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 PETA TATA RUANG  

 

 

 

A. Rencana Tata Ruang 

Secara umum, Rencana Tata Ruang terdiri atas Rencana 

Rinci dan Rencana Umum Tata Ruang.  Termasuk di dalam 

Rencana Umum Tata Ruang adalah Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) 

dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab/Kota. Sementara Rencana 

Rinci Tata Ruang dapat berupa Rencana Tata Ruang 

Pulau/Kepulauan, Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota 

dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis baik untuk level 

nasional, provinsi, kabupaten maupun kota. 

Terkait dengan perbedaan level rencana tata ruang, dimana 

terdapat rencana tata ruang umum dan rencana tata ruang rinci, 

maka terkait peta diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 

8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Rencana Tata 

Ruang Wilayah. Tingkat Ketelitian Peta untuk Rencana Tata Ruang 

Wilayah (umum) adalah berskala 1:1.000.000 (Nasional), 

skala1:100.000 sampai 1:250.000 untuk skala Provinsi, skala 

1:50.000 untuk kabupaten dengan skala 1:25.000 untuk Kota. 

Selain mengatur Peta Tata Ruang Umum seperti RTRW, Peraturan 

Pemerintah ini juga mengatur Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang 

Kawasan Perkotaan dan Perdesaan. Skala peta dasar yang 

digunakan untuk kawasan perkotaan/pedesaan yang merupakan 

bagian dari kabupaten adalah minimal 1 : 10.000, sementara 

apabila kawasan terdiri atas dua atau lebih wilayah kabupaten 
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pada satu atau lebih wilayah provinsi maka menggunakan skala 

minimal 1 : 50.000. Peta dasar ini dapat digunakan sebagai peta 

penyusun rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana 

tata ruang kawasan strategis provinsi dan rencana tata ruang 

kawasan strategis kabupaten (pasal 2 ayat 4). 

 

B. Peta Dasar  

Peta Dasar merupakan peta yang menyajikan unsur-unsur 

alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi, 

digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, 

penomoran, proyeksi, dan georeferensi tertentu. Unsur-unsur peta 

dasar yaitu memiliki sistem referensi geospasial (koordinat), 

mempunyai Skala (grafis dan numerik). Secara umum peta dasar 

terdiri dari informasi sebagai berikut: 

1. garis pantai; 

2. hipsografi; 

3. perairan; 

4. nama rupabumi; 

5. batas wilayah; 

6. transportasi dan utilitas; 

7. bangunan dan fasilitas umum; dan 

8. penutup lahan 

 

Garis pantai yang dimaksud adalah merupakan garis pertemuan 

antara daratan dengan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air 

laut. 

Hipsografi merupakan garis khayal untuk menggambarkan semua titik 

yang mempunyai ketinggian yang sama di permukaan bumi atau 

kedalaman yang sama di dasar laut. 
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Perairan merupakan suatu kumpulan masa air pada suatu wilayah 

tertentu, baik yang bersifat dinamis (bergerak atau mengalir) seperti 

laut dan sungai maupun statis (tergenang) seperti danau. 

Nama rupa bumi merupakan nama-nama geografi (toponimi) yang 

dikumpulkan dengan menggunakan tata cara pengumpulan nama 

rupabumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Batas wilayah digambarkan berdasarkan dokumen penetapan 

penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan oleh Instansi 

Pemerintah yang berwenang. 

Transportasi dan utilitas merupakan informasi berwujud sarana dan 

prasarana trasportasi seperti jalan, terminal, bandara, pelabuhan serta 

utilitas lainnya seperti informasi garis lainnya seperti pipa gas, jaringan 

listrik tegangan tinggi dll. 

Bangunan dan fasilitas umum merupakan informasi berwujud 

bangunan penting seperti kantor pemerintahan, kantor kepolisian, 

kantor militer dll. 

Penutup Lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi yang 

dapat diamati seperti hutan, belukar, permukiman, tegalan, sawah dan 

lain lain. 

 

C. Peta Tematik 

Peta tematik merupakan peta yang menyajikan unsur-

unsur tertentu dari permukaan bumi sesuai dengan topik atau 

tema dari peta bersangkutan. Umumnya peta ini digunakan 

sebagai data analisis dari beberapa unsur permukaan bumi di 

dalam pengambilan suatu keputusan untuk pembangunan. Data 

tematik yang dikumpulkan dapat berupa data statistik, deskripsi, 

dan peta serta informasi yang dikumpulkan berupa data tahunan 

(time series). Data tersebut diharapkan dapat memberikan 

gambaran mengenai karakteristik fisik lahan maupun sosial, 
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sehingga memperkaya informasi guna analisis pemanfaatan ruang. 

Secara umum data untuk peta tematik dalam rencana tata ruang 

terbagi menjadi: 

1. Penggunaan lahan eksisting 

2. Sebaran fasilitas umum dan sosial 

3. Kepadatan penduduk unit desa / kelurahan 

4. Arahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B (jika ada) 

5. Status Hak Atas Tanah (jika ada) 

6. Data analisis sumber daya air: 

a. Air tanah 

b. Air permukaan 

7. Data analisis sumber daya tanah: Jenis Tanah 

8. Data analisis topografi dan kelerengan: 

a. Topografi / Ketinggian 

b. Kemiringan Lereng 

9. Data analisis geologi lingkungan: 

a. Geologi 

b. Wilayah pertambangan 

10. Data Analisis klimatologi: curah hujan 

11. Data Analisis kebencanaan: Data kerawanan bencana 

12. Data Analisis SDA (zona lindung): 

a. Kesesuaian lahan 

b. Kawasan hutan dari KLHK (menyertakan SK-nya) 

13. Data Analisis SDA & fisik wilayah lain (zona budi daya): 

a. Kemampuan Lahan 

b. Sistem lahan 

14. Jaringan prasarana eksisting (skala besar): 

a. Sistem jaringan prasarana air minum 

b. Sistem jaringan persampahan 

c. Sistem prasarana energi dan kelistrikan 
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d. Sistem jaringan drainase dan air limbah 

e. Sistem jaringan transportasi 

f. Sistem jaringan telekomunikasi 

g. Sistem jaringan lainnya 

 

1. Data penggunaan lahan eksisting 

Peta penggunaan lahan merupakan peta yang mampu 

menggambarkan kondisi penggunaan lahan pada suatu wilayah 

tertentu. Penggunaan lahan merupakan wilayah yang 

digunakan untuk aktivitas manusia di permukaan bumi. Dalam 

pemetaan tata ruang, pemetaan penggunaan lahan harus 

sebisa mungkin menggunakan data yang relatif baru. 

Ketentuan : 

dengan kondisi data citra terbaru, dan dengan bantuan 

survei / data persil batas kepemilikan lahan. Idealnya 

adalah 2 tahun sebelum penyusunan peta RDTR, apabila hal 

tersebut tidak terpenuhi maka perlu dipertimbangkan 

kondisi wilayah, serta ketersediaan datanya. 

lahan sudah dapat memberikan batasan penggunaan lahan 

antar pemanfaatan ruang, misalkan area sekitar bangunan 

yang pada peta tutupan lahan hanya disebut sebagai 

pekarangan / lahan kosong, pada peta penggunaan lahan 

terdapat pembagian menjadi beberapa potongan sesuai 

penggunaannya, misalkan terdapat batas jelas area antara 

penggunaan lahan pendidikan dengan perkantoran atau 

permukiman. 

Klasifikasi penggunaan lahan untuk keperluan penyusunan 

RDTR yang diberikan dalam modul ini adalah contoh klasifikasi 
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detail skala besar yang disesuaikan guna memenuhi kebutuhan 

klasifikasi pola ruang (zonasi) RDTR dan kebutuhan analisis 

untuk RDTR. Klasifikasi penggunaan lahan yang digunakan 

untuk menyusun  RTTR tersaji sebagaiman tabel 1 berikut. 
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Tabel 1. Peta Tematik - Contoh Klasifikasi Penggunaan Lahan untuk          
RDTR 

Tema 

 

Jenis 

Bangunan - 

Permukiman Permukiman 

Komersial Perdagangan dan Jasa 

Perkantoran 
Perkantoran 

Perkantoran Swasta 

Industri 
Industri Besar 

Aneka Industri 

Pelayanan  

Umum 

Pendidikan 

Transportasi 

Kesehatan 

Olahraga 

Sosial 

Peribadatan 

Pariwisata Pariwisata 

Hankam Hankam 

Transportasi 

Jalan 

Jalan Kereta Api 

Jembatan 

Landasan Pacu 

Perairan 

Sungai 

Kolam 

Waduk 

Danau 

Gosong Sungai 

Embung 

Saluran Irigasi dan Drainase 

Terumbu Karang 

Padang Lamun 

Rawa 

Area Terbuka 

Semak Belukar 

Padang Rumput 

Hamparan Pasir 

Lapangan Olahraga 

Area Parkir 

Pekarangan 

Lahan Campuran 

Taman 

Alun-alun 

Makam 

Jalur Hijau 

Trotoar 

Boulevard / Median Jalan  Pulau Jalan 
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Tema Jenis 

Hutan 

Hutan Tanaman Produksi 

Hutan Kerapatan Tinggi 

Hutan Kerapatan Sedang 

Hutan Kerapatan Rendah 

Hutan Rawa dan Gambut 

Hutan Mangrove 

Hutan Bambu 

Hutan Kota 

Hutan Lainnya 

Persampahan 

Tempat Pembuangan Sementara 

Tempat Pembuangan Akhir 

IPAL 

Perkebunan 

Perkebunan Karet 

Perkebunan Kopi 

Perkebunan Kakao 

Perkebunan Teh 

Perkebunan Kelapa 

Perkebunan Kelapa Sawit 

Perkebunan Tebu 

Perkebunan Tembakau 

Perkebunan Salak 

Perkebunan Campuran 

Perkebunan Lain 

Pertanian dan  

Peternakan 

Ladang 

Tegalan 

Sawah 

Peternakan 

Tambak 

Pertambangan 

Pertambangan Galian A 

Pertambangan Galian B 

Pertambangan Galian C 
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2. Data Sebaran sarana/ fasilitas umum dan sosial 

Sarana wilayah merupakan fasilitas penunjang yang berfungsi untuk 

penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan 

budaya. Sarana terdiri dari sarana tansportasi, sarana kesehatan, 

sarana pendidikan, sarana ekonomi, sarana ibadah, dan lain sebagainya. 

Tabel 2. Spesifikasi Jenis Sarana/Fasilitas Wilayah 

No. Sarana Jenis 

1.  Sarana 
Transportasi 

Terminal, bandara, stasiun, 
pelabuhan 

2.  Sarana Kesehatan Rumah sakit, puskesmas, 

posyandu, pustu, klinik, dan 

apotek 3.  Sarana 
Pendidikan 

PTN/PTS, SMA dan sederajat, 

SMP dan sederajat, SD dan 

sederajat, TK, 

Playgroup, SLB dan sarana  

pendidikan informal 
4.  Sarana Ekonomi Pasar, Pusat Perbelanjaan 

5.  Sarana Ibadah Mesjid, Mushola, Gereja, Pura, 

6.  Sarana Lainnya Panti Asuhan, Panti Jompo, dll 
 

3. Data kepadatan penduduk unit desa / kelurahan 

Peta kepadatan penduduk menggambarkan kondisi kepadatan 

penduduk pada suatu wilayah. Kepadatan merupakan jumlah penduduk 

yang tinggal pada suatu luasan wilayah, satuan kepadatan penduduk 

pada umumnya yaitu jiwa/km2. Data kepadatan penduduk dapat 

diambil dari data BPS yang terbaru. 

 

4. Data arahan LP2B (jika ada) 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan 

pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara 

konsistem guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, 

ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. LP2B dapat berupa lahan 

beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut 

(lebak) dan/atau lahan tidak beririgasi (lahan kering). 
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Data LP2B didapatkan dari walidata yaitu Kementerian Pertanian atau 

dapat berupa usulan dari pemerintah daerah. Wilayah LP2B nantinya 

akan dimasukkan kedalam peta pola ruang. 

 

5. Data Status Hak Atas Tanah (jika ada) 

Kegiatan perencanaan berhubungan erat dengan penguasaan lahan 

yang disertai hak-hak atas tanah tersebut. Status penguasaan tanah 

terdiri dari: 

o Tanah adat/tanah sertifikat menurut UU Pokok-pokok Agraria, 

meliputi tanah hak/adat, hak milik, hak guna bangunan, hak 

guna usaha, hak pakai. 

o Tanah negara dikuasai, meliputi tanah garapan, tanah instansi, 

tanah dikuasai tanpa ijin, ijin lokasi (belum didaftar), tanah wakaf. 

o Tanah negara bebas. 

 

6. Data analisis sumber daya air: 

Peta Hidrologi berisi data tentang : jaringan sungai, danau, imbuhan air 

tanah, mata air (air permukaan), dan cekungan air tanah, akuifer (air 

tanah). Data hidrologi dapat diperoleh dari : Dinas/ Kementrian 

Lingkungan Hidup, Dinas PU Sumber Daya Air. 

 

7. Data analisis sumber daya tanah: 

a. Jenis Tanah 

Peta jenis tanah merupakan peta yang berisi tentang informasi 

tentang tanah. Peta jenis tanah dapat dilihat pula dari data 

geologi, karena jenis batuan induk tertentu akan menghasilkan 

jenis tanah tertentu pula. Walaupun peta geologi tidak bisa 

diidentikkan dengan peta jenis tanah. 
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8. Data analisis topografi dan kelerengan: 

a. Topografi / Ketinggian 

Peta topografi merupakan peta yang menggambarkan ketinggian 

tempat. Peta topografi diturunkan secara langsung dari peta 

kontur, dari peta tersebut dapat diketahui klasifikasi ketinggian 

suatu tempat. Klasififikasi ketinggian disesuaikan dengan kondisi 

daerah, pemetaan dilakukan dengan mengklasifikasikan 

ketinggian garis kontur, dengan pewarnaan ketinggian dibuat 

gradasi warna. 

b. Kemiringan Lereng 

Lereng merupakan sudut yang dibentuk oleh permukaan tanah 

dengan bidang horizontal, dinyatakan dalam persen atau derajat. 

Secara umum klasifikasi kelerengan secara umum antara lain 0 – 

2%, 2 – 5%, 5 – 8%, 8 – 15%, 15 – 40%, dan lebih dari 40%. Pada 

peta RDTR dengan skala 1 : 5.000 dan wilayah yang tidak terlalu 

luas, maka klasifikasia peta kelerengan akan lebih di detailkan. 

Klasifikasi kelerengan disesuaikan dengan kebutuhan analisa. 

Tabel 3. Klasifikasi interval lereng pada RDTR 

dihubungkan dengan Morfologi 

No. Morfologi Lereng (%) * 

1.  Datar 0 - 2 

2.  Landai - Bergelombang 2 – 5 

3.  Perbukitan Berelief Halus 5 - 15 

4.  Perbukitan Berelief Sedang 15 - 40 

5 Perbukitan Berelief Kasar >40 

 

 

9. Data analisis geologi lingkungan: 

a. Geologi 

Data geologi secara umum menggambarkan tubuh batuan, 

penyebaran batuan, dan kedudukan unsur struktur geologi 

(seperti sesar), baik yang tersingkap di permukaan bumi maupun 
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yang berada di bawah permukaan. Data geologi ini harus 

dilengkapi dengan atribut formasi geologi. 

b. Wilayah pertambangan 

Peta kawasan pertambangan menggambarkan kondisi eksploitasi 

(daerah yang sedang terjadi kegiatan pertambangan) pada kondisi 

terbaru. Selain itu dapat ditambah dengan informasi daerah IUP 

(Ijin Usaha Pertambangan) dan kawasan yang memiliki potensi 

pertambangan tertentu. 

10. Data Analisis klimatologi: 

a. Curah hujan 

Peta curah hujan merupakan peta yang menggambarkan tingkat 

curah hujan suatu wilayah. Satuan tingkat curah hujan yang 

dipakai adalah mm/tahun. Data curah hujan dapat diperoleh dari 

beberapa instansi diantaranya : BMKG, Dinas Pengairan, Dinas 

Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan lainnya. Pembuatan peta 

curah hujan dibuat dari rerata nilai curah hujan tahunan. Data 

hujan yang dipakai harus data time series dalam beberapa tahun. 

Metode delineasi curah hujan bisa dilakukan dengan metode 

Polygon Thiessen atau Isohyet. 

Ketentuan : 

- Tidak diperkenankan menggambarkan zonasi curah hujan 

berdasar batas administrasi. 

- Untuk daerah yang hanya memiliki satu atau sedikit stasiun 

hujan maka zonasi curah hujan dapat diambil dari data wilayah 

administrasi yang lebih besar. 

11. Data Analisis kebencanaan: 

a. Data kerawanan bencana 

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik pada suatu 

wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan 

mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi 

kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. 

Secara umum rawan bencana terdiri dari bencana alam (gunung 

api, longsor, gempabumi, banjir, tsunami, cuaca ekstrim, abrasi, 
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kekeringan), bencana non alam (kebakaran hutan, kebakaran 

gedung dan permukiman, dll), dan bencana sosial (konflik sosial, 

sengketa, penyakit masyarakat). 

Pemetaan kawasan rawan bencana digunakan sebagai salah satu 

pertimbangan kebijakan terkait penanggulangan bencana dan 

kegiatan penggunaan lahan. Data rawan bencana untuk skala 

RDTR harus dilakukan pendetailan lebih lanjut dari peta rawan 

bencana untuk skala RTRW. Klasifikasi rawan bencana dapat 

dilakukan dengan analisis kondisi fisik dan lingkungan dan atau 

analisis sejarah. 

Analisis berdasarkan sejarah (history) meliputi jumlah korban, 

kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan 

luas dan dampak sosial yang ditimbulkan. 

Peta rawan bencana disertai data jalur evakuasi bencana dan 

lokasi pengungsian yang telah tertera dalam peta rencana tata 

ruang wilayah dapat digunakan untuk membantu penyusunan 

peta mitigasi bencana untuk skala RDTR. Lokasi pengungsian dan 

jalur evakuasi bencana pada skala RDTR dibuat lebih mendetail. 

Lokasi pengungsian dapat berupa kawasan/bangunan ataupun 

tanah lapang/ fasilitas sosial ataupun fasilitas umum, sedangkan 

jalur evakuasi bencana disesuaikan dengan jaringan jalan. 

Penyusunan rencana tata ruang wilayah ataupun penyusunan 

RDTR dengan mempertimbangkan aspek kebencanaan salah 

satunya dengan memasukan peta rawan bencana diharapkan 

mampu menghasilpan RTRW dan ataupun RDTR yang selaras 

dengan upaya pengurangan risiko bencana.   

12. Data Analisis SDA (zona lindung): 

a. Kesesuaian lahan 

Peta kesesuaian lahan dibuat dari hasil analisis (skoring dan 

klasifikasi) data: kemiringan lereng, curah hujan, jenis tanah, 

penggunaan lahan, dan data tematik lainnya. Peta kesesuaian 

lahan dapat dibuat untuk berbagai kepentingan, misalnya 

kesesuaian untuk permukiman, pertanian, industri perikanan dan 
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lainnya. Peta kesesuaian lahan digunakan untuk rekomendasi 

kebijakan pemanfaatan ruang. 

b. Kawasan hutan dari KLHK 

Peta kawasan hutan didapatkan dari dinas kehutanan atau 

Kementerian LHK yang terbaru, dan sebaiknya disertai dengan SK 

dan bukti lampirannya.  Data batas kawasan hutan yang 

dikeluarkan oleh KLHK memiliki skala menengah ataupun skala 

kecil sehingga apabila dilakukan overlay dengan peta ataupun data 

lain dengan skala besar untuk kepentingan penyusunan RDTR 

tentunya memerlukan data dukung dan ground cek bersama dinas 

kehutanan.  

13. Data Analisis SDA & fisik wilayah lain (zona 

budidaya): a. Kemampuan Lahan 

Kemampuan lahan (land capability) adalah penilaian lahan secara 

sistematik dan pengelompokannya ke dalam beberapa kategori 

berdasarkan atas sifat-sifat yang merupkan potensi dan 

penghambat dalam penggunaannya secara lestari. Kemampuan 

lahan didasarkan pada pertimbangan faktor biofisik lahan dalam 

pengelolaannya sehingga tidak terjadi degradasi lahan selama 

digunakan. Makin rumit pengelolaan yang diperlukan, makin 

rendah kemampuan lahan untuk jenis penggunaan yang 

direncanakan. 

 Menurut Notohadiprawiro (1991), kemampuan lahan menyiratkan 

daya dukung lahan, sedangkan kesesuaian lahan menyiratkan 

kemanfaatan. Sehingga yang mempengaruhi kemampuan lahan, 

yaitu : 

 Jenis tanah/ geomorfologi 

 Curah Hujan / iklim 

 Kemiringan Lahan 

 Bahaya Areal 

b. Sistem lahan 

Menurut konsep dari Christian dan Stewart (1968), sistem lahan 

didefinisikan sebagai daerah yang memiliki pola pengulangan 

(kesamaan karakteristik) dalam hal morfologi, material, dan iklim 
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yang relative seragam. Berdasarkan definisi sistem lahan dari dari 

Christian dan Stewart (1968), terlihat bahwa pemetaan sistem 

lahan lebih bersifat fisik lahan atau bentanglahan dan belum 

mencakup berbagai aktivitas masyarakat yang menyebabkan 

perubahan morfologi pada permukaan bumi. 

 

14. Data jaringan prasarana eksisting: 

a. Sistem jaringan prasarana air minum 

Jaringan air minum berupa sistem penyediaan air minum, yang 
terdiri atas: 

1) Sistem penyediaan air minum wilayah kabupaten/kota yang 

mencakup sistem jaringan perpipaan dan bukan jaringan 

perpipaan; 

2) bangunan pengambil air baku; 

3) pipa transmisi air baku dan instalasi produksi; 

4) pipa unit distribusi hingga persil; 

5) bangunan penunjang dan bangunan pelengkap; dan 

6) bak penampung. 

b. Sistem prasarana energi dan kelistrikan 

Jaringan energi/kelistrikan merupakan penjabaran dari jaringan 

distribusi dan pengembangannya berdasarkan prakiraan 

kebutuhan energi/kelistrikan di BWP yang termuat dalam RTRW 

terdiri atas: 

 jaringan subtransmisi yang berfungsi untuk menyalurkan 

daya listrik dari sumber daya besar (pembangkit) menuju 

jaringan distribusi primer (gardu induk) yang terletak di 

BWP (jika ada); 

 jaringan distribusi primer (jaringan SUTUT, SUTET, 

dan SUTT) yang berfungsi untuk menyalurkan daya listrik 

dari jaringan subtransmisi menuju jaringan distribusi 

sekunder, yang dilengkapi dengan infrastruktur pendukung 

yang meliputi: 
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 gardu induk yang berfungsi untuk menurunkan 

tegangan dari jaringan subtransmisi (500 kv) menjadi 

tegangan menengah (20 kv); dan 

 gardu hubung yang berfungsi untuk membagi daya 

listrik dari gardu induk menuju gardu distribusi; 

 jaringan distribusi sekunder yang berfungsi untuk 

menyalurkan atau menghubungkan daya listrik tegangan 

rendah ke konsumen, yang dilengkapi dengan infrastruktur 

pendukung berupa gardu distribusi yang berfungsi untuk 

menurunkan tegangan primer (20 kv) menjadi tegangan 

sekunder (220 v /380 v). 

c. Sistem jaringan drainase dan air limbah 

 Sistem jaringan drainase terdiri atas: 

1) sistem jaringan drainase yang berfungsi untuk mencegah 
genangan; dan 

2) rencana kebutuhan sistem jaringan drainase yang meliputi 

rencana jaringan primer, sekunder, tersier, dan lingkungan 

di BWP; 

Jaringan air limbah meliputi sistem pembuangan air limbah 

setempat (onsite) dan/atau terpusat (offsite). 

Sistem pembuangan air limbah setempat, terdiri atas: 

 bak septik (septic tank); dan 

 instalasi pengolahan lumpur tinja 

(IPLT). Sistem pembuangan air limbah 

terpusat, terdiri atas: 

 seluruh saluran pembuangan; dan 

 bangunan pengolahan air limbah. 

d. Sistem jaringan pergerakan 

Jaringan pergerakan merupakan seluruh jaringan primer dan 

jaringan sekunder pada BWP yang meliputi jalan arteri, jalan 

kolektor, jalan lokal, jalan lingkungan, dan jaringan jalan 
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lainnya yang belum termuat dalam RTRW kabupaten/kota, yang 

terdiri atas: 

1) jaringan jalan arteri primer dan arteri sekunder; 

2) jaringan jalan kolektor primer dan kolektor sekunder; 

3) jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder; 

4) jaringan jalan lingkungan primer dan lingkungan sekunder; 
dan 

5) jaringan jalan lainnya 
 

e. Sistem jaringan telekomunikasi  

Jaringan telekomunikasi terdiri atas: 

1) infrastruktur dasar telekomunikasi yang berupa penetapan 

lokasi pusat automatisasi sambungan telepon; 

2) jaringan telekomunikasi telepon kabel yang berupa 

penetapan lokasi stasiun telepon otomat, rumah kabel, dan 

kotak pembagi; 

3) jaringan telekomunikasi telepon nirkabel yang berupa 

penetapan lokasi menara telekomunikasi termasuk menara 

Base Transceiver Station (BTS); 

4) sistem televisi kabel termasuk penetapan lokasi stasiun 
transmisi; 

5) jaringan serat optik; 

 

f. Sistem jaringan prasarana lainnya 

Sistem jaringan prasarana lainnya mencakup prasarana 

pengelolaan lingkungan yang terdiri atas sistem jaringan 

persampahan, sumber air minum kota, jalur evakuasi bencana 

dan lainnya. Penyediaan prasarana lainnya dibuat sesuai kondisi 

BWP, misalnya BWP yang berada pada kawasan rawan bencana 

biasanya ada jalur evakuasi bencana yang meliputi jalur evakuasi 

dan tempat evakuasi sementara yang terintegrasi baik untuk 

skala kabupaten/kota, kawasan, maupun lingkungan. 
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  DATA SISTEM INFORMASI GEOGRAFI 

 

 

 

A. Sistem Informasi Geografi 

Sistem Informasi Geografis adalah suatu sistem yang meliputi 

mengambilan data, verifikasi data, analisis dan output data yang 

bereferensi secara spasial dengan bumi. Metode dalam analisis 

perencanaan wilayah adalah metode yang berbasis spasial atau 

dengan menggunakan pendekatan keruangan. Metode ini dipilih 

karena dapat menghasilkan informasi ruang secara lebih obyektif 

dan up to date di dalam mendukung proses perencanaan. Dalam 

penerapan pendekatan spasial dibantu dengan menggunakan Sistem 

Informasi Geografis (SIG) dan Interpretasi Citra Penginderaan Jauh 

seperti citra satelit (untuk penutup lahan). Pendekatan spasial yang 

digunakan berbasis pada kemampuan dan kapasitas ruang. 

Pemanfaatan pendekatan spasial diimplementasikan dengan 

menggunakan metode “Development Possibility Analysis (DPA)”. 

Cara kerja sistem informasi geografis adalah sebagai berikut: 

1. Pada tahap awal seluruh data primer maupun sekunder 

dimasukkan dalam sebuah format data GIS yang berisi peta dan 

atribut (tabel). 

2. Keseluruhan data kemudian diverifikasi baik sistem koordinatnya 

maupun isi substansinya. 

3. Setelah itu data diolah sesuai kebutuhan dengan berbagai 

ekspresi baik ekspresi matematis maupun logik. 

4. Apabila proses analisis sudah dilakukan maka tahap selanjutnya 

adalah membuat tampilan layout peta sebagai salah satu hasil 

akhir produk. 

MODUL 

II 
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Secara ilustrasi dapat disajikan seperti pada gambar berikut: 

 

Gambar 2.1.  Diagram Alir Tahapan Kerja SIG 

 

B. Data Spasial 

Data spasial adalah data yang memiliki referensi ruang 

kebumian (georeference) di mana berbagai data atribut terletak 

dalam berbagai unit spasial. 

 

Jenis data Spasial SIG direpresentasikan dalam dua format, 

yaitu data vektor dan data raster. 

Data vektor adalah data yang direpresentasikan sebagai suatu 

mosaik berupa garis (arc/line), polygon (daerah yang dibatasi 

oleh garis yang berawal dan berakhir pada titik yang sama), 

titik/point (node yang mempunyai label), dan nodes 

(merupakan titik perpotongan antara dua buah garis). Adapun 

data spasial vektor memiliki tiga bentuk data yaitu: 
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 Titik (dot) 

Titik merupakan representasi grafis yang paling 

sederhana pada suatu obyek. Titik tidak mempunyai 

dimensi tetapi dapat ditampilkan dalam bentuk simbol 

baik pada peta maupun dalam layar monitor. Contoh: 

Lokasi Fasilitasi Kesehatan, Lokasi Fasilitas Kesehatan, 

Ibukota Kabupaten, Ibukota Provinsi, Titik Kontur dll. 

 Garis (polyline) 

Garis merupakan bentuk linear yang menghubungkan 

dua atau lebih titik dan merepresentasikan obyek dalam 

satu dimensi. Contoh : Jalan Raya, Sungai, Jalur Rel 

Kereta Api, Batas Administrasi,  dll. 

 Area (polygon) 

Area merupakan representasi obyek dalam dua dimensi. 

Contoh: Danau, Wilayah Kecamatan, Penggunaan Lahan, 

dll. 

Keuntungan utama dari format data vektor adalah ketepatan 

dalam merepresentasikan fitur titik, batasan dan garis lurus. 

Kegunaan Data Vektor untuk analisa yang membutuhkan 

ketepatan posisi, misalnya pada basis data batas-batas 

kadaster. Contoh penggunaan lainnya adalah untuk 

mendefinisikan hubungan spasial dari beberapa fitur. 

Kelemahan data vektor yang utama adalah 

ketidakmampuannya dalam mengakomodasi perubahan 

gradual. 

 

Data raster adalah data yang dihasilkan dari penginderaan 

jauh. Data Raster sering disebut juga dengan sel grid. Pada 

data raster, obyek geografis direpresentasikan sebagai struktur 

sel grid yang disebut dengan pixel (picture element). Pada data 

raster, resolusi (definisi visual) tergantung pada ukuran pixel-
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nya. Dengan kata lain, resolusi pixel menggambarkan ukuran 

sebenarnya di permukaan bumi yang diwakili oleh setiap pixel 

pada citra. Semakin kecil ukuran permukaan bumi yang 

direpresentasikan oleh satu sel, semakin tinggi resolusinya. Di 

dalam sebuah data raster yang dihasilkan dari perekaman 

citra satelit bahwasannya semakin tinggi resolusi spasialnya 

maka mampu menghasilkan dan menyajikan pixel secara 

detail sehingga data hasil perekaman ini dapat dimanfaatkan 

untuk menyusun peta skala besar, namun sebaliknya hasil 

perekaman citra satelit dengan resolusi spasial menengah 

hanya dapat digunakan untuk  menyusun peta dengan skala 

menengah ataupun peta skala kecil. Data raster sangat baik 

untuk merepresentasikan batas-batas yang berubah secara 

gradual, seperti jenis tanah, kelembaban tanah, vegetasi, suhu 

tanah, dan sebagainya. Kelemahan utama dari data raster 

adalah besarnya ukuran file; semakin tinggi resolusi grid-nya 

semakin besar pula ukuran filenya. 

 

Masing-masing format data mempunyai kelebihan dan 

kekurangan. Pemilihan format data yang digunakan sangat 

tergantung pada tujuan penggunaan, data yang tersedia, 

volume data yang dihasilkan, ketelitian yang diinginkan, serta 

kemudahan dalam analisa. Data vektor relatif lebih ekonomis 

dalam hal ukuran file dan presisi dalam lokasi, tetapi sangat 

sulit untuk digunakan dalam komputasi matematik. 

Sebaliknya, data raster biasanya membutuhkan ruang 

penyimpanan file yang lebih besar dan presisi lokasinya lebih 

rendah, tetapi lebih mudah digunakan secara matematis. 

 

Berdasarkan sumbernya, terdapat beberapa Sumber Data 

Spasial dalam SIG, beberapa diantaranya adalah: 
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1. Data Analog. 

Peta analog (antara lain peta topografi, peta tanah dan 

sebagainya) yaitu peta dalam bentuk cetak (hardcopy). Pada 

umumnya peta analog dibuat dengan teknik kartografi, 

kemungkinan besar memiliki referensi spasial seperti 

koordinat, skala, arah mata angin dan sebagainya. 

Dalam tahapan SIG sebagai keperluan sumber data, peta 

analog dikonversi menjadi peta digital dengan cara format 

raster diubah menjadi format vektor melalui proses digitasi 

sehingga dapat menunjukan koordinat sebenarnya di 

permukaan bumi. 

 

2. Data Penginderaan Jauh. 

Data Penginderaan Jauh (antara lain citra satelit, foto-udara 

drone, radar dsb), merupakan sumber data yang penting bagi 

SIG karena ketersediaanya secara berkala dan mencakup area 

tertentu. Ketersediaan data penginderaan jauh yang tersaji 

secara temporal sebagaimana contohnya citra Landsat dengan 

resolusi temporal 16 hari mampu membantu analisis untuk 

mengetahui perubahan penggunaan lahan secara periodik 

ataupun untuk melakukan analisis analisis sapsaial lainnya 

kaitannya dengan penyusunan tata ruang. Kelengkapan data 

penginderaan jaug dengan berbagai spesifikasi dengan resolusi 

spasial tinggi (0,6 m) hingga resolusi rendah 30 m atau 80 m 

dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Dengan adanya 

bermacam-macam wahana di ruang udara maupun angkasa 

dengan spesifikasinya masing-masing, maka perlu ada 

penyesuaian jenis data dengan tujuan yang akan dihasilkan. 

Data hasil perekaman penginderaan jauh biasanya 

direpresentasikan dalam format raster. 
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3. Data Hasil Pengukuran Lapangan. 

Data pengukuran lapangan yang dihasilkan berdasarkan 

teknik perhitungan tersendiri, pada umumnya data ini 

merupakan sumber data atribut contohnya: batas 

administrasi, batas kepemilikan lahan, batas penguasaan 

HGU/HGB/Hak Pakai, batas persil, batas hak pengusahaan 

hutan dan lain-lain. 

 

4. Data GPS (Global Positioning System). 

Teknologi GPS memberikan terobosan penting dalam 

menyediakan data bagi SIG. Keakuratan pengukuran GPS 

semakin tinggi dengan berkembangnya teknologi. Data ini 

biasanya direpresentasikan dalam format vektor. 

 

C. Data Atribut 

Data atribut merupakan data yang mempresentasikan aspek-

aspek deskripsi/penjelasan dari suatu fenomena di permukaan 

bumi dalam bentuk kata-kata, angka, atau tabel. Data atribut 

berfungsi untuk menggambarkan gejala topografi karena 

memiliki aspek deskriptif dan kualitatif. Oleh karena itu, data 

atribut sangat penting dalam menjelaskan seluruh objek 

geografi. Contohnya, atribut kualitas tanah terdiri atas status 

kepemilikian lahan, luas lahan, tingkat kesuburan tanah dan 

kandungan mineral dalam tanah. 

Data atribut bisa berupa data kuantitatif (angka) seperti data 

jumlah penduduk dan dapat berupa data kualitatif (mutu) 

seperti data tingkat kesuburan tanah dan berbentuk tabular 

(tabel). 
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ANALISIS DATA RENCANA STRUKTUR RUANG  

DAN RENCANA POLA RUANG 

 

 

A. Peta Rencana Struktur Ruang 

Rencana struktur ruang wilayah merupakan kerangka tata 

ruang wilayah yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat 

kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan 

oleh sistem jaringan prasarana wilayah terutama jaringan 

transportasi.  

 Pusat Kegiatan 

Pusat kegiatan di wilayah merupakan simpul pelayanan sosial, 

budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di 

wilayah kabupaten, yang terdiri atas:  

 PKN yang berada di wilayah;  

 PKW yang berada di wilayah;  

 PKL yang berada di wilayah;   

 PKSN yang berada di; dan  

Pusat-pusat lain di dalam wilayah yang wewenang 

penentuannya ada pada pemerintah daerah sesuai level 

pemerintahannya. 

 

Pusat-pusat lain di dalam wilayah yang wewenang 

penentuannya ada pada pemerintah daerah, dalam hal ini 

meliputi: 

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan 

perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala 

kecamatan atau beberapa desa; dan  

MODUL 

III 
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Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat 

permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala 

antar desa.  

 

 Sistem Jaringan Prasarana 

Sistem jaringan prasarana wilayah meliputi sistem prasarana 

transportasi, energi, telekomunikasi, dan sumber daya air 

yang mengintegrasikannya dan memberikan layanan bagi 

fungsi kegiatan yang ada di wilayah.  

 

Rencana struktur ruang wilayah berfungsi:  

sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah yang 

memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan 

perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah 

kabupaten; dan  

sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang 

keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan 

yang ada dalam wilayah, terutama pada pusat-pusat 

kegiatan/perkotaan yang ada.   

 

Rencana struktur ruang wilayah dirumuskan berdasarkan:  

kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah;   

kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah dalam 

rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi, daya dukung dan 

daya tampung lingkungan hidup wilayah dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

 

Rencana struktur ruang wilayah dirumuskan dengan kriteria:  

mengakomodasi rencana struktur ruang nasional, rencana 

struktur ruang wilayah provinsi, dan memperhatikan rencana 

struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan, 
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jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka 

waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan, 

pusat-pusat permukiman yang ditetapkan oleh pemerintah 

daerah kabupaten yang memenuhi ketentuan.  

 

Pusat-pusat permukiman yang ditetapkan oleh pemerintah 

daerah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

 terdiri atas pusat pelayanan kawasan (PPK), pusat 

pelayanan lingkungan (PPL), serta pusat kegiatan lain 

yang berhirarki lebih tinggi yang berada di wilayah 

kabupaten yang kewenangan penentuannya ada pada 

Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi;   

 memuat penetapan pusat pelayanan kawasan (PPK) serta 

pusat pelayanan lingkungan (PPL); dan  

 harus berhirarki dan tersebar secara proporsional di 

dalam ruang serta saling terkait menjadi satu kesatuan 

sistem wilayah.  

 

Pusat-pusat kegiatan selain sebagaimana dimaksud di atas 

dengan ketentuan sebagai berikut:   

1. pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian 

hari ditetapkan sebagai PKL (dengan notasi PKLp);  

2. pusat kegiatan yang dapat ditetapkan menjadi PKLp 

hanya pusat pelayanan kawasan (PPK); dan  

3. pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) 

harus ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten 

dan mengindikasikan program pembangunannya di 

dalam arahan pemanfataan ruangnya, agar 

pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi 

kriteria PKL. 
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Sistem jaringan prasarana dibentuk oleh sistem jaringan 

transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama dan 

dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai 

dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Merujuk 

pada ketentuan struktur ruang wilayah yang terdiri atas: 

1. Sistem prasarana utama pembentuk ruang dan 

2. Sistem prasarana lainnya.  

 

1. SISTEM PRASARANA UTAMA 

Sistem prasarana utama yang merupakan sistem jaringan 

transportasi, yang terdiri atas:  

1. Sistem jaringan transportasi darat, 

2. Sistem jaringan transportasi laut, 

3. Sistem jaringan transportasi udara, 

 

Sistem jaringan transportasi darat berwujud Jaringan Jalan: 

1. jaringan jalan nasional yang berada pada wilayah;  

2. jaringan jalan provinsi yang berada pada wilayah; dan  

3. jaringan jalan kabupaten yang terdiri atas: jalan kolektor 

primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan 

provinsi; jalan lokal primer yang menghubungkan 

ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota 

kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, 

ibukota kecamatan dengan desa, dan antar desa; jalan 

sekunder; dan jalan strategis kabupaten; 

4. jalan khusus, berupa jalan yang dibangun dan 

dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani 

kepentingan sendiri. 

Jalan dan jembatan yang meliputi pembangunan 

jalan/jembatan baru untuk membuka kawasan 

terisolasi, untuk meningkatkan kelancaran pemasaran 
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hasil-hasil produksi, serta untuk meningkatkan 

kelancaran kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya 

lainnya;  

lokasi terminal sesuai dengan jenis, kelas pelayanan 

sebagai terminal antarwilayah (type A), wilayah kota (tipe 

B), atau lokal (tipe C) sesuai dengan hirarki pusat 

kegiatan dalam sistem nasional, provinsi/metropolitan, 

atau sub terminal; dan pengembangan prasarana dan 

sarana angkutan umum massal wilayah, misalnya 

berupa jalur bus (bus way). Ketentuan lebih rinci 

mengenai jaringan transportasi jalan raya pada wilayah 

kabupaten mengikuti ketentuan Menteri Pekerjaan 

Umum tentang fungsi jalan.  

 

5. Jaringan kereta api 

jaringan jalur kereta api umum yang berada pada 

wilayah kabupaten, yang terdiri atas jaringan jalur 

kereta api antarkota dan jaringan jalur kereta api 

perkotaan, termasuk subway dan monorel;  

jaringan jalur kereta api khusus yang berada pada 

wilayah kabupaten; dan  

stasiun kereta api.  

 

6. Jaringan sungai, danau, dan penyeberangan  

alur pelayaran untuk kepentingan angkutan sungai dan 

alur pelayaran untuk kegiatan angkutan danau yang 

terdapat pada wilayah kabupaten;  lintas penyeberangan 

yang terdapat pada wilayah kabupaten; pelabuhan 

sungai dan pelabuhan danau yang terdapat pada wilayah 

kabupaten; dan pelabuhan penyeberangan yang terdapat 

pada wilayah kabupaten.   
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Sistem Jaringan Transportasi Laut 

Pelabuhan laut yang terdapat pada wilayah, yang terdiri atas:  

pelabuhan internasional hub, pelabuhan internasional, 

pelabuhan nasional, pelabuhan regional, dan pelabuhan lokal; 

dan pelabuhan khusus.  

Alur pelayaran yang  terdapat pada wilayah kabupaten baik 

internasional maupun nasional. 

 

Sistem Jaringan Transportasi Udara 

Bandar udara, baik bandar udara umum maupun  bandar 

udara khusus yang terdapat pada wilayah. 

Ruang udara untuk penerbangan, yang terdiri atas:  

1. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan 

langsung untuk kegiatan bandar udara;  

2. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan 

untuk operasi penerbangan; dan  

3. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan. 

 

2. SISTEM PRASARANA LAINNYA 

Sistem prasarana lainnya terdiri atas: 

A. Sistem jaringan energi/kelistrikan 

B. Sistem jaringan telekomunikasi 

C. Sistem jaringan sumberdaya air 

D. Sistem prasarana wilayah lainnnya 

 

A. Sistem jaringan energi/kelistrikan 

Rencana sistem jaringan energi/kelistrikan dapat meliputi:   

1.  pembangkit listrik (skala besar maupun kecil) di wilayah 

kabupaten; dan  

2.  jaringan prasarana energi yang mencakup:  
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penjabaran jaringan pipa minyak dan gas bumi, dalam 

wilayah kabupaten (jika ada); penjabaran jaringan transmisi 

tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT), 

Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan 

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dalam wilayah 

kabupaten (jika ada); dan lokasi gardu induk distribusi 

maupun pembangkit listrik.  

 

B. Sistem jaringan telekomunikasi  

Rencana sistem jaringan telekomunikasi dapat meliputi:   

1. infrastruktur telekomunikasi yang berupa jaringan kabel 

telepon;   

2. infrastruktur telepon nirkabel antara lain lokasi menara 

telekomunikasi termasuk menara Base Transceiver 

Station (BTS); dan  

3. jaringan telekomunikasi satelit pada wilayah terpencil.  

 

Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi 

disesuaikan dengan kondisi wilayah. Untuk wilayah 

berbukit/pegunungan dapat diutamakan sistem nirkabel 

dengan penutupan wilayah blankspot, sedangkan untuk 

wilayah pulau/kepulauan diarahkan pada penggunaan kabel 

bawah laut dan/atau sistem telekomunikasi satelit pada 

sistem utama.  

 

C. Sistem jaringan sumber daya air 

Rencana sistem jaringan sumber daya air dapat meliputi:   

1. Jaringan sumber daya air lintas negara, lintas provinsi, 

dan lintas kabupaten/kota yang berada pada wilayah 

kabupaten;  
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2. Wilayah sungai kabupaten, termasuk waduk, situ, dan 

embung pada wilayah kabupaten;  

3. Jaringan irigasi yang berfungsi mendukung 

produktivitas usaha tani terdiri atas bangunan, 

bangunan pelengkapnya, dan saluran yang merupakan 

satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, 

pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan 

air irigasi. Jaringan irigasi terdiri atas jaringan irigasi 

primer, sekunder, dan tersier, serta jaringan irigasi air 

tanah;  

4. Jaringan air baku untuk air bersih;  

5. Jaringan air bersih ke kelompok pengguna; dan  

6. Sistem pengendalian banjir di wilayah kabupaten. 

 

D. Prasarana Wilayah Lainnya 

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya dapat 

meliputi jaringan prasarana lingkungan, mencakup: 

1. prasarana pengelolaan lingkungan yang terdiri atas 

sistem jaringan persampahan, sumber air minum kota, 

jalur evakuasi bencana, dan 

2. sistem jaringan prasarana kabupaten lainnya yang 

disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan 

kabupaten. 

 

Pemetaan Struktur Ruang Wilayah 

Pemetaan struktur ruang wilayah mengikuti ketentuan sebagai 

berikut:  

1. Rencana struktur ruang wilayah arus menggambarkan 

rencana struktur ruang wilayah nasional dan wilayah 

provinsi yang ada di wilayah kabupaten;  
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2. Sistem perkotaan dan sistem prasarana utama 

digambarkan pada satu lembar peta wilayah kabupaten 

secara utuh;  

3. Sistem prasarana wilayah lainnya digambarkan pada 

satu lembar peta wilayah kabupaten secara utuh atau 

dapat digambarkan pada peta tersendiri;   

4. Sistem perkotaan yang terdiri atas PKN, PKW, PKL, 

PKSN, PPK, dan PPL digambarkan dengan simbol;  

5. PKLp digambarkan dengan simbol;  

6. sistem jaringan prasarana jalan harus digambarkan 

mengikuti terase jalan yang sebenarnya;   

7. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten harus 

digambarkan dengan ketelitian peta skala minimum 

1:50.000 dan mengikuti ketentuan sistem informasi 

geografis. Untuk wilayah kabupaten yang memiliki 

wilayah pesisir dan laut perlu dilengkapi dengan peta 

batrimetri (yang menggambarkan kontur laut); dan  

8. Notasi penggambaran rencana struktur ruang wilayah 

kabupaten harus mengikuti RTRWN dan peraturan 

perundangan-undangan terkait pemetaan rencana tata 

ruang. 

 

B. Peta Rencana Pola Ruang   

Rencana pola ruang wilayah merupakan rencana distribusi 

peruntukan ruang dalam wilayah yang meliputi rencana peruntukan 

ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk 

fungsi budi daya.  
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Rencana pola ruang wilayah berfungsi:  

1. sebagai alokasi ruang untuk kawasan budi daya bagi berbagai 

kegiatan sosial ekonomi dan kawasan lindung bagi pelestarian 

lingkungan dalam wilayah dan mengatur keseimbangan dan 

keserasian peruntukan ruang;  

2. sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka 

menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan  

3. sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang skala 

besar pada wilayah.  

 

Rencana pola ruang wilayah dirumuskan berdasarkan:  

1. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah yang 

memperhatikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah 

nasional;  

2. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah;  

3. kebutuhan ruang untuk pengembangan kawasan budi daya 

dan kawasan lindung; dan  

4. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.  

 

Rencana pola ruang wilayah provinsi dirumuskan dengan kriteria:  

1. harus sesuai dengan rencana pola ruang yang ditetapkan 

dalam RTRWN dan rencana rincinya;  

2. mengakomodasi kebijakan pengembangan kawasan andalan 

nasional yang berada di wilayah provinsi bersangkutan;  

3. memperhatikan rencana pola ruang wilayah provinsi yang 

berbatasan;   

4. mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah provinsi yang 

terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya:  
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Ketentuan Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi: 

1. Rencana pola ruang wilayah provinsi harus dapat 

mengidentifikasi kawasan-kawasan atau pola ruang yang 

harus dilindungi fungsinya dan yang harus didorong 

perkembangannya;  

2. Rencana pola ruang wilayah provinsi harus jelas, realistis, dan 

dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan 

pada wilayah provinsi bersangkutan;   

3. Rencana pola ruang wilayah provinsi harus mengikuti 

ketentuan pemetaan pola ruang wilayah provinsi (lihat di 

bawah). 

4. Rencana pola ruang untuk ruang laut, ruang udara, dan ruang 

di dalam bumi wilayah provinsi diatur dengan pedoman 

tersendiri; dan   

5. Rencana pola ruang harus mengikuti peraturan perundang-

undangan terkait. 

Ketentuan Pemetaan Pola Ruang 

Ketentuan Pemetaan Pola Ruang Provinsi: 

1. rencana pola ruang wilayah provinsi harus menggambarkan 

delineasi arahan peruntukan ruang yang dapat digambarkan 

dengan ketelitian peta skala minimal 1:250.000;  

2. pemetaan rencana pola ruang wilayah provinsi harus 

mengikuti ketentuan sistem informasi geografis yang 

dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;  

3. pemetaan rencana pola ruang wilayah provinsi perlu memuat 

sistem jaringan prasarana utama (jalan) dan sungai;  
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4. kawasan lindung dan kawasan budi daya yang dipetakan 

dalam rencana pola ruang provinsi merupakan delineasi untuk 

kawasan peruntukan tanpa rinciannya, sebagai berikut:  

 untuk kawasan lindung meliputi kawasan hutan 

lindung; kawasan yang memberikan perlindungan 

terhadap kawasan bawahannya; kawasan perlindungan 

setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan 

cagar budaya;  kawasan rawan bencana alam; kawasan 

lindung geologi; serta kawasan lindung lainnya.  

 untuk kawasan budi daya meliputi kawasan peruntukan 

hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan 

peruntukan pertanian, kawasan peruntukan 

perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan 

peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan 

industri, kawasan peruntukan pariwisata, dan kawasan 

peruntukan permukiman.   

5. kawasan lindung dan budi daya yang tidak dapat dipetakan 

dalam bentuk delineasi karena terlalu kecil luasannya 

digambarkan dalam bentuk simbol;  

6. dapat digambarkan dalam beberapa lembar peta yang tersusun 

secara beraturan mengikuti indeks peta Rupa Bumi Indonesia 

(RBI) atau mengikuti ketentuan Badan Koordinasi Survei dan 

Pemetaan Nasional (Bakosurtanal). Untuk wilayah provinsi 

yang memiliki wilayah pesisir dan kelautan perlu dilengkapi 

dengan peta batimetri (yang menggambarkan kontur laut) 

skala 1:250.000.  

7. untuk peruntukan pola ruang yang luasannya relatif kecil 

(sempit), tidak perlu dipetakan dalam peta pola ruang wilayah 

provinsi, namun tetap dijelaskan dalam narasi rencana pola 

ruang pada RTRW provinsi; dan 
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8. penggambaran rencana pola ruang wilayah provinsi harus 

mengikuti peraturan perundangan-undangan terkait dengan 

pemetaan rencana tata ruang. 

Pembagian Kawasan 

A. Kawasan Lindung 

Kawasan lindung yang terdiri atas:  

1. kawasan hutan lindung;  

2. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan 

bawahannya, meliputi: kawasan bergambut dan kawasan 

resapan air;  

3. kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, 

sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, 

kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan 

kearifan lokal; 

4. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya 

meliputi: kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan 

perairan lainnya, suaka margasatwa dan suaka margasatwa 

laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai 

berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, 

taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam 

laut, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;  

5. kawasan rawan bencana alam, meliputi: kawasan rawan tanah 

longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan 

rawan banjir;  

6. kawasan lindung geologi, meliputi: kawasan cagar alam 

geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan 

yang memberikan perlindungan terhadap air tanah; dan  

7. kawasan lindung lainnya, meliputi: cagar biosfer, ramsar, 

taman buru, kawasan perlindungan plasma-nutfah, kawasan 
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pengungsian satwa, terumbu karang, dan kawasan koridor 

bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi. 

 

B. Kawasan Budi Daya  

Kawasan budi daya yang terdiri atas:  

1. kawasan peruntukan hutan produksi, yang dapat dirinci 

meliputi: kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan 

produksi tetap, dan kawasan hutan yang dapat dikonversi;  

2. kawasan hutan rakyat;  

3. kawasan peruntukan pertanian, yang dapat dirinci meliputi: 

pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan 

hortikultura; 

4. kawasan peruntukan perkebunan, yang dapat dirinci 

berdasarkan jenis komoditas perkebunan yang ada di wilayah 

provinsi;  

5. kawasan peruntukan perikanan, yang dapat dirinci meliputi 

kawasan: perikanan tangkap, kawasan budi daya perikanan, 

dan kawasan pengolahan ikan;  

6. kawasan peruntukan pertambangan, yang dapat dirinci 

meliputi kawasan peruntukan: mineral dan batubara, minyak 

dan gas bumi, panas bumi, dan air tanah di kawasan 

pertambangan;  

7. kawasan peruntukan industri, yang dapat dirinci meliputi 

kawasan peruntukan: industri kecil/rumah tangga, industri 

agro, industri ringan, industri berat, industri petrokimia, dan 

industri lainnya;  

8. kawasan peruntukan pariwisata, yang dapat dirinci meliputi 

kawasan peruntukan: semua jenis wisata alam, wisata budaya, 

wisata buatan/taman rekreasi, dan wisata lainnya;   
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9. kawasan peruntukan permukiman, yang dapat dirinci meliputi 

kawasan peruntukan: permukiman perdesaan dan 

permukiman perkotaan; dan  

10. peruntukan kawasan budi daya lainnya, yang antara lain 

meliputi kawasan peruntukan: instalasi pembangkit energi 

listrik, instalasi militer, dan instalasi lainnya.  
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ANALISIS PETA RENCANA TATA RUANG 

 
 

 

A. Analisis Kesesuaian Rencana Tata Ruang 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kesesuaian (gap 

analysis) antara rencana tata ruang wilayah yang diwakili oleh pola 

ruang dan struktur ruang dengan pemanfaatan ruang eksisting. 

Pada analisis ini digunakanlah citra satelit dan survei lapangan 

sebagai media untuk memperoleh gambaran penggunaan lahan 

secara eksisting sedangkan pembandingnya adalah pola ruang 

RTRW. 

Berikut adalah diagram alir gap analysis Struktur Ruang dan Pola 

Ruang dengan Pemanfaatan Ruang Eksisiting: 

 

 

Gambar 2. Diagram Alir Analisis Pemantauan dan Evaluasi Struktur Ruang 

- Sistem Pusat Pelayanan

- Sistem Prasarana Utama

- Sistem Prasarana Lainnya
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4. Pengecekan Lapangan

Analisi Data dan
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Parameter:
1. Ketersediaan:
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Ruang
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MODUL 

IV 
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Gambar 3. Diagram Alir Analisis Pemantauan dan Evaluasi Pola 

Ruang 

  

Metode analisis pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang dibagi 

menjadi 2 (dua) yaitu pemantauan dan evaluasi terhadap struktur 

ruang dan pemantauan dan evaluasi terhadap pola ruang. Objek 

yang akan dimonitoring antara lain: 

1. Rencana struktur ruang 

2. Rencana Pola Ruang 

3. Kondisi eksisting di lapangan 

Untuk metode analisis pemantauan dan evaluasi terhadap 

struktur ruang digunakan tabel binary dengan isian angka 1 bila 

sudah terwujud atau sesuai lokasi perwujudannya dan angka 0 bila 

belum terwujud atau tidak ada kesesuaian lokasi perwujudan. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah. Sedangkan untuk 

- Kawasan Lindung

- Kawasan Budidaya
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Rencana Eksisting
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    Wilayah Kab/Kota
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3. Referensi peta dasar dari

    BIG

4. Referensi penggunaan

    tanah dari BPN

5. Survey Lapangan

    (Ground Check)

Analisi Data dan
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Overlay Peta Rencana 
dengan Eksisting 

Basis GIS

Parameter:
Perbedaan luas (Ha) 

rencana dengan 
eksisting

Penilaian %
Kesesuaian Pola

Ruang

Kesimpulan dan
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pemanfaatan ruang

(Pola Ruang)
- Tinggi

- Sedang
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Ruang
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SURVEY 

LAPANGAN

DOKUMEN 

PENCAPAIAN

STATISTIK

KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG AKTUAL TERHADAP RENCANA STRUKTUR RUANG RTRW KABUPATEN 

INDIKATOR RINCIAN DATA 
LOKASI/ 

RUAS 
SKALA DAN JENIS 

KEGIATAN 
KETERSEDIAAN KESESUAIAN 

1.1 Sistem Pusat Pelayanan 
1.1.1 Pusat Kegiatan 

Nasional (PKN) 
      

    
1.1.2 Pusat Kegiatan 

Nasional Promosi 
(PKNp) 

      
    

1.1.3 Pusat Kegiatan 
Wilayah (PKW) 

      
    

1.1.4 Pusat Kegiatan 
Wilayah Promosi 
(PKWp) 

      
    

1.1.5 Pusat Kegiatan 
Lokal (PKL) 

      
    

1.1.6 Pusat Kegiatan 
Lokal Promosi 
(PKLp) 

      
    

1.1.7 Pusat Kegiatan 
Strategis Nasional 
(PKSN) 

      
    

1.1.8 Pusat Pelayanan 
Kawasan (PPK) 

a.         
b.         
c.         
d.         

1.1.9 Pusat Pelayanan 
Lingkungan (PPL) 

a.         
b.         
c.         
d.         

1.2 Tingkat Perwujudan Sistem Prasarana Utama Sistem Pusat Pelayanan 
1.2.1 Sistem Jaringan 

Transportasi Darat 
Jalan Bebas Hambatan 
a.         
b.         
Jalan Arteri Primer 
a.         
b.         

 

1 1

01

RTRW

RENCANA AKTUALMATRIKS CHECKLIST KESESUAIAN

% KESESUAIAN STRUKTUR RUANG

skala biner

metode analisis analisis pemantauan dan evaluasi terhadap pola 

ruang digunakan prinsip overlay peta antara Peta Pola Ruang RTRW 

dengan Peta Pemanfaatan Ruang Eksisting dengan algoritma 

ekspresi logis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Metode Analisis Struktur Ruang dengan Pemanfaatan 

Ruang Eksisiting 
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Gambar  5.  Metode Analisis Pola Ruang dengan Pemanfaatan Ruang 

Eksisting 
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B. Analisis Integrasi Kerawanan Bencana dengan Rencana Tata 

Ruang 

 

 

 Gambar 6.  Integrasi Peta Kerawanan Bencana dengan Rencana Tata 

Ruang 

 

Perencanaan Tata Ruang perlu mengintegrasikan kerawanan 

bencana dalam proses perencanaannya. Hal ini sebagai upaya 

mengurangi resiko bencana yang mungkin muncul sebagai 

akibat pemanfaatan ruang yang diarahkan oleh sebuah 

rencana tata ruang. Hasil yang diharapkan dari integrasi 

kerawanan bencana dengan rencana tata ruang adalah untuk 

memperoleh bentuk upaya penanggulangan bencana pada 

wilayah rawan bencana sesuai peruntukannya dalam RTR dan 

menyusun rekomendasi upaya mitigasi structural maupun non 

structural dan adaptasi sesuai peruntukannya dalam RTR. 

 

Metode yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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Gambar 7.  Intergrasi Rencana Tata Ruang untuk Pengurangan 

Risiko Bencana 

 

Rekomendasi hasil dari metode di atas adalah: 

 Jika Pengaruh Kebencanaan rendah, maka kegiatan 

selanjutnya adalah memantapkan program-program 

pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang 

dengan sedikit menambah program pencegahan dan 

pengurangan resiko bencana;  

 Jika Pengaruh Kebencanaan sedang, perlu kebijakan atau 

strategi baru untuk memperkuat terwujudnya penurunan 

indeks resiko bencana; dan/atau pemantapan pelaksanaan 

pengembangan kapasitas dalam menghadapi bencana;  

 Jika Pengaruh Kebencanaan tinggi, (dan temuan faktor lain 

yang signifikan) diperlukan adanya penguatan rencana tata 

ruang dengan menambah kegiatan dan program pengurangan 

resiko bencana yang komprehensif, termasuk peninjauan 

kembali terhadap perangkat peraturan pengendalian 
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pemanfaatan ruang yang diberlakukan secara khusus di 

daerah resiko bencana tinggi.  

  

C. Analisis Review (Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang) 

Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang pada 

wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur 

terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek 

administratif. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah 

(“Perka BPN No. 6/2017”), RTR sebagai contohnya RTRW dapat 

ditinjau kembali. 

 

 Ketentuan Peninjauan Kembali 

Peninjauan kembali RTRW harus dilakukan minimal lima tahun 

sekali sejak tanggal diundangkannya RTRW tersebut. Peninjauan 

kembali dapat dilakukan lebih dari sekali dalam 5 tahun, dengan 

ketentuan terdapat kondisi: 

 bencana alam skala besar; 

 perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan 

undang-undang; 

 perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan 

undang-undang. 

 

 Tata Cara Peninjauan Kembali 

Peninjauan kembali dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu: 

(i) penetapan pelaksanaan peninjauan kembali,  

(ii) pelaksanaan peninjauan kembali  

(iii) perumusan rekomendasi hasil pelaksanaan peninjauan 

kembali. Keseluruhan tahapan tersebut harus dilakukan 

dalam waktu 1 tahun terhitung sejak diterbitkannya 
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keputusan penetapan pelaksanaan peninjauan kembali 

(“Keputusan Pelaksanaan Peninjauan Kembali”). Keputusan 

Pelaksanaan Peninjauan Kembali diterbitkan oleh (i) Menteri 

Agraria dan Tata Ruang (“Menteri”) untuk peninjauan kembali 

RTRW Nasional, (ii) Gubernur untuk peninjauan kembali 

RTRW Provinsi dan (iii) Bupati/Walikota untuk peninjauan 

kembali RTRW Kabupaten/Kota. Selain itu, Menteri, Gubernur 

atau Bupati/Walikota juga menetapkan Tim Pelaksana untuk 

melakukan peninjauan kembali. Anggota Tim Pelaksana 

berasal dari unsur pemerintahan di bidang tata ruang, 

akademisi dan lembaga peneliti. 

 

Pelaksanaan peninjauan kembali dilakukan melalui (i) pengkajian, 

(ii) evaluasi dan (iii) penilaian. Pengkajian dilakukan untuk melihat 

pelaksanaan tata ruang terhadap kebutuhan pembangunan. Tim 

Pelaksana akan melakukan pengkajian melalui (i) pengumpulan data 

dan informasi dan (ii) penyusunan matriks kesesuaian. Tim 

Pelaksana akan melihat kondisi aktual pembangunan sebagai 

pertimbangan sumber pengkajian. Setelah Tim Pelaksana 

memperoleh hasil dalam tahap pengkajian, Tim Pelaksana akan 

melakukan evaluasi untuk mengukur kemampuan RTRW sebagai 

acuan dalam pembangunan dengan (i) kualitas RTRW, (ii) kesesuaian 

dengan peraturan perundang-undangan dan (iii) pelaksanaan 

pemanfaatan ruang. Selanjutnya, hasil evaluasi akan digunakan 

dalam menentukan rumusan rekomendasi hasil pelaksanaan yang 

dilakukan baik dengan metode kuantitatif maupun metode kualitatif, 

untuk menghasilkan (i) tingkat kualitas RTRW, (ii) tingkat 

kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan (iii) tingkat 

kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang. 
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Perumusan rekomendasi hasil pelaksanaan ditetapkan dalam 

keputusan Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota (“Keputusan 

Rekomendasi”) dan berisikan hasil berupa (i) tidak perlu dilakukan 

revisi terhadap RTRW, jika hasil penilaian peninjauan kembali 

dinyatakan baik, atau (ii) perlu dilakukan revisi terhadap RTRW, jika 

hasil penilaian dinyatakan buruk. Jika Keputusan Rekomendasi 

dinyatakan baik, maka RTRW tetap berlaku sesuai dengan jangka 

waktunya, tetapi apabila Keputusan Rekomendasi dinyatakan buruk, 

maka akan dimuat catatat untuk keperluan revisi. 

 

 Tindak Lanjut Keputusan Rekomendasi 

Setelah Keputusan Rekomendasi diterbitkan, Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah menindaklanjuti Keputusan Rekomendasi 

dengan menyusun dokumen rencana perubahan RTRW. Hasil 

perhitungan dokumen rencana perubahan RTRW ditindakanjuti 

melalui (i) perubahan peraturan perundang-undangan, jika muatan 

rencana perubahan kurang dari 20%, atau (ii) pencabutan peraturan 

perundang-undangan, jika muatan rencana perubahan lebih dari 

20%. 

 

Apabila revisi RTRW dilakukan dengan perubahan peraturan 

perundang-undangan, jangka waktu RTRW tidak berubah. Namun, 

apabila revisi RTRW dilakukan dengan pencabutan peraturan 

perundang-undangan, maka jangka waktu RTRW hasil revisi adalah 

20 tahun sejak diundangkan. 


