arahan bentuk, dimensi, gubahan, dan perletakan dari suatu bangunan
serta komposisi bangunan (Gambar 5-84 dan Gambar 5-85);

d. Sirkulasi kendaraan sesuai dengan tipologinya, baik dengan pengaturan
hirarki jalan berdasarkan Rumija, maupun pengaturan sirkulasi
tran sportasi publik (Gambar 5-91);

e. Sirkulasi pejalan kaki melalui pengaturan konektivitas pejalan kaki sesuai
tipologinya atau antar tipologinya (Gambar 5-86);

f. Ruang terbuka hijau (Gambar 5-87 , Gambar 5-88, dan Gambar 5-91);

g. Perletakan dan rencana papan informasi rambu, pagar dan pembatas
(Gambar 5-89);

h. Rencana wajah penampang jalan (Gambar 5-90); dan

i. Utilitas bangunan dan lingkungan (Gambar 5-91).
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Gambar 5-84 nustrasi Contoh Pengaturan Tata Letak Bangunan terhadap Kontur
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Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 

 

 Gambar 5-85 Ilustrasi Contoh Pengaturan Tipologi Bangunan 

 Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 
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Gambar 5-86 llustraoi Contoh Pengaturan Konektivitas Pejalan Kaki
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Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 

 

Gambar 5-87 Ilustrasi Contoh Pengaturan Hirarki Ruang Terbuka Hijau 

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022  
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Gambar $.88 llustra-Bi Contoh Fengaturan Tipologi Karakter RTH Publik
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Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022     

                                                                                                                                         

Gambar 5-89 Ilustrasi Contoh Perletakan dan Rencana Papan Informasi Rambu, Pagar dan Pembatas 

 

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 
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Gambar 5-9O llustrasi Contoh Fengaturan Rencana Wqiah Penampang Jalar
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Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 

Gambar 5-91 Ilustrasi Contoh Aturan Anjuran Utama 

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 
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5.6.1.3 Peraturan 5ra.ng bersifat Anjuran

Peraturan yang bersifat anjuran disusun menurut kesepakatan desain yang
telah disesuaikan dengan Arahan KIPP dan kesepakatan para

kepentingan terkait, sehingga bersifat mengikat dan dianjurkan
untuk ditaati/diikuti dalam pembangunan kawasan.

Prinsip penetapan peraturan yang bersifat anjuran adalah:

a. bercrientasi pada ketercapaian target KPI yang ditetapkan;

b. berorientasi pada hasil kesepakatan bersama seluruh pemilik dan
pemegang hak atas tanah;

c, melibatkan pertimbangan peran masyarakat dan mengakomodasi aspirasi
berbagai pihak termasuk masyarakat pengguna dan pemangku kepentingan
yang d[iaring dari mekanisme berbagai partisipasi masyarakat untuk
mendapatkan keputusan terbaik, seperti melalui proses sayembara, dengar
pendapat publik, kesepakatan desain secara publik, reuieut desain secara
publik, serta pendapat tim profesi ahli; dan

d. berorientasi pa.da efektivitas pemanfaatan ruang yang ada, prediksi
kontinuitas pelaksanaan program, kemungkinan fleksibilitas perancangan,
serta peluang manfaat yang diperoleh.

Aturan anjuran ini meliputi:

a. Kualitas fungsional, seperti organisasi fungsi, kaitan fungsi, sirkulasi pejalan
kaki, dan sirkulasi moda hansportasi (Gambar 5-92 dan Gambar 5-95);

b. Ifualitas visual, seperti estetika, gubahan bentuk, kinerja arsitektural, tata
informasi/rambu, bahan/material dan warna bangunan (Gambar 5-93 dan
Gambar 5-95); dan

c. Kualitas linglungan, seperti pencahayaan, sirkulasi udara, tata hijau dan
ruang terbuka, kepentingan umum, dan aspek sosial-budaya, termasuk
pengaturan ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka privat, jalur
sepeda, dan persimpangan jalan (Gambar 5-94 dan Gambar 5-95).
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Gambar 5-92 Ilustrasi Contoh Aturan Anjuran Konektivitas Hestrian
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Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 

Gambar 5-93 Ilustrasi Contoh Aturan Anjuran Elemen Arsitektur 

 

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 
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Gambar 5-94 lhrstrasi Contoh Aturan Anjuran Ruang Terbuka Hllau Pubtk
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Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022  
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Gambar 5-95 Ilustrasi Contoh Aturan Anjuran   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2022 
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5.6.2 Ketentuan Pengendalian Pembangunan

5.6.2. f Ketentuan Pengendalian Perancangan

Ketentuan Pengendalian Perancangan berhrjuan:

a. berbagai program kerja, rencana kerja, dan kelembagaan
kerja pada masa aturan Arahan Tata
Bangunan dan Lingkungan KIPP dalam pelaksanaan pembangunan
kawasan;

b. mengatur koordinasi dan sinergi semua pihak yang bertanggung jawab
dalam mewujudkan Arahan Perancangan Tata Bangunan dan Lingkungan
KIPP pada tahap pelaksanaan pembangunan kawasan;

c. mengendalikan pelaksanaan hasil perancangan kawasan agar tetap
konsisten dengan Arahan Perancangan Tata Bangunan dan Lingkungan
KIPP; dan

d. memberikan peluang untuk penerapan RTBL yang adaptif dan responsif
dengan kondisi pembangunan yang simultan dan tanggap pada tantangan
teknologi dan disrupsi di masa depan.

Ketentuan mengenai perancang€rn lebih lanjut disusun dan
ditetapkan oleh Kepda Otorita Ibu Kota Nusantara dengan melibatkan peran
masyarakat, baik secara langsung (individu) maupun secara tidak langsung
melalui pihak-pihak yang dianggap mewakili masyarakat. Dengan ketertbatan
peran masyarakat, ketentuan pengendalian perancangan yang disusun
diharapkan akan menjadi alat mobilisasi peran setiap pemangku kepentingan
yang efektif pada masa pemberlakuan Arahan Perancangan Tata Bangunan dan
Lingkungan KIPP sesuai dengan kapasitasnya dalam suatu sistem yang
disepakati bersama, dan berlaku sebagai rujukan bagi para pemangku
kopentingan untuk mengukur tingkat keberhasilan kesinambungan pentahapan
pembangunan kawasan.

5.6.2.2 Ketentuan Pengendalian Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan di KIPP secara umum berpedoman kepada Arahan
Perancangan sebagaimana pada Bab ini. Ketentuan teknis

KIPP ditetapkan oleh Kepala Otoritapengendalian pelaksanaan pembangunan
Ibu Kota Nusantara, antara lain berupa:

SK No 140772A



PRES!DEN
REPUBUK TNDONESIA

-489-

a. Peraturan Tata Bangunan dan Lingkungan

Peraturan tata bangunan dan lingkungan mertrpakan ketentuan yang
mengatur persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian
serta persyaratan bangunan gedung yang disusun untuk setiap blok/sub-
blok peruntukan lahan berpedoman kepada Arahan Perancangan Tata
Bangunan dan Lingkungan KIPP.

b. Perizinan

Perizinan pemanfaatan ruang, pembangunan kawasan, bangunan gedung,
dan infrastruktur kawasan sebagai upaya. pengendalian pemanfaatan ruang
diatur sesuai ketentuan tentang kewenangan pengendalian yang dimiliki
Otorita Ibu Kota Nusantara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan perizinan berupa proses administrasi dan teknis yang harus
dipenuhi sebelum kegiatan pelaksanaan pembangunan dilakukan, untuk
menjamin kesesuaian pembangunsn kawasan yang sesuai dengan Arahan
Perancangan Tata Bangunan dan Lingkungan KIPP, dapat meliputi:

1. Izin Prinsip;

2. Izin Lokasi;

3. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);

4. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan

5. Izin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(misalnya: Ijin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Ijin Penggunaan
Sumber Daya Air).

Pemberian Insentif dan Disinsentif

Kepala Otorita lbu Kota Nusantara dapat memberlakukan pemberian
insentif dan disinsentif sesuai dengan ketentuan peraturan
undangan dalam proses untuk lebih menjamin agar
pembangunan kawasan yang dilakukan di KIPP dapat sesuai dengan
Arahan Perancangan Tata Bangunan dan Lingkungan KIPP yang sudah
ditetapkan. Insentif dan disinsentif dalam pembangunan kawasan diberikan
dengan tetap menghormati hak masyarakat.

Insentif merupakan perangkat untuk memberikan imbalan terhadap
pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Arahan
Perancangan Tata Bangunan dan Lingkungan KIPP, dapat berupa:

l. insentif fiskal yang dapat berupa pemberian keringanan, pengurangan,
pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/ atau sanksi

c
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pajak khusus Ibu Kota Nusantara dan/atau pungutan lbu Kota
Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruErng, dan urun
saham;

pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
dalam prosedur perizinan; dan/ atau

pemberian penghargaan kepada masyarakat dan dunia usaha.

Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi
pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan Arahan
Perancangan Tata Bangunan dan Lingkungan KIPP, dapat berupa:

1. pengenaarl pajak khusus Ibu Kota Nusantsra atau pungutan khusus
Ibu Kota Nusantara yang lebih tinggi disesuaikan dengan besamya.
biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan
akibat pemanfaatan ruang; dan/ atau

2. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan
penalti.

d. Pengenaan Sanksi

Sanksi dikenakan kepada setiap orang atau badan hukum yang dalam
pemanfaatan ruang melanggar ketentuan Arahan Perancangan Tata
Bangunan dan KIPP pada Bab ini, yaitu berupa sanksi
administratif seperti:

peringatan tertulis;
penghentian sementara kegiatan;

penghentian sementara pelayanan umum;
penutupan lokasi;

xan;

pembatalan izin;
pembongkaran bangunan;

fungsi ruang; dan/ atau

denda administratif.

2

3

4

5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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5.6.2.3 Partisipasi Masyaxakat

a. Prinsip Partisipasi Masyarakat

Dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan KIPP, Kepala Otorita Ibu
Kota Nusantara mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat baik
melalui mekanisme peran langsung maupun peran perwakilan, seperti
berupa:

1. pembentukan tim profesi ahli yang
rencana dan rancangan kawasan, bangunan dan infrastruktur, serta
kuditas pelaksanaan pembangunan; dan

2, partisipasi masyarakat dalam kawasan dan

b

pengelolaan masukan/ rekomendasi dari berbagai pihak.

Bentuk Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan, penataan
dan lingkungan, bangunan gedung, serta pembangunan infrastruktur dasar
perkotaan dapat meliputi:

1. ruang daratan dan ruang udara berdasarkan peraturan
perundang-undangan, agafira, adat, atau kebiasaan yang berlaku;

2. sumbangan pertimbangan, pemberian informasi atau
laporan berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan kawasan,
termasuk dalam upaya penertiban kegiatan pembangunan kawasan;

kegiatan berdasarkan Aral.an
Perancangan Tata Bangunan dan Lingkungan KIPP pada Bab ini;

4. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain
untuk tercapainya pemanfaatan ruang kawasan yang berkualitas;

5. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai denga.n rencana;

6. pemberian usulan dalam penentuan lokasi dan bantuan teknik dalam
kawasan;

7. kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi
lingkungan kawasan; dan

8. kegiatan pembangunan fisik dan sosial yang melibatlan masyarakat,
utamanya masyarakat lokal dan juga didukung dengan pelatihan

kualitas teknis

3.
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