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^TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA AMBON
TAHUN 2011 SAMPAI DENGAN TAHUN 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,
Menimbang :

a. bahwa Ruuug Wilayah Kota Ambon sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada
bangsa Indonesia di Kota Ambon, memiliki letak dan kedudukan strategis dengan
keanekaragaman ekosistem laut pulau merupakan potensj j ^ang perlu disyukuri,
dilindungi dan dikelola untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

" .b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Ambon, "dengan memanfaatkan ruang
^vwilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan
,.^ _dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu disusun Rencana Tata Ruang
"*^ ^Wilayah Kota Ambon;
c.bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 26 T;ihun 2007 tentang Penataan
Ruang, maka strategi dan arahan kebijaknn pcmanfaatan ruang wilayah nasional perlu
dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon;
d.bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1986 tentang Rencana Induk Kota Ambon/
"tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, schingga perlu direvisi sesuai UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
*e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d di atas, perlu ditetapkan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011-2031 dengan Peraturan Daerah
Kota Ambon;

Mengingat:

1. Undang Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang Undang Darurat
Nomor 23 tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor
111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik

, tIndonesia Nomor 3274);
^*v ,4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan
^,^Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan
*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan •(Lembaran Negara

^Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
- ,Indonesia Nomor 3501);

\

6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi daya Tanaman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3478);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
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8.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
9.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tetang Pertanahan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4169);
10.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang PertahananNegara Republik Indonesia (
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Reptfblik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247);
12.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4377);
13.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
14.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
i
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15.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tc.i'ung Pemeiintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tnmbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sekaligus Uiidang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
16.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
17.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran NegaraRepubliklndonesia

Nomor 4444);
18.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana(Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
NegaraRepubliklndonesia Nomor 4723);
19.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
t-*,

20.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
21.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Pelayaran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4849);. •

22.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4925);

23.Unclang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
24.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

t

25.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
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26.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1982 tentang Pengaturan Tata Air (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tnmbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3225);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3294);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 3445);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 3527);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan LaluLintas Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 3529);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3658);
33.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban,
serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lemhnran Negara
Republik Indonesia Nomor 3660);
34.Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
35.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun
1999, tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3815);
36.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran
dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
37.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
38.Peratu^an Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999, tentang PengelolaanKualitas Udara
(Lenibanm Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
39.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang" Tingkat Ketelitian Peta untuk
Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);

*>

40.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang KeVenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
41.Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban

Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
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42.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pcmbinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembarnn Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
43.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4146);
44.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, tentang PengelolaanKualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
45.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4242);
46.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4385 );
47.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, tentang Pengembangan SistemPenyediaan
Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
48.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);
49.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun
2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
50.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Tahun
2008Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
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51.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);
52.Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang PengelolaahKawasanLindung;
53.Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah bagi Kawasan
Industri;
54.Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
55.Keputusan
Presiden
Nomor
74
Tahun
PengawasanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah;

2001

tentang

Tata

Cara

56.Kepufusiin Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi PenataanRuang
Nasional:
57.Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan TanahBagiPelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umurn;
58.Peraturan menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;•
59.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali
Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Provinsi Maluku
(Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);
60.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2008-2028;
61.Peraturan Daerah Tingkat II Kotamadya Ambon Nomor 1 Tnhun 1986 tentang Rencana
Induk Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon;
62.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan
Leitimur Selatan dan Kecamatan Teluk Ambon;
63.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kepelabuhanan di Kota
Ambon;

64.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Kota AmbonTahun 2006 -2026;
65.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2006 tentang PedomanPenetapan dan
Penegasan Batas Kawasan Lindung Kota Ambon;
66.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kota Ambon;
67.Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Negeri di Kotn Ambon

Dengan Persetujuan Bersama

>

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON

dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH (RTRW) KOTA AMBON TAHUN 2011 SAMPAI DENGAN
TAHUN 2031.

BAB I
*

KETENTUAN UMUM

*

Bagian Kesatu

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kota Ambon;
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Ambon yaitu Walikota Ambon dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan kota;
3.Walikota adalah Waiikota Ambon;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Ambon yaitu lembaga perwakilan rakyat kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kota;
5.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang taut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi
sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta
memelihara kelangsungan hidupnya;
6.Tata ruangadalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
7.Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang
berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarnkat yang secara hirarkis memiliki hubungan
fiingsional;
8.Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk
fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya;
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9.Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang;

10.Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pcmbinaan, pelaksanaan dan
pengawasan penataan ruang;

t

H.Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah
daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang;
12.Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang
diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
13.Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
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14.Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
15.Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi
penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
16.Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana
tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
17.Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang; ^
18.Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
19.Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon selanjutnya disebut RTRW Kota Ambon adalah hasil
perencanaan tata ruang wilayah Kota Ambon;
20.Wilayah adalah ruang yang' merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait, yang batas dan
sistemnya ditentukan berdnsarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional;
21.Sistem wilayah adalah struktur mang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat
wilayah;
22.Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budi daya;
23.Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan
hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
24.Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar
kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan;
25.Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan
sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
26.Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, peiuiisatnn dan distribusi pelayanan jasa
,pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
27.Kawasan permukiman adalah wilayah yang didominasi lingkungan human dengan fungsi utama sebagai
tempat tinggal yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan tempat kerja yang tnemberikan pelayanan
dan kesempatan kerja guna mendukung penghidupan, perikehidupan sehingga fungsi kawasan dapat
berdaya guna dan berhasil guna;
28.Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat dan hukum
adat stempat, diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
29.Kawasan strategis Kota Ambon adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota Ambon terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau
lingkungan;
30.Kawasan industri adalah kawasan khusus untuk kegiatan industri pengolahan atau manufaktur; kawasan ini
dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang;,
31.Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan,
sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air,

32.Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat
alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfiingsi menampung air
""*yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama
ke laut;
33.Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk
mempertahankan kelestarian fungsi sungai;
34.Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk
mempertahankan kelestarian fungsi mata air;
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35.Kawasan rawan banjir adalah daratan yang berbentuk flat, cekungan yang sering atau berpotensi menerima
aliran air permukaan yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh drainase atau sungai, sehingga
melimpah ke kanan dan ke kiri serta menimbulkan masalah yang merugikan manusia;
36.Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja
ditanam;
37.Ruang Terbuka Non Hijau adalah Ruang yang seara fisik bukan berbentuk bangunan gedung dan tidak
dominan ditumbuhi tanaman;
38.Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

39.Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN atau hirarki I adalah hirarki fungsional kota
sebagai pusat kegiatan yang berpotensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional, dan
mempunyai potensi mendorong daerah sekitarnya, serta sebagai pusat pelayanan keuangan/bank/jasa,
pusat pengolahan/ pengumpul barang, pusat jasa pemerintahan, simpul transportasi serta pusat jasa-jasa
kemasyarakatan yang lain untuk nasional atau meliputi beberapa provinsi;
40.Satuan Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disingkat SWP adalah wilayah yang secara geografis dan
administrasi dikelompokan berdasarkan potensi dan sumber daya untuk pengembangannya;
41.Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan
hukum;
42.Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan prakarsa
masyarakat untuk berminnt dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang;
43.Pembangunan berkelanjutun yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang
memadukan lingkungnn hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin
kemampuan, kesejahtcraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
44.Jaringan sistem drainase makro adalah sistem drainase alami dan atau sistem aliran sungai;
45.Jaringan sistem drainase mikro adalah sistem saluran air yang mengikuti jaringan jalan.
•

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal2
Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon mencakup:
a.WilayahAdministrasi Kota Ambon seluas 377 km2 (tiga ratus tujuh puluh tujuh kilometer persegi) atau
37.700 ha (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus hektar) ;'
b.tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kota Ambon;
c.rencana struktur dan pola ruang wilayah Kota Ambon;^
d.penetapan kawasan strategis Kota Ambon;''

e.arahan pemanfaatan wilayah Kota Ambon;
f.ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Ambon;
g.hak, kewajiban dan peran masyarakat;
h.Kelembagaan Penataan Ruang Kota Ambon ;
i.Kerjasama Penataan Ruang Kota Ambon ;
j.Pengawasan;
k.Arahan Sanksi; dan
1.Penyidikan.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 3
Jangka waktu pelaksanaan RTRW Kota Ambon adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu Tahun 201 lsampai dengan
Tahun2031.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGIPENATAAN RUANG
WILAYAH KOTA AMBON
i'i
\ '•" >{

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Ambon

Pasal 4
Penataan ruang wilayah Kota Ambon bertujuan untuk:
a.mewujudkan ruang wilayah kota sebagai Pusat Kegiatan Nasional(PKN) yang aman, nyaman, produktif,
dan berkelanjutan,
b.mewujudkan Kota Ambon sebagai kota jasa di Kawasan Timur Indonesia;
c.mewujudkan Kota Ambon sebagai waterfront city dan eco-city untukmendukung pembangunan
berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Ambon

Pasal 5
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Ambon meliputi kebijakan dan strategi pengembangan
struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis wilayah Kota Ambon.

Pasal 6
(1)Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal S meliputi:
a.peningkatan akses pcluyanan perkotaandan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan
berhierarki; dan
b.peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi,
dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kota Ambon.
•\
(2)Strategi pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat(l)
huruf a, dimaksudkan untuk
peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan
berhierarki meliputi:

a.mempertahankan keterkaitan antar sub pusat pelayanan kota, serta dengan wilayah di sekitarnya;
b.mendorong perkembangan sub-sub pusat pelayanan eksisting agar Icbih optimal dalam mendukung
perkembangan kawasan.

c.mengembangkan sub-sub pusat pelayanan baru di kawasan yang belum tcrlayani olch pusat pelayanan;

c. menyusun ketentuan inscnlif dan disinsentif, ketentuan perizinan serta sanksi terhadap pelanggaran
pemanfaatan raang pada kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau, kawasan pelestarian
alam, kawasan rawan bencana, kawnsan lindung geologi, dan kawasan lindimg lainnya

Pasal 9
(1)Kebijakan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurufb, meliputi:
a.perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan ketorkaitan antar kogiatan budidaya;
b.pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung
lingkungan.
(2)Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan nntnrkegiatan budidaya meliputi:
a.menetapkan kegiatan-kegiatan yang bernilai strategis untuk mcwiijudkan fungsi Kota Ambon sebagai
kota jasa, pusat pemerintahan provinsi, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat wisata dan pusat
sejarah.
b.Mengembangkan potensi sumberdaya pesisir pantai dan teluk Ambon guna mewujudkan Ambon
Waterfront City dan Ecocity bagi pembangunan berkelanjutan.
c.mengembangkan kegiatan-kegiatan perkotaan modern dengan berlandaskan nilai-nilai budaya Ambon.
d.mengembangkan kegiatan-kegiatan unggulan pada masing-masing Pusat Kota dan Sub Kota untuk
mendorong perkembangan fungsi masing-masing pusat dengan memperhatikan keterkaitan Gugus
Pulau Ambon-Lease;
e.mendorong perkembangan kawasan pinggiran kota dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang
memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih tinggi dan dapat memberikan nilai tambnh ekonomi;
dan
f.mengembangkan ruang yang aman dan nyaman terhadap bencana.
(3)Strategi untuk mewujudkan pengendalian kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya
tampung lingkungan, meliputi:

',

a.membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk
meminimalkan potensi kerugian akibat bencana;
b.mengembangkan perkotaan pulau kecil dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal
dan kompak;
c.membatasi perkembangan kawasan terbangun di sekitar kawasan cagar budaya untuk mempertahankan
nilai-nilai sejarah Kota Ambon;
d.membatasi perkembangan kawasan terbangun di sekitar kawasan mata air dan wilayah tangkapan air
untuk menjaga ketersediaan sumber air baku;
e.mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan pulau kecil; dan
f.mengembangkan ruang terbuka hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan kota.

Pasal 10
(1)Kebijakan pengembangan kawasan strategis, seperti dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
a.pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian Kota Ambon
yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional, maupun internasional
dengan memanfaatkan teknologi tinggi maupun tepat guna;
b.pelestarian dan peningkatan kehidupan sosial dan budaya;'
c.pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan
meningkatkan kescimhungan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan

meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam, serta
pengembangan kawasun riset dan wisata ilmiah.
(2)Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian Kota
Ambon, meliputi:'

I

t
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a.mengembangkan pusal "periumbuhan berbasiskan sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan
sebagai penggerak utaiuu pongcmbnngan wilayah;
b.mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan
efisiensi kawasan;
c.mengintensifkan promosi peluang investasi;
d.meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana kegiatan ekonomi; dan
e.mengembangkan kegiatan penunjang dan/atau kegiatan turunan melalui keterkaitan dari pemanfaatan
sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.
(3)Strategi pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya, meliputi:
a.melestarikan situs warisan budaya Ambon;
b.mendorong pengembangan kawasan wisata dan sejarah; dan
c.mengembangkan kegiatan pariwisata budaya dan sejarah.
(4)Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
a.penetapkan kawasan strategis berfimgsi lindung;
b.mengembangkan kegiatan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan Kota Ambon yang dapat berfungsi
sebagai penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budidaya terbangun; dan
c.merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang
di dalam dan di sekitar kawasan.
d.melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistemnya;
e.meningkatkan jasa lingkungan (kepariwisataan ilmiah);
f.melestarikan keberlanjutan lingkungan hidup.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG
WILAYAH KOTA AMBON

Pasal 11
Rencana struktur ruang wilayah Kota Ambon meliputi:
a.Satuan Wilayah Pengembangan (SWP);
b.Sistem Pusat Pelayanan Kegiatan Kota; dan
c.Sistem Jaringan Prasarana.

Pasal 12
SWP sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a direncanakan meliputi:
a.SWP I, seluas 4.259,67 ha yang meliputi wilayah Kecamatan Sirimau, dan sebagian Kecamatan
Nusaniwe dengan arahan penyebaran penduduk sebesar 25% (dua puluh lima persen);
b.SWP II, seluas 7.164,83 ha yang meliputi wilayah Kecamatan Teluk Ambon-Baguala dengan arahan
penyebaran penduduk sebesar sebesar 30% (tiga puluh persen);
c.SWP III, seluas 7.051, 76 ha yang meliputi wilayah Kecamatan Teluk Ambon dengan arahan
penyebaran penduduk sebesar 20% (dua puluh persen);
d.SWP IV, seluas 6.513.10 ha yang meliputi wilayah Kecamatan Leitimur Selatan dengan arahan
penyebaran penduduk sebesar 12% (dua belas persen);
e.SWP V, seluas 4.042,92 ha yang meliputi wilayah Kecamatan Nusaniwe dengan arahan penyebaran
penduduk sebesar 11% (sebelas persen); dan

f.Kawasan khusus pengamanan bandar udara seluas 6.912,72 ha, yang meliputi wilayah Negeri Tawiri
dan Negeri Laha dengan arahan penyebaran penduduk 2%(dua persen).
•

I
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Pasa! 13
Sistem Pusat Pelayanan Kcgintnn Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b direncanakan meliputi:
a.lokasi pusat-pusat pelayanan kegialan kota;
b.hirarki pusat-pusat pelayanan kegiatan kota;
c.cakupan/skala pelayanan kegiatan kota; dim'!
d.dominasi fungsi kegiatan yang diarahkan pada pusat pelayanan kegiatan kota. *

Pasal 14
Lokasi pusat-pusat kegiatan pelayanan kota meliputi:
a.Pusat Kota Ambon;

b.Negeri Passo;
c.Desa Wayamc;

d.Negeri Amahusu;
e.Negeri Leahari-Rutong;
f.Negeri Tawiri-Laha; dan
g.Negeri Latuhalat;V

Pasal 15
Hirarki pusat-pusat kegiatan pelayanan kota dan rencana pengembangannya meliputi:
a.Pusat Kota Ambon sebagai sentra primer;
b.Negeri Passo sebagai sentra sekunder I;
c.Desa Wayame sebagai sentra sekunder II;
d.Negeri Amahusu sebagai sentra tersier I
e.Negeri Leahari-Rutong sebagai sentra tersier II;
f.Negeri Tawiri-Laha sebagai sentra tersier III;
g.Negeri Latuhalat sebagai sentra tersier IV;

Pasal 16
j^.

Cakupan dan/atau skala pelayanan setiap pusat kegiatan pelayanan kota dan rencana pengembangannya
meliputi:
a.Pusat Kota Ambon sebagai sentra primer, direncanakan melayani seluruh wilayah Kota Ambon, terutama

SWPI;
b.Negeri Passo sebagai sentra sekunder I, direncanakan melayani wilayah Kota Ambon bagian Timur,
terutama SWPII;
c.Desa Wayame sebagai sentra sekunder II, direncanakan melayani SWP III;
d.Negeri Amahusu sebagai Sentra tersier I, direncanakan melayani SWP V
e.Negeri Leahari-Rutong sebagai sentratersier II, direncanakan melayani SWP IV;
f.Negeri Latuhalat sebagai sentra tersier IV, direncanakan melayani SWP V; serta
g.Negeri Tawiri-Laha, sebagai sentra tersier III, direncanakan membantu pelayanan kawasan kluisus Bandar
udara.

f

12

Pasal 17
Dominasi fungsi kegiatan yang direncanakan untuk pusat-pusai pelnyanan meliputi:
a.Pusat Kota Ambon, bersama SWP I direncanakan akan torus dikembangkan sebagai pusat
penyelenggaraan pemerintahan provinsi maupun kota, perdagangan, jasa keuungan, perhubungan darat dan
laut, industri perikanan, dan aneka industri, pariwisata, kesehatan, dan pendidikan, terutama untuk
mendukung fungsi Kota Ambon sebagai PKN dan pelabuhan intemasional;
b.Negeri Passo, bersama SWP II direncanakan akan terus dikembangkan sebagai pusat pemerintahan
kecamatan, perdagangan, perhubungan darat dan laut, aneka industri, kesehatan, pendidikan kejuruan,
pariwisata, dan pemukiman, terutama dalam mengurangi tekanan penduduk terhadap Pusat Kota Ambon;
c.Desa Wayame, bersama SWP III direncanakan akan terus dikembangkan sebagai pusat pendidikan tinggi,
ilmu pengotahuan dan toknologi, permukiman, pemerintahan kecamatan, aneka industri, portanion tanaman
pangan dan hortikultura, serta perikanan;
d.Negeri Leahari-Rutong, bersama SWP IV direncanakan akan terus dikembangkan scbugai pusut
pemerintahan kecamatan, pertanian hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, pendidikan kejuruan,
permukiman, dan pariwisata;
e.NegeriAmahusu dan Latuhalat, bersama SWP V direncanakan akan terus dikembangkan sebagai pusat
pemerintahan kecamatan, industri rumahtangga, perikanan, perkebunan, peternakan, pariwisata, dan
pemukiman;
f.Kawasan khusus pengamanan bandar udara, bersama NegeriTawiri-Laha direncanakan akan terus
dikembangkansebagai kawasan pengamanan keselamatan penerbangan dan pelayanan bandara distribusi
tersier, disamping sebagai pusat pertanian tanaman pangan, perikanan, industri jasa maritim, dan
pertambangan bahan galian golongan C.

Pasal 18
Sistem jaringan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 hurufc direncanakan meliputi:
a.sistem jaringan prasarana utama; dan
b.sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 19
Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada pasal 18 huruf a direncanakan meliputi sistem
jaringan transportasi.

Pasal 20
(1)Sistem jaringan transportasi direncanakan meliputi:
a.sistem jaringan transportasi darat;
b.sistem jaringan transportasi laut; dan
c.sistem jaringan transportasi udara.

(2)Sistem jaringan transportasi darat direncanakan meliputi:
a.prasarana dan sarana jalan, yang meliputi status, fungsi jaringan, sistem jaringan, dan aturan penggunaan
ruang di sepanjang jalan;
b.prasarana dan sarana terminal, yang meliputi jenis, kelas, dan pelayanan;
c.prasarana dan sarana transportasi penyeberangan; dan
d.pengembangan angkutan umum massal.

(3)Sistem jaringan transportasi laut direncanakan meliputi:
a.tatanan kepeiabuhanan;
b.dermaga;
C.alur pclayaran; dan

d.sistem hubungan dengan transportasi darat.

f-
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(4) Sistemjaringantransportasiudaradirencanakanmeliputi:
a.klasifikasi bandara;
b.sarana pendukung dan radius pengamanan/Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP);
c.jalur penerbangan; dan
d.sarana prasarana transportasi udara.

Pasal 21
(1)Rencanapengembangan prasarana dan sarana jalan meliputi:
a.rencana pembangunan Jembatan Merah Putih yang menghubungkan Negeri Hative Kecil dengan Desa
Poka dan Negeri Rumah Tiga yang melewati Teluk Ambon bagian dalam;
b.peningkatan mutu dan daya tampung ruas jalan nasional dan jalan arteridari Laha ke Pusat Kota Ambon;
c.peningkatan mutu dan daya tampung ruas-ruas jalan provinsi dan jalan kolektor, yang meliputi ruas jalan:
1.Durian Patah ke Hitu;
2.Passo ke Tulehu;
3.Batu Gong - Toisapu - Hutumuri - Rutong - Karang Panjang;
4.Hutumuri - Leaharf- I lukurila - Hatalai - Kusu-Kusu Sereh;
5.Pusat Kota Ambon - Ainahusu - Eri - Seilale - Latuhalat - Air Low - Seri;
d.peningkatan mutu dan daya tampung ruas jalan-jalan kota
e.pembangunan ruas jalan baru, baik jalan kolektor yang meliputi Negeri Batu Merah - Negeri
Halong;Negeri Halong- Negeri Passo; Desa Poka- Desa Wayame; dan jalan lokal, yang meliputi Negeri
Amahusu, Negeri Hutumuri dan Negeri Passo - Desa Negeri Lama.*

f.penetapan aturan penggunaan ruang sepanjang jalan, akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(2)Rencana pengembangan prasarana dan sarana terminal meliputi:
a.peningkatan kelas dan daya tampung terminal angkutan kota di kawasan Mardika untuk melayani
angkutan penumpang dalam wilayah Kota Ambon;
b.penyelesaian pembangunan terminal transit angkuian luar kota tipu B di kawasan Passo untuk melayani
angkutan penumpang yang berasal dari luar (arah Timur), masuk kc<!nliini wilayah Kota Ambon; dan
c.pembangunan terminal transit angkutan luar kota yang barutipe t'di kawasan Tawiri/Wayame, untuk
melayani angkutan penumpang yang berasal dari luar (arah Barat), masuk ke wilayah Kota Ambon.
(3)Rencana pengembangan prasarana dan sarana transportasi penyeberangan meliputi:
a.peningkatan mutu pelayanan transportasi penyeberangan jalur Galala-Poka, termasuk prasarana dan sarana
pendukungnya, sebagai alternatif dari Jembatan Merah-Putih;
b.pengadaan jalur transportasi penyeberangan yang baru dari Pusat Kota Ambon (Mardika) ke Kawasan
Tawiri atau Wayame, termasuk prasarana dan sarana pendukungnya; dan
c.peningkatan mutu dan daya tampung transportasi penyeberangan lintas kabupaten/kota.
d.pelabuhan angkutan penyeberangan direncanakan akan ditingkatkan mutu dan daya tampungnya, termasuk
prasarana dan sarana pendukungnya, sebagai alternatif Jembatan Merah-Putih
e.pelabuhan angkutan penyeberangan yang baru direncanakan akan dibangum untuk melayani angkutan
penumpang dari Terminal Tawiri atau Wayame ke Pusat Kota Ambon sebagai alternatif Jembatan Merah

Putih
f.pengembangan dermaga angkutan penyeberangan di Negeri Halong dan Desa Poka;
g.pengembangan dermaga angkutan penyeberangan lintas kabupaten/kota di Negeri Halong.
(4)Rencana pengembangan angkutan umum/massal perkotaan direncanakan pelaksanaannya sesudah
diadakan studi kelayakannya.

1
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Pasal 22
(1)Tatanan kepelabuhan direncanakan meliputi:
a.Pelabuhan Internasional Yos Sudarso di Pusat Kota Ambon;
b.Pelabuhan Perikanan Nusantara di Kelurahan Pandan Kasturi;
c.Pelabuhan TNI Angkatan Laut di NegeriHalong; dan
d.Pelabuhan Pertamina di Desa Wayame.
(2)Pelabuhan Internasionuj Yos Sudarso direncanakan ditingkatkan mutu dan daya tampungnya, termasuk
prasarana dan sarana pendukungnya.

(3)Pelabuhan Perikanan Niisnutiira direncanakan akan ditingkatkan menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera.

Pasal 23
(1)Pengembangan dermaga diarahkan untuk:*
a.Dermaga Slamet Riyadi Kelurahan Uritetu;
b.Dermaga LIPI di Negeri Poka;
c.Dermaga Pelabuhan POLRI di Kelurahan Laterif
d.Dermaga Nusantara Fishery di Desa Hunuth;
e.Dermaga Kayu Lapis di Negeri Passo; dan
f.Dermaga DR. Siwabessydi Kelurahan Benteng.
(2)Dermaga-dermaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan akan ditingkatkan mutu dan daya
tampungnya termasuk prasarana dan sarana pendukungnya

Pasal 24
(1)Alur pelayaran direncanakan meliputi kelayakan dan keselamatan pelayaran.
(2)Rencana pengembangan alur pelayaran diarahkan untuk terus ditingkatkan mutu dan daya tampungnya,
termasuk prasarana dan sarana pendukungnya.

Pasal 25
(1)Sistem hubungan di antara transportasi laut dan transportasi darat direncanakan meliputi terminal angkutan
darat di dalam pelabuhan dan jalan keluar-masuk peiabuhan.
(2)Rencanapengembangan sistem hubungan antara transportasilaut dan transportasi darat diarahkan untuk
terus ditingkatkan mutu dan daya tampungnya, termasuk prasarana dan sarana pendukungnya.

Pasal 26
(1)Klasifikasi bandar udara direncanakan meliuti peningkatan kelas Bandar udara Pattimura.
(2)Rencana pengembangan bandar udara Pattimura diarahkan untuk memperkuat status bandar
udarainternasional, dengan fungsi sebagai pusat penyebaran skala pelayanan tersier dan penerbangan
internasional.
(3)Rencana pengembangan sarana pendukung dan radius pengamanan/KKOP akan terus ditingkatkan
mutunya.

(4)Rencana pengembangan jalur penerbangan akan terus ditingkatkan kelayakan dan keselamatannya.
(5)Rencana pengembangan sarana prasarana transportasi udara akan terus ditingkatkan mutunya.

r
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Pasal 27
Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 18 huruf b direncunakun me I i put i:
a.sistem jaringan cnergi listrik;
b.sistem jaringan telekomunikasi;
c.sistem jaringan sumberdaya air; dan
d.sistem infrastruktur perkotaan.

Panal 28
(1)Sistem jaringan energi listrik direncanakan meliputi pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi
tenaga listrik.
(2)Rencana pengembangan pembangkit tenaga listrik meliputi:
a.peningkatan mutu dan kapasitas PLTD yang sudah ada; dan
b.pengembangan PLT surya, angin, biogas, ombak, arus, dan micro hydro, di lokasi-lokasi yang akan
ditentukan sesuai basil studi kelayakannya.
(3)Rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik meliputi:
a.pembangunan gardu induk sebesar 70 (tujuh puluh) Kilo Volt di Kecamatan Teluk Ambon-Baguala dan
Kecamatan Sirimau; dan
b.peningkatan mutu dan kapasitas jaringan transmisi sesuai dengan kebutuhan jaringan di Kota Ambon
dengan mengikuti pola jaringan yang sudah ada, maupun pengembangan jaringan yang baru.

Pasal 29
(1)Sistem jaringan telekomunikasi direncanakan meliputi jaringan terestrial, dan jaringan satelit.
(2)Rencana pengembangan jaringan teresterial diarahkan untuk pengembangan infrastruktur dasar telematika,
berupa jaringan telepon fixed line, dan lokasi pusat otomatisasi telepon.
(3)Rencana pengembangan jaringan satelit meliputi:
a.pengembangan infrastruktur nir kabel berupa lokasi menara telekomunikasi (BTS);dan
b.pemanfaatan antar operatorsecara bersama.

Pasal 30
(1)Sistem jaringan sumbcr daya air direncanakan meliputi sistem jaringan air baku untuk air bersih dan sistem
pengendalian banjir.
(2)Rencana pengembangan sistem jaringan air baku untuk air bersihmeliputi:
a.pengembangan sistem pemanfaatan potensi sumber air baku yang ada; dan
b.pengembangan sistem pengelolaan air baku untuk penyediaan air bersih.

•

(3)Rencana pengembangan sistem pengendalian banjir meliputi:
a.penghijauan wilayah sekitar DAS;
b.indikasi kawasan-kawasan kota yang berpotensi menimbulkan genangarv'banjir; dan
c.normalisasi sungai.

Pasal 31
Sistem infrastruktur perkotaan direncanakan meliputi:
a.sistem jaringan penyediaan air bersih dan air minum;
b.sistem jaringan drainase;
c.sistem jaringan persampahan;
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d.sistem jaringan pengelolaan limbah;
e.penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki; dan
f.jalur evakuasi bencana;

Pasal 32
(1) Rencana sistem jaringan penyediaan air bersih dan air minum meliputi prasarana penyediaan air bersih/air
minum kota.

(2) Rencana pengembangan prasarana penyediaan air bersih/air minum kotameliputi:
a.sistem penyediaan air minum;
b.sistem pengelolaan air minum; dan
c. sistem pendistribusian air minum ke pemukiman, kegiatan industri, dan fungsi lainnya diwilayah Kota
Ambon.

Pasal 33
(1)Rencana sistem jaringan drainase meliputi jaringan drainase primer, dan jaringan drainase sekunder.
(2)Rencana pengembangan jaringan drainase primermeliputi:
a.penertiban pemanfaatan lahan pada kawasan hulu dan resapan air DAS; •
b.penerapan teknologi konservasi air seperti sumur resapan dan biopori pada kawasan pemukiman
dengan kepadatan tinggi dan kawasan pemukiman baru, baik di daerah perbukitan, maupun daerah
pesisir;
c.penertiban bangunan di bantaran, maupun di dalam sungai; dan
d.pengerukan sampah dan sedimen di sungai-stmgai: Wai Bntu Gantong, Wai Batu Gajah, Wai Tomu,
Wai Batu Merah, dan Wai Ruhu
(3)Rencana pengembangan jaringan drainase sekunder diarahkan unliik pcrbaikan drainase kota yang sudah
ada, dan melengkapinya dengan kolam penangkap sampah dan sedimen.

Pasal 34
(1)Rencana sistem jaringan persampahan meliputi sistem pengelolaan sampah.
(2)Rencana pengembangan sistem pengelolaan sampah meliputi:
a.pengembangan Fasilitas Pengelolaan Sampah (FPS/TPA)dan Stasiun Peralihan Antara (SPA) di setiap
kecamatan sesuai hasil studi kelayakan yang akan diadakan;
b.pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Toisapu
c.pengembangan pengelolaan sampah dengan konsep pemilahan, penggunaan kemhali/daur ulang, dengan
penekanan pada program pengomposan, dan memanfaatkan sampah menjadi energi (waste to energy);
d.pengembangan sistem pengumpulan sampah di pasar, pusat perdagangan, jasa dan industri, pemukiman,
dan jalur jalan protokol;
e.peningkatan kemampuan manajemen pengangkutan dan pemindahan sampah; dan
f.Ketentuan lebih lanjut untuk pengelolaan persampahan di Kota Ambon akan diatur dengan Peraturan
Daerah.

Pasal 35
(1)Rencana sistem jaringan pengelolaan limbah meliputi sistemjaringan limbah cair, limbah udara, limbah
B3, dan limbah domestik.
(2)Rencana pengembangan sistem jaringan limbah cair, limbah udara, limbah B3 ( Bahan Berbahaya
Beracun), meliputi:
a. pengembangan instalasi pengolahan air limbah untuk kawasan industri, rumah sakit, hotel dan restoran;
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b.pemisahan saluran air limbah dengan drainase;
c.penentuan baku mutu effluent untuk air limbah industri, rumah sakit, hotel dan restoran;
d.pengadaan fasilitas pengukuran kualitas udara;
e.penentuan baku mutu gas buangan kendaraan dan pabrik;•
f.pengembangan fasilitas pengolahan limbah B3 disesuaikan dengan studi kelayakan yang diadakan
sebelumnya; dan
(3)Rencana pengembangan sistem pengelolaan limbah domestik meliputi:
a.pengembangan dengan commimalseptic tankdi kawasan padnt penduduk;
b.pengembangan sistem pengelolaan limbah cair domestik dan non-domestik secara off site dan on site; dan
(4)Ketcntuan lebih lanjut untuk sistim jaringan limbah cair, limbah udara , limbah B3 dan limbah domestik
akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 36
(1)Rencana sistem penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki diarahkan untuk
memberikan kcamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki.
(2)Rencana sistem penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki diarahkan di
pusat-pusat pelayanan kota dan pusat-pusat pelayanan umum.
(3)Rencana sistem penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki disesuaikan
dengan fungsi jalan dan dominasi kegiatan di setiap kawasan.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang rencana sistem penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan
pejalan kaki ditetapkan dengan peraturan Walikota.

Pasal 37
(1)Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana meliputi:;<
a.jalur evakuasi bencana gempa;
b.jalur evakuasi bencana tsunami;
c.jalur evakuasi bencana longsor;dan banjir; dan
d.jalur evakuasi bencana sosial.
(2)Pengembangan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan secara
terpadu dan terintegrasi dengan ruang evakuasi bencana.
(3)Jalur evakuasi bencana gempa direncanakan pada jaringan jalan -jalan utama, Ruang Terbuka Hijaudan
lapangan terdekat di Kota Ambon.
(4)Jalur evakuasi bencana tsunami direncanakan pada jaringan jalan- jalan utama di Jazirah Leitimur, mulai
dari arah pantai menuju ke wilayah perbukitan.
(5)Jalur evakuasi bencana longsor dan banjir direncanakan pada jaringan jalan-jalan utama di wilayah rawan
longsor dan banj ir.. ,

(6)Jalur evakuasi bencana sosial direncanakan di jaringan jalan-jalan utama Kota Ambon.
(7)Ketentuan lebih lanjut tentang rencana jalur evakuasi bencana ditetapkan oleh Peraturan Walikota.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA AMBON

Pasal 38
Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Ambon meliputi rencana pola ruang kawasan lindung dan kawasan
budidaya.•
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Pasal 39
Rencana Pola ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 meliputi:
a.kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
b.kawasan perlindungan setempat;Ai^i''
c.kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
d.kawasan pelestarian alam;
e.kawasan rawan bencana;

f.kawasan lindung geologi; dan
g.kawasan lindung lainnya.

Pasal 40
(1)Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 39
huruf a meliputi:
a.kawasan hutan lindung; dan,
b.kawasan konservasi dan resapan air.

(2)Kawasan Hutan Lindungmeliputi Hutan Lindung Gunung Nona, Hutan Lindung Gunung Sirimau,
sebagian Hutan Lindung Gunung Salahutu dan sebagian Hutan Lindung Gunung Leihitu.
(3)Pengelolaan kawasan Hutan Lindung dilakukan guna mengembalikan fungsi tata air DAS, dan untuk
pencegahan erosi, longsor dan bencana banjir serta untuk pemeliharaan kesuburan tanah.
(4)Kawasan Konservasi dan Resapan Airmeliputi:
a.kawasan resapan air Kecamatan Sirimau; meliputi Kawasan Lindung dan Penyangga Gunung Sirimau;
Hulu DAS Air Besar, Air Panas, Wai Niwu 1 dan Wai Niwu 2 di Negeri Soya; Hulu DAS Wairuhu; Hulu
DAS Batu Merah; dan Hulu DAS Waitomu;
b.kawasan resapan air Kecumatan Nusaniwe;meliputi hulu DAS Air Keluar dan Dusun Serf Negeri
Urimessing, Kawasan Lindung dan Penyangga Gunung Nona, hulu DAS Wai Ila Negeri Amahusu;
c.kawasan resapan air Kecamatan Teluk Ambon Baguala, meliputi Hulu DAS Wai Pompa Negeri
Halong;Hulu DAS Wai Tonahitu Negeri Passo; dan Hulu DAS Waiheru, Desa Waiheru;
d.kawasan resapan air Kecamatan Teluk Ambon; meliputi Hulu DAS Wailela Negeri Rumah Tiga; Hulu
DAS Wai Pia Kecil, Wai Pia Besar, Wai Webi, dan Wai Wesa di Negeri H^tive Besar; Hulu DAS Wai

Lawa di Negeri Tawiri, dan Hulu DAS Wai Sikula di Negeri Laha;
e.kawasan resapan air Kecamatan Leitimur Selatan, meliputi Hulu Daerah Alirari Sungai-Sungai di
Kecamatan Leitimur Selatan.
(5)Pengeloaan kawasan konservasi dan resapan air dilakukan guna memberikan ruang yang cukup bagi
peresapan air hujan untuk keperluan penyediaan kcbutuhan air tanah dan penanggulangan banjir pada
kawasan di bawahnya maupun disekitar kawasan.

Pasal 41
(1)Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf b direncanakan meliputi:
a.kawasan sempadan pantai;
b.kawasan sempadan sungai; dan
c.kawasan sekitar mata air.

(2)Kawasan sempadan pantai direncanakan :
a.memiliki lebar 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat pada kawasan yang belum
berkembang di Kota Ambon; dan
b.pada kawasan-kawasan yang sudah berkembang, lebar kawasan sempadan pantai ad&lah 5 sampai 25 meter
dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
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(3)Kawasan sempadan sungai direncanakan:
a.untuk sungai bertanggul, di dalam kawasan perkotaan, garis sempadannya sekurang-kurangnya l(satu)
meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul;
b.untuk sungai tidak bertanggul, di dalam kawasan perkotaan sempadannya sekurang-kurangnya 3(tiga)
meter dari tepi sungai;
c.untuk sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan, garis sempadannya sekurang-kurangnya 5 (lima) meter
di sebelah luar sepanjang kaki tanggul; dan>
d.Untuk sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan sepandan sungainya sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) meter dari tepi sungai.
(4)Kawasan sekitar mata air direncanakan terletak dkWai Nitu; Mata Air Dusun Seri; Air Keluar - Negeri
Urimessing;Air Besar, Air Panas, Wai Niwu 1 dan Wai Niwu 2 Desa Soya; Wai Pompa Desa Halong; mata
air Wai Ila Negeri Amahusu; dan mata air Sungai-Sungai di Kecamatan Leitimur Selatan.
(5)Ketentuan lebih lanjut untuk sempadan sungai, sempadan pantai, dan atau sekitar mata air, akan ditetapkan
dengan Peraturan Walikota.

Pasal 42
Rencana pengelolaan kawasan sempadan pantai meliputi:
a.penetapan kembali garis sempandan pantai disesuaikan dengan kondisi eksisting wilayah pesisir kota
Ambon;
b.normalisasi sistem drainase dan/atau dacrah muara sungai;dan
c.pembangunan tanggul penahan abrasi di (epi pantai.

Pasal 43
Rencana pengelolaan kawasan sempadan sungai meliputi:
a.penetapan kembali garis sempadan sungai dari hulu hingga hilir disesuaikan dengan kondisi eksisting
sungai;
b.penetapan jalur hijau di sungai-sungai; dan
c.penetapan jaIan inspeksi sepanjang sungai dengan lebar jalan 1 (sain) sampai dengan 10 (sepuluh) meter
dari tepi sungai pada sungai-sungai dalam wilayah Kota Ambon.

Pasal 44
(1)Rencana pengelolaan kawasan sekitar mata air diarahkan untuk pengembangan dan pemeliharaan kawasan
sekitar mata air untuk menjaga ketersediaan air bersih yang cukup secara berkelanjutan bagi kebutuhan
masyarakat kota Ambon
(2)Rencana pengembangan dan pemeliharaan kawasan sekitar mata air meliputi:
a.Mata air Dusun Seri di kecamatan Nusaniwe berlokasi diNegeri Urimessing
b.Mata air Wai Ila di kecamatan Nusaniwe berlokasi diNegeri Amahusu.

I.

c.Mata air Wai Nitu di kecamatan Nusaniwe berlokasi di Kelurahan Wainitu dan Kelurahan Kudamati
d.Air Keluar di kecamatan Sirimau.berlokasi diNegeri Urimessing
e.Air Besardi kecamatan Sirimau, berlokasi diNegeri Soya
f.Wai Pompadi kecamatan Teluk Ambon Baguala berlokasi di Negeri Halong
g.Air Panas, di Kecamatan Sirimau,berlokasi di Negeri Soya
h.Wai Niwu 1 di kecamatan Sirimau, berlokasi di Negeri Soya
i.Wai Niwu 2 di kecamatan Sirimau, berlokasi di Negeri Soya
j.

Wai Batu Gajah di kecamatanSirimau, berlokasi di Kelurahan Batu Gajah

k. Mata Air lain di wilayah Kota Ambon yang belum dikelola.
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Pasal45
(1)Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf c direncanakan seluas 30% dari
wilayah kota meliputi ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat;
(2)Ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pengembangannya kurang
lebih seluas 20% meliputi hutan lindung, hutan kota, kawasan konservasi dan resapan air, sepandan
sungai, sepandan mata air, taman kota, tempat pemakaman umum, jalur hijau di sepanjang jalan, lapangan
olahraga, dan jalur hijau median jalan;
(3)Rencana pengembangan ruang terbuka hijau publik sebagaimana di maksud pada ayat (2) meliputi:
a.mempertahankan luasan dan kualitas RTH eksisting
b.merehabilitasi RTH yang telah mengalami penurunan fungsi
c.membangun taman-taman lingkungan di setiap SWP
d.membangunan RTH jalan baru terutama jalur hijau jalan pada rencana pembangunan bekerja sama dengan
lembaga pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota,
lembaga penelitian, perguruan tinggi, pihak swasta dan masyarakat dalam perwujudan ruang terbuka hijau

publik
(4)Ruang terbuka hijau privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pengembangannya kurang
lebih seluas 10% meliputi ruang terbuka hijau pekarangan rumah, ruang terbuka hijau perkantoran, ruang
terbuka hijau pertokoan dun ruang terbuka hijau tempat usaha;
(5)Rencana pengembangun ruang terbuka hijau privat sebagaimana di maksud pada ayat (4) meliputi:
a.menyediakan RTH privnt pada setiap pembangunan bangunan rumah, perkantoran, pertokoan dan tempat
usaha baru

b.merehabilitasi RTH privat yang telah mengalami penurunan fungsi
c.mendorong penyediaan dan pembangunan RTH privat pada bangunan rumah^ perkantoran, pertokoan dan

tempat usaha yang belum memiliki RTH privat
d.mengoptimalkan pemanfaatan RTH privat melalui sosialisasi

Pasal 46
(1)Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud puda Pasal 39 liiiruf d merupakan kawasan perlindungan
sumber daya hayati, cagar budaya, dan ilmu pengetahuan.
(2)Kawasan perlindungan sumber dayahayati direncanakan meliputi:
a.taman wisata alam;

b.taman wisata alam laut; dan
r

c.pantai berhutan bakau.
(3)Kawasan perlindungan cagar budaya direncanakan meliputi:
a.Benteng Victoria diKelurahan Uritetu;
b.Tugu Slamet Riyadi di Kelurahan Uritetu;
c.Tugu Martha Christina Tiahahu di Kelurahan Amantelu;
d.Tugu Pattimura/ Thomas Matulessydi Kelurahan Uritetu;
e.Tugu Trikora di Kelurahan Ahusen;
f.Tugu Doland di Kelurahan Kuda Mati;
g.Makam Pahlawan Tentara Australia di Kelurahan Pandan Kasturi;
h.Makam Jozef Kam di Kelurahan Karang Panjang;
i. Rumah Radja di Negeri Soya;
j.

Baileo di Negeri Soya;:

k. Tempayang Gunung Sirimau di Negeri Soya;, .
1. Mesjid Djame di Kelurahan Honipopu;

m. Mesjid Agung AnNur di Negeri Batu Merah;
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n.Makam Anka Cucu Pangeran di Ponegoro di Negeri Batu Merah;
o.Gereja Tua di Negeri Passo dan Negeri Hutumuri; dan
p.Kawasan Museum Siwalima di Negeri Amahusu.
(4)Kawasan perlindungan ilmu pengetahuan direncanakan meliputi:
a.kawasan hutan pendidikan di Taman Maluku Makmur di Negeri Amahusu;
b.laboratorium Alam Plasma Nuftah di Gunung Nona; dan
c.kawasan hutan bakau di Kelurahan Lateri, Negeri Passo, Desa Negeri Lama, dan Desa Waiheru.

Pasal 47
Rencana pengelolaan dan rencana pelestarian taman wisata alam meliputi:
a.Gua Liang Ekang di Negeri Urimessing;
b.Kawasan Gunung Nona di Negeri Amahusu; dan
c.Air Besar di Negeri Laha.

Pasal 48
Rencana pengelolaan dan rencana pelestarian taman wisata alam laut diarahkan untuk Taman Wisata Pantai
dan Laut di NegeriLatuhalat, Dusun Airlouw - Negeri Nusaniwe, Negeri Hutumuri, Negeri Hukurila, Leahari,
Negeri Laha, Negeri Passo,NegeriHalong, dan Negeri Tawiri.

Pasal 49
Rencana pengelolaan dan rencana pelestarian pantai berhutan bakau diarahkan untuk pantai berhutan bakau di
kawasan Waiheru, Negeri Lama, Passo, Lateri, Laha, Tawiri, Rutong dan Leahari.

Pasal 50
Rencana pengelolaan ruang kawasan cagar budaya diarahkan pada pelestarian kawasan/bangunnn bersejarah
yang meliputi kawasan cagar budaya sebagaimana disebutkan pada Pasal 46 uyat (3).

Pasal 51
Rencana pengelolaan ruang kawasan ilmu pengetahuan diarahkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian,
dan pelestarian keanekaragaman spesies endemik yang meliputi kawasan ilmu pengetahuan sebagaimana
disebutkan pada Pasal 46 ayat (4).

Pasal 52
(1)Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf e direncanakan meliputi:
a.kawasan rawan gempa, dan gerakan tanah;
b.kawasan rawan longsor;
c.kawasan rawan banjir; dan
d.kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami.
(2)Kawasan rawan gempa, dan gerakan tanah meliputi wilayah Kota Ambon.
(3)Kawasan rawan longsor meliputi Negeri Hukurila, Negeri Soya, NegeriHatalai, Negeri Ema, Negeri
Kilang, Negeri Naku, Negeri Urimessing, Negeri Amahusu,Negeri Batu Merah, Negeri Hative Besar,
Negeri Nusaniwe, dan kawasan-kawasan yang topografinya rentan terhadap longsor.

(4)Kawasan rawan banjir meliputi sepanjang bantaran sungai Wairuhu, Wai Batu Merah, Waitomu, Wai Batu
Gajah, Wai Batu Gantung, Wayame, Wailela, dan bantaran sungai lainnya yang rentan terhadap banjir.
(5)Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami meliputi kawasan pesisir Kota Ambon.
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Pasal 53
(1)Rencana pengelolaan kawasan rawan bencana alam diarahkan pada pengelolaan kawasan rawan becana
alam yang meliputi:
a.rawan gempa dan gerakan tanah;
b.rawan longsor;'

*

o. rawan banjlr; dan
d. rawan gelombang pasang dan tsumani.

(2)Rencana pengelolaan kawasan rawan gempa, dan gerakan tanah diarahkan untuk seluruh wilayah Kota
Ambon.i

(3)Rencana pengelolaan kawasan rawan longsor diarahkan pada Negeri Hukurila, Negeri Soya,
NegeriHatalai, Negeri Ema, Negeri Kilang, Negeri Naku, Negeri Urimessing, Negeri Amahusu,Negeri
Batu Merah, Negeri Hative Besar, Negeri Nusaniwe, dan kawasuit-kawasnn yang topografinya rentan
terhadap longsor.
(4)Rencana pengelolaan kawasan rawan banjir diarahkan pada sepanjang bantaran sungai Wairuhu, Wai Batu
Merah, Waitomu, Wai Batu Gajah, Wai Batu Gantung, Wayame, Wailela, dan bantaran sungai lainnya
yang rentan terhadap banjir.
(5)Rencana pengelolaan kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami diarahkan untuk kawasan pesisir
Kota Ambon.

Pasal 54
Kawasan lindung Geologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 39huruf f, direncanakan meliputi: kawasan kars
pada Negeri Latuhalat, Negeri Amahusu, Kelurahan Benteng, Kelurahan Kudamati, Kawasan Gunung Nona,
Kelurahan Karang Panjang, Negeri Hative Kecil, Negeri Galaa,Negeri Halong, Kelurahan Lateri, Negeri
Passo, Negeri Huttumuri, Negeri Rumah Tiga dan Negeri Hative Besar.

Pasal 55
Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf g, direncanakan meliputi: kawasan
terumbu karang dan kawasan padang lamun

Pasal 56
Kawasan terumbu karang dan padang lamun direncanakan meliputi:
a.kawasan terumbu karang di sepanjang pesisir Timur kecamatan Leitimur Selatan di sepanjang pesisir
Selatan Kecamatan Nusaniwe, pesisir Negeri Laha sampai Negeri Wayame, dan pesisir antara Negeri
Latuhalat sampai Negeri Nusaniwe; dan
b.kawasan padang lamun di sepanjang pesisir Negeri Hutumuri hingga Negeri Leahari

Pasal 57
Rencana pengelolaan kawasan terumbu karang dan padang lamun meliputi:
a.pemeliharaan dan mempertahankan kondisi terumbu karang dan padang lamun yang masih buik; dan
b.konservasi dan rehabilitasi kawasan terumbu karang dan padang lamun yang telah rusak.

Pasal 58
Rencana Pola ruang untuk Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 38meliputi:
a.kawasan permukiman/ dan atau pcrumahan;

b.kawasan perdagangan dan jasa;
c.kawasan perkantoran;

d.kawasan industri kecil dan menengah;
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e.kawasan pariwisata;
f.kawasan ruang terbuka non hijau;
g.kawasan ruang evakuasi bencana;(
h.kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan

l'! ''

i.kawasan peruntukan lainnya

Pasal 59
Kawasan permukiman/dan atau perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf a melipuli:
(1)kawasan permukiman/dan atau perumahan berkepadatan sedang/rendah dan kawasan permukiman/dan
atau perumahan berkepadatan tinggi;
(2)kawasan permukiman/dan atau perumahan berkepadatan sedang/rendahdirencanakan terletak di: sebelah
Timur NegeriHative Kecil, sebelah Selatan Negeri Halong, sebelah Barat Desa Nania, sebelah Utara
Negeri Passo, sebelah Barat dan Utara Desa Hunuth, sepanjang Negeri-negeri Leahari sampai dengan
Hutumuri, sekitar Negeri-negeri Naku dan Kilang, sekitar Negeri-negeriAmahusu, Nusaniwe, Seilale dan
Latuhalat, dan sekitar Negeri-negeriHative Besar, Tawiri dan Laha;
(3)Kawasan permukiman/dan atau perumahan berkepadatan tinggi direncanakanpada kawasan pusat kota dari
Taman Makmur sampai Negeri Hative KeciI,Negeri Passo, kawasan desa Wayame, Kawasan Desa
Waiheru, Desa Nania dan Negeri Lama, sebagian Desa Poka dan sebahagian Negeri Rumah Tiga;
(4)Kawasan permukiman/dan atau perumahan sebagaimana ayat 3 diatas tidak termasuk kawasan Gunung
Nona, Kusu-Kusu Sereh,Kayu Putih, dan sebahagian selatan Negeri Batu Merah yang berfungsi sebagai
kawasan penyangga.

Pasal 60
(1)Rencana pengembangan ruang kawasan permukiman/dan atau perumahan diarahkan untuk kawasan
permukiman/ perumalmh perkotaan dan kawasan permukiman/ perumahan perdesaan;
(2)Rencana pengembangan kawasan permukiman/dan atau perumahan perkotaan diarahkan pada kawasan
Hative Kecil dan Kawasan Passo, kawasan Poka, kawasan Rumah Tiga, Kawasan Waiheru, kawasan
Nania, kawasan Negeri Lama, kawasan Wayame, kawasan Hative Kecil, dan Kelurahan Lateri;
(3)Rencana Pengembangan kawasan permukiman/dan atau perumahan perdesaan diarahkan padakawasan
Negeri - Negeri Amahusu, Nusaniwe, Seilale, Latuhalat, Urimessing, Hative Besar, Soya, dan Negerinegeri di Kecamatan Leitimur Selatan;
(4)Kawasan permukiman /dan atau perumahan berkepadatan tinggi lebih diprioritaskah untuk pembangunan
permukiman/perumahan dengan konstruksi bangunan bertingkat yang tahan gempa;
(5)Permukiman/dan atau Perumahan yang telah ada di kawasan hutan lindung, kawasan penyangga, kawasan
resapan air dan kawasan sekitar mata air, serta kawasan panlai berhutan bakau tidak boleh melakukan
pengembangan.
(6)Rencana pengembangan kawasan untuk Pertumbuhan kawasan permukiman /dan atau perumahan
perkotaan termasuk real estate, dan perumahan pedesaan harus sestiai ilengan peruntukan kawasan dalam

RTRW kota dan tidak pada kawasan yang rawan terhadap becana alum dan kawasan dengan kemiringan
lereng lebih dari 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 61
(1)Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf b direncanakan terletak di
kawasan Pusat Kota Ambon dan kawasan Negeri Passo;
(2)Rencana pengembangan ruang kawasan jasa dan perdagangan diarahkan untuk sektor perdagangan, hotel,
restoran, dan jasa lainnya di Kawasan Pusat Kota Ambon dan Kawasan Passo;
(3)Rencana pengembangan prasarana perdagangan dan jasa meliputi:
a.pengembangan dan/atau revitalisasi Central Business Area (CBA), beserta prasarana dan sarana
pendukungnya di pusat Kota Ambon;
b.revitalisasi dan pengembangan pasar induk berskala regional di Pusat Kota Ambon dan di kawasan Passo;

J
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c.revitalisasi dan pengembangan pasar lokal skala kota, baik tradisional maupun modern, pada SWP HI,
SWPIV dan SWP V dengan jumlah dan hirarkhi pelayanan disesuaikan dengan standart yang berlaku;
d.pengembangan Pusat Perbelanjaan modern {shopping centre/mall) di Pusat Kota Ambon dan kawasan
Passo; dan
e.revitalisasi dan pengembangan fasilitas jasa lainnya di Pusat Kota Ambon dan tersebar.

Pasal 62
Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf c serta rencana pengembangannya
diarahkan pada SWP II dan SWP HI

Pasal 63
Kawasan industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf d meliputi:
a.Kawasan industri kecil diarahkan tersebar pada semua SWP sesuai dengan sentra produksi lokal masingmasing kawasan;
b.Kawasan industri menengah diarahkan di SWP II, SWP III, dan SWP IV

Pasal 64
(1)Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf e dircncanukan meliputi: wisata alum,
wisata budaya, wisata religi, dan wisata sejarah.
(2)Kawasan wisata alam direncanakan meliputi kawasan wisata alam bahari dan kawasan wisata alam agro.
(3)Rencana pengembangan kawasan wisata alam bahari diarahkan untuk Pintu Kota, Pantai Leilissa; Pantai
Namalatu; Taman Laut Nusaniwe; Pantai Nusaniwe;Pantai Amahusu termasuk Pantai Batu Capeu; Pantai
Air Salobar; Hutan Mangrove di Waiheru, Negeri Lama, Passo, dan Lateri; Pantai Tanjung Marthafons;
Pantai Wayame; Pantai Air Manis; Pantai Tihulessy; Pantai Weserisa; Pantai Lawena: dan Pantai Toisapu.
(4)Rencana pengembangan wisata alam agro meliputi:
a.kawasan hutan lindung di Kawasan Gunung Nona, Kawasan Gunung Sirimau dan sebagian Kawasan
Gunung Salahutu dan sebagian Kawasan Gunung Leihitu;.
b.kawasan hutan bakau di Halong, Lateri, Passo, Waiheru, Poka Rumah Tiga, Hative Besar, Tawiri dan
Laha.
c.Kawasan wisata hutan Sagu di Negeri Tawiri.
(5)Rencana pengembangan kawasan wisata budaya diarahkan pada negeri-negeri adat dalam wilayah Kota
Ambon
(6)Rencana pengembangan kawasan wisata Religi diarahkan untuk Mesjid Jami/Alfatah danMesjid Agung
An Nur di Negeri Batu Merah, Gereja Katedral Santo Fransiscus Xaverius, Gereja Maranatha, Gereja tua
di Negeri Soya, Negeri Passo dan Negeri Hutumuri, makam Pendeta Jozef Kam, dan Gua Maria
(7)Rencana pengembangan kawasan wisata sejarah meliputi:
a.Benteng Victoria di Kelurahan Uritetu;
b.Tugu Martha Chistina Tiahahu di Amantelu;
c.Tugu Pattimura/Thomas Matulessy di Kelurahan Uritetu;
d.Tugu Trikora di Kelurahan Ahusen;'
e.Tugu Doland di Kelurahan Kuda Mati;
f.Tugu Santo Fransiscus Xaverius di Kelurahan Uritetu;
g.Makam Pahlawan Tentara Australia di Kelurahan Pandan Kasturi;
h.Makam Jozef Kam di Kelurahan Karang Panjang;
i. Mesjid Agung AnNur di Negeri Batu Merah;
j.

Tugu Slamet Riyadi di Kelurahan Uritetu;

k. Makam Anak Cucu Pangeran Diponegoro di Negeri Batu Merah;
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1. Rumah Radja dan Baileo di Negeri Soya;
m. Mesjid Djame di Kelurahan Honipopu;
n. Gereja tua di Negeri Passo dan Negeri Hutumuri; dan
o. Museum Siwalima di Negeri Amahusu.
(8) Ketentuan lebih lanjut tentang pengembangan kawasan wisata sejarah akan diatur dengan Peraturan
Walikota.

Pasal65
(1)Kawasan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf f meliputi lahan yang
diperkeras dan badan air atau kondisi tertentu lainnya.
(2)Lahan yang diperkeras sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi jalan, pedestrian, areal parkir, landasan
lapangan udara, areal pelabuhan, dan stadion olahraga, lapangan olahraga dan rekreasi, dan monumen.
(3)Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan sungai, pantai, pesisir, teluk, dan laut.
(4)Kondisi tertentu lainnya seperti area cadas, kapur dan pasir
(5)Rencana pengembangan ruang terbuka non hijau meliputi:
a.revitalisasi dan pengembangan Stadion Mandala Remaja di Kelurahan Amantelu, hingga mencapai skala
internasional beserta prasarana pendukungnya,

b.Pengembangan pusat olahraga dan rekreasi bahari di kawasan Passo dan kawasan Latuhalat hingga
mencapai skala internasional, beserta prasarana pendukungnya,
c.Menata kembali ruan^ terbuka non hijau yang telah mengalami degradasi secara fungsi atau kualitas
ruang,

d.Mengembangkan Ruang Terbuka Non Hijau di kawasan perdagangan dan jasa, perkantoran, perumahan,
dan fasilitas sosial seperti pendidkan, kesehatan dan peribadatan.
e.Mengoptimalkan pemanfaatan ruang terbuka non hijau melalui sosialisasi.^'••• •

Pasal 66
(1)Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana di maksud pada Pasal 58 huruf g dan rencana
pengembangnnya diarahkan sebagai berikut:
a.Memanfaatkan ruang terbuka hijau, ruang terbuka non hijau, gcdung pertemuan, gedung olahraga, dan
bangunan lainnya yang memungkinkan sebagai ruang evakuasi bencana pada daerah ravvan bencanu,
b.Menyediakan jalur evakuasi bencana yang tcrjangkau old) kenclaraan roda empat pada wilayahwilaynh rawan bencana untuk menjamin keamanan dan keselaiualan |)cngungsi,
c.Mclakukan tanggap Dini untuk bencana Sosial dan memanfaatkan lokasi-lokasi yang aman untuk
ruang evakuasi; dan
d.Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana.
(2)Penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana akan diatur secara rinci dengan peraturan walikota.

Pasal 67^
(1)Rencana peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud padaPasal 58 huruf h
diarahkan pada:
a.Pasar Mardika, Pasar Nusaniwe, Pasar Tagalaya, Pasar Batu Merah, Pasar Passo, Pasar Nania, Pasar Rumah
Tiga dan Pasar Wayame; dan
b.Pemanfaatan koridor atau lorong Jalan A.Y Patty, Jalan Kemakmuran, jalan pantai Mardika dan koridor
pertokoan Batu Merah dengan sistem buka-tutup jalan.
(2)Rencana penataan sektor informal adalah sebagai berikut:
a.Membatasi pemanfaatan Ruang Terbuka Publik untuk sector informal dengan pembatasan area dan
pengaturan waktu berdagang;
b.Mengoptimalkan fungsi pasar untuk mengakomodir kebutuhan ruang sektor informal
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c.Mengintegrasi kegiatan sector informal dengan sektor formal;
d.Melibatkan stakeholder d'alain menjaga fasilitas publik agar tidak digunakan untuk kegiatan sektor informal.

Pasal 68
Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf i direncanakan meliputi:
a.kawasan pertambangan galian C;• vvitiUi
b.kawasan pertanian;
c.kawasan perikanan;

d.kawasan penyangga;
e.kawasan pelayanan umum;

f.kawasan militer;
g.kawasan khusus bandar udara; dan

h. Kawasan pengembangan teluk dan pesisir.

Pasal 69
(1)Kawasan pertambangan galian C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a diarahkan di Negeri
Hative Besar, Negeri Tawiri, Negeri Laha, Negeri Hutumuri, dan Negeri Passo.
(2)Pengelolaan pertambangan galian C sebagaimana di maksud • pada ayat (1) baik
perorangan/kelompok/golongan pengusaha yang berbadan hukum tertentu wajib melakukan pemulihan
fungsi lingkungan hidup sebagai akibat dari eksploitasi maupun eksplorasi yang berdampak terhadap
pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup.
(3)Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan :
a.Penghentian sumber pencemaran, dan pembersihan unsur pencemaran
b.Remediasi
c.Rehabilitasi
d.Restorasi, dan/atau
e.Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(4)Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(l) dan
ayat (2) wajib menyusun :
a.Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH, dikenakan bagi usaha dan atau
kegiatan yang sudah memiliki ijin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki Dokumen AMDAL
b.Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH, dikenakan bagi usaha dan
atau kegiatan yang sudah memiliki ijin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL /UPL
(5)Ketentuan atau pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat(l), (2), (3), dan (4) akan diatur
dengan Peraturan Walikota

Pasal 70
(1)Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 huruf b direncanakan meliputi: kawasan
pertanian lahan kering dan tanaman tahunan/perkebunan.
(2)Kawasan pertanian lahan kering direncanakan diNegeri Seilale, Negeri Latuhalat, Negeri llalong sampai
dengan Negeri Laha.
(3)Rencana pengembangan kawasan pertanian lahan kering diarahkan pada pengembangan tanaman pangan
dan hortikultura.•
(4)Kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan direncanakan diNegeriLatuhalat, Negeri Urimessing,
Negeri Batu Merah, Negeri Rutong, Negeri Hutumuri, Negeri Hukurila, Negeri Hatalai, Negeri Naku,
Negeri Kilang, Negeri Soya, Negeri Ema, Negeri Halong, Negeri Passo, Desa Negeri Lama, Desa
Waiheru, Desa Hunuth, Desa Poka, Negeri Rumah Tiga, Desa Wayame, Negeri Hatiwe Besar, Negeri
Tawiri; danNegeri Laha.
•
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(5) Rencana pengembangan kawasan pertanian diarahkan untuk tanaman tahunan/perkebunan diarahkan pada
tanaman buah-buahan, kayu-kayuan, dan tanaman perkebunan termasuk tanaman lokal.

Pasal 71
(1)Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 huruf c meliputi: kawasan perikanan tangkap
dan perikanan budidaya yang akan di kembangkan untuk menjadikan Ambon sebagai kawasan
Minapolitan;
(2)Rencana pengembangan kawasan perikanan tangkap, diarahkan terletak di Teluk Baguala, Teluk Ambon
Luar, dan Pesisir Selatan Pulau Ambon
(3)Rencana pengembangan kawasan perikanan budidaya diarahkan berlokasi di Teluk Ambon dan Teluk
Baguala
(4)Rencana pengembangan hasil perikanan diarahkan berlokasi di Kawasan Toisapu sampai NugcriLatuhalat,
dan Desa Wayame sampai Negeri Laha

Pasal 72
Kawasan penyangga sebagaimana dimaksud pada pasal 68 huruf d direncanakan pengembangannya pada
daerah sebelah Selatan Negeri-negeri Halong, sebelah Utara Negeri Leahari sampai dengan negeri Naku,
Kilang, Ema, sebelah Barut.Ncgeri Hutumuri sampai kawasan Batu Gong dari Negeri Passo, sebelah Utara dan
Barat-laut Desa Hunuth, sebelah Utara Negeri Hatiwe Besar sampai negeri Laha, sebahagian Negeri Soya dan
NegeriBatu Merah yang bcrbulasan dengan Hutan Lindung Sirimau dan sebagian desa Urimesing serta Negeri
Amahusu yang berbatasan dengan Hutan Lindung Gunung Nona;

Pasal 73
(1)Kawasan pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e meliputi:
a.pendidikan;
b.kesehatan; dan
c.peribadatan;
d.ketentraman dan kctertiban
(2)Kawasan pelayanan umum pendidikan meliputi:
a.kawasan pendidikan tinggi di Desa Poka - Rumah Tiga,dan tersebar di SWP I , SWP II, SWP III dan

SWP V;
b.kawasan pendidikan menengah menyebar di seluruh SWP;•
e.kawasan pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah menyebar di seluruh pusat-pusat pelayanan
lingkungan;
(3)Rencana pengembangan pelayanan umum pendidikan terdiri dari:
a.revitalisasi dan pengembangan prasarana pendidikan tinggi ke arah skala internasional, dengan penekanan
pada keunggulan dalam bidang ilmu dan teknologi kelautan;
b.revitalisasi dan pengembangan prasarana pendidikan menengah umum dan kejuruan ke arah skala
internasional, dan mencapai perbandingan ideal antara jumlah sekolah menengah umum dengan sekolah
menengah kejuruan;
c.revitalisasi dan pengembangan prasarana pendidikan dasar ke arah skala internasional;
d.revitalisasi dan pengembangan prasarana pendidikan anak usia dini (PAUD) ke arah skala internasional;
dan
e.revitalisasi dan pengembangan prasarana pendidikan luar biasa ke arah skala internasional
(4)Rencana pengembangan pelayanan umum kesehatan terdiri dari:
a.peningkatan kelas RSUD Dr Haulussy menjadi RSU tipe A di Kelurahan Benteng;
b.pengembangan RSU tipe C di kawasan Passo;

c.peningkatan puskesmas menjadi Puskesmas dengan kapasitas rawat inap di SWP II, SWP III, SWP IV dan
SWP V sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
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d.pengembangan rumah sakit akademis di Kampus Universitas Pattimura di Desa Poka/Negeri Rumah Tiga;
e.revitalisasi dan/atau pengembangan Rumah Sakit Tentara, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polisi;
f.Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ambon; dan
g.Pengembangan Rumah Sakit Internasional.
(5)Rencana pengembangan pelayanan umum peribadatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
dan diarahkan sesuai dengan hierarki fungsi kawasan.
(6)Kawasan ketentraman dan ketertiban meliputi kantor polisi yang tersebar di Kota Ambon, baik tingkat
provinsi,kota maupun kecamatan;
(7)Rencana pengembangan fasilitas kepolisian disesuaikan dengan kewcnungun dari POLRI

Pasal 74
(1)Kawasan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruff meliputi:
a.kawasan markas TNI-AD, meliputi Kodam Pattimura, dan markas TNI-AD yang tersebar di wilayah Kota
Ambon;
b.kawasan markas TNI-AL, meliputi Lantamal IXdi Negeri Halong; dan
c.kawasan markas TNI-AU di Negeri Laha, dekat Bandar Udara Pattimura.
(2)Rencana pengembangan kawasan militer merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat.

Pasal 75
(1)Kawasan khusus Bandar Udarasebagaimana dimaksud pada pasal 68 huruf grencana pengembangannya
diarahkan diNegeri Laha dan Tawiri;
(2)Pengembangan kawasan khusus Bandar Udara akan diatur lebih lanjut dengan Rencana Detail Tata Ruang.

Pasal 76
(1)Kawasan pengembangan teluk dan pesisir sebagaimana dimaksud pada pasal 68 huruf h, rencana
pengembangannya diarahkan untuk mewujudkan Ambon Water Front City;'
(2)Rencana Pengembangan Ambon Water Front City wajib memperhatikan :
a.Kajian lingkungan hidup strategis;
b.Analisis Dampak lingkungan Lalulintas;
c.Standar konstruksi tahan gempa sesuai tata cara perencanaan konstruksi ketahanan gempa untuk bangunan;
d.Nilai-nilai estetika terhadap lingkungan , baik dalam bentuk/arsitektur bangunan, maupun landscape/taman;
e.Sosialisasi kepada masyarakat setempat.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang kawasan pengembangan Teluk dan Pesisir untuk mewujudkan Ambon
Water Front City akan diatur dengan Peraturan Daerah.

BABV
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA AMBON

Pasal 77
Penetapan kawasan strategis kota Ambon didasarkan pada:
a.kepentingan ekonomi;
b.kepentingan sosial dan budaya; serta

c.kepentingan lingkungan hidup.
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Pasal 78
Kawasan strategis kepentingan ekonomi sebagairaana dimaksud pada Pasal 77 huruf a direncanakan meliputi:
a.kawasan Pusat Kota Ambon, diarahkan pengembangnnya sebagai kawasan pusat pelayanan jasa
perhubungan, jasa perdagangan, pemerintahan provinsi, pemerintahan kota, dan penempatan fasilitas
umum dengan skala pelayanan provinsi dan kota;
b.kawasan Pelabuhan laut Yos Sudarso diarahkan sebagai kawasan pelabuhan internasional;
c.kawasan sekitar bandar udara Pattimura, diarahkan pengembangannya sebagai kawasan permukiman
berkepadatan rendah dengan memperhatikan fiingsi Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan

(KKOP);
d.kawasan Passo diarahkan pengembangannya sebagai kawasan pelayanan jasa perhubungan, jasa
perdagangan, sentra industri, dan penempatan fasilitas umum dengan skala pelayanan kota;
e.kawasan pesisir Teluk Ambon diarahkan pengembanganya sebagai kawasan produk unggulan perikanan
dan pariwisata bahari;. ,V s .,;

f.kawasan pesisir selatan Kota Ambon diarahkan pengembangannya sebagai kawasan produk unggulan
pertanian, perikanan, dan pariwisata bahari.

Pasal 79
Kawasan strategis kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 huruf b direncanakan
meliputi:
a.kawasan pendidikan tinggi untuk pengembangan teknologi tinggi di bidang kelautan dan perikanan
diarahkan di Desa Poka dan Negeri Rumah Tiga.•
b.kawasan pelestarian adat istiadat/budaya diarahkan pada semua Negeri-Negeri di Kota Ambon.

Pasal 80
(1). Kawasan strategis kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 huruf c
direncanakan meliputi:
a.kawasan hutan lindung di wilayah kota Ambon, diarahkan di : kawnsnn !hutan lindung Gunung Sirimau,
kawasan hutan lindung Gunung Nona; dan kawasan hutan lindung di Lcihitu dan Salahutu di Jazirah
Leihitu.
b.kawasan hutan mangrove diarahkan di Waiheru, Poka, Negeri Lama, Passo, L-ateri, Laha, Tawiri, Rutong
dan Leahari.
c.kawasan ekosistem terumbu karang, yang diarahkan di: Teluk Ambon Luar yaitu di Negeri Eri sampai
dengan pesisir Negeri Seilale, Negeri Laha , pesisir sebelah timur kecamatan Leitimur Selatan dan di
sepanjang pesisir Selatan pulau Ambon
(2). Penanganan kawasan strategis lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilukukan untuk
mempertahankan, melindungi, menata, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dan di
sekitar kawasan tersebut.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA AMBON

Pasal 81
Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Ambon dimaksudkan untuk:
a.Perwujudan Rencana Struktur Ruang
b.Perwujudan Rencana Pola Ruang
c.Perwujudan Kawasan Strategis

f
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Pasal82
Perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 81 huruf a meliputi:
a.Peningkatan fungsi dan peran satuan wilayah pengembangan
b.Pengembangan system pusat-pusat pelayanan kegiatan kota
c.Pengembangan system jaringan prasarana ntama/trnnsportasi dan prasnrana lainnya.

Pasal 83
Perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 81 hurufb meliputi:
a.Pengembangan fungsi kawasan Lindung
b.Pengembangan kawasan budidaya

Pasal 84
Perwujudan pengembangan kawasa strategis sebagaimana dimaksud pada pasal 81 huruf c meliputi:
a.Kawasan strategis kepentingan ekonomi
b.Kawasan strategis kepentingan sosial budaya
c.Kawasan strategis kepentingan lingkungan hidup

Pasal 85
(1)Arahan pemanfaatan ruang untuk perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan rencana
kawasan strategis sebagaimana dimaksud pasal 82, pasal 83 dan pasal 84 dijabarkan kedalam indikasi
program utama sesuai tahapan rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahunan sampai dengan
akhir tahun perencanaan 2031
(2)Indikasi program utama sebagaimana dimaksud ayat 1 tercantum dalam Lampiran I (pertama) yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANGWILAYAH KOTA AMBON

Bagian kesatu
Umum
Pasal 86'
(1)Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Pemerintah dan
Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
(2)Koordinasi pengendaliun.pcinanfaatan ruang wilayah kota dilakukan oleh Walikota Ambon.
(3)Program pengendalian pemiinfaatan ruang dilakukan melalui ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan
perizinan, serta ketentuan pcmberian insentif dan disinsentif.
Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 87
(1) Ketentuan Umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada pasal 86 ayat (3) digunakan sebagai
pedoman dalm menyusun Peraturan Zonasi

J
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(2)Ketentuan Umum Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
a.Ketentuan Umum peraturan zonasi struktur mang; dan•
b.Ketentuan Umum peraturan zonasi pola mang
(3)Penetapan ketentuan umum mengenai zonasi dijelaskan lebih lanjut di dalam Lampiran II yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini..

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 88
(1)Setiap pemanfaatan ruang hams mendapat ijin dari pemerintah kota
(2)Perijinan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diberikan dalam rangka :
a.Menghindari dampak negatif yang mengganggu kepentingan umum; dan
b.Menjamin pembangunan sesuai dengan rencana tata mang, standart teknis, kualitas kinerja minimum, dan
peraturan zonasi yang ditetapkan Pemerintah Kota Ambon
(3)Perijinan pemanfaatan mang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
a.Rencana Stmktur dan Pola Ruang
b.Rencana Tapak Kawasan / dan atau rencana perpetakan
c.Analisis terhadap daya dukung lingkungan hidup dan daya dukung sarana prasarana.
(4)Pelaksanaan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams diselenggarakan sesuai dengan prinsip
tata kelola Pemerintahan yang baik
(5)Perijinan pemanfaatan mang sebagaiman ayat (1) meliputi:
a.Ijin Prinsip
b.Ijin Lokasi
c.Ijin Mendirikan Bangunan
(6)Pelaksanaan Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran III
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(7)Mekanisme penerbitan izin diiatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Keem pat^
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 89
(1)Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada pasal 86 ayat (3)
diselenggarakan dengan tujuan:
a.Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan mang dalam mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan
rencana tata mang;
b.Mengfasilitasi kegiatan ponutnfatan ruang agar sejalan dengan rencana tata mang; dan
c.Meningkatkan kemitraan scmua pemanggku kepentingan dalam rangka pemanfaatan mang yang sejalan
dengan rencana tata mang.

(2)Ketentuan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk
memberikan imbalan atau kemudahan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata
mang dan peraturan zonasi•
(3)Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bempa:
a.Keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa mang, atau umn saham;
b.Pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
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c.Kemudahan prosedur perijinnn; dan / atau
d.Pemberian penghargaan kcpada masyarakat, swasta, dan atau pemerintah daerah.
(4)Ketentuan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah,
membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan
peraturan zonasi.

(5)Ketentuan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:^
a.Pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besar biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi
dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dim / atau
b.Pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan / atau Penalti
(6)Mekanisme ketentuan insentif dan disinsentif akan diiatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BABVm
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MAS Y A It A KAT
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 90
Dalam mewujudkan penataan ruang wilayah kota Ambon, masyarakat berhak:
a.berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
b.mengetahui secara terbuka RTRW Kota Ambon, dan rencana rinci tata ruang kawasan,
c.menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari'penataan ruang;
d.memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan
pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
e.mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
f.mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 91
Dalam mewujudkan penataan ruang wilayah kota Ambon, masyarakat wajib
a.mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b.memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan;
c.mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d.memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan
sebagai milik umum

Pasal 92..,

(1)Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90
dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan
ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
(2)Kaidah dan aturan pemaivfaatan ruang yang dipraktekan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan
sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur
pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.
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Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 93
Dalam perencaan ruang wilayah kota Ambon , peran masyarakat dapat berbentuk;
a.Memberikan masukan mengenai;s
a. 1. penentuan arah pengembangan wilayah;
a.2. potensi dan masalah pembangunan;
a.3. perumusan rencana tata ruang; dan
a.4. penyusunan rencana struktur dan pola ruang

b.Menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
c.Melakukan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 94
(1)Dalam pemanfaatan ruang di wilayah kota Ambon, peran masyarakat dapat berbentuk:
a.pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan,

dan kearifan lokal yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
b.bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan
kawasan yang mencakup lebih dari satu kecamatan; dan
c.menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi ruang.
(2)Peran masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pemanfaatan ruang yang dilakukan pemerintah, swasta,
dan masyarakat
(3)Peran masyarakat dalam memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan penataan ruang yang
tidak sesuai dalam:
a.proses pemberian izin;
b.pemberian insentif dan disinsentif;
c.penerapan aturan zonasi; dan

d.perencanaan dan hasilnya.

Bagian Keempat
Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang

Pasal 95
(1)Dalam penataan ruang masyarakat berperan memberikan saran, pertimbangan, pendaput, tanggapan,
keberatan, masukan terhadap informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah dilakukan secara
lisan atau tertulis kepada Walikota;
(2)Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB EX
KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG KOTA AMBON

Pasal 96
(1) Koordinasi Penataan Ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan
ruang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKRD) Kota Ambon.
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(2) Pembentukan Badan Koordiansi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), sebagaimana di maksud ayat (1)
ditetapkan oleh Keputusan Walikota.

BABX
KJERJASAMA PENATAAN RUANG KOTA AMBON
Pasal 97
(1)Dalam rangka penataan ruang diperlukan kerjasama antara Pemerintah Kota dengan pemerintoh pusat,
pemerintoh provinsi, pemerintoh kabupnten Maluku Tengah, dan pihak swasto
(2)Kerjasama antera Pemerinteh Koto dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi meliputi:
a.Kerjasama penyediaan jaringan infrastruktur dan prasarana umum;

b.Kerjasama penataan lingkungan perumahan dan permukiman;
c.Kerjasama pengembangan kawasan teluk dan pesisir;
d.Kerjasama penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik;
e.Kerjasama peningkatan kapasitos aparatur; dan
f.Kerjasama pembinaaan penataan ruang.
(3)Kerjasama antara Pemerintah Koto dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah meliputi;
a.Kerjasama penyediaan jaringan infrastruktur dan sarana prasarana umum wilayah perbatasan;
b.Kerjasama pengelolaan hutan lindung Salahutu dan huton lindung Leihitu
c.Kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan sumber air baku;
d.Kerjasama pengelolaan persampahan;
e.Kerjasama penegasan batas wilayah; dan
f.Kerjasama penataan ruang wilayah perbatasan., ..

,

(4)Kerjasama antara Pemerintoh Koto dengan swasta meliputi:
a.Kerjasama penyediaan jaringan infrastruktur dan sarana prasarana umum;
b.Kerjasama penataan lingkungan permukiman dan perumahan;
c.Kerjasama penataan kawasan perdagangan dan jasa;
d.Kerjasama penyediaan Ruang terbuka Hijau Publik dan privat;
e.Kerjasama penyediaan Ruang Terbuka Non Hijau privat;
f.Kerjasama pengembangaan kawasan perkotaan baru;
g.Kerjasama pengembangan kawasan teluk dan pesisir.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 98
(1)Pengawasan demi tercapainya penyelenggaraan penataan ruang dilakukan terhadap kinerja pengaturan,
pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat secara
terintegrasi dan terkoordinasi meliputi:
a.pemantouan terhadap kualitas tata ruang dan lingkungan;
b.evaluasi demi pencapaian tujuan rencana tata ruang; serta
c.pelaporan tentang pemanfaatan ruang
(3)Kegiatan pengawasan dimaksudkan untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang

yang ditetapkan dalam rcijcana

1
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BAB XII
ARAHANSANKSI

Pasal 99
(1)Pengenaan sanksi dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan
peraturan zonasi

(2)Sanksi dikenakan atas pelanggaran rencana tata ruang yang berakibat terhambatnya pelaksanaan program
pemanfaatan ruang, baik yang dilakukan oleh penerima ijin maupun pemberi ijin

Pasal 100
(1)Jenis pelanggaran rencana tata ruang yang dilakukan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 99
ayat (2) terdiri dari:
a.pelanggaran fungsi ruang;,
b.pelanggaran intensitas pemanfaatan ruang;

c.pelanggaran tata masa bangunan;
d.pelanggaran kelengkapan prasarana bangunan; dan
e.pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam izin pemanfataan ruang.
(2)Jenis pelanggaran rencana tata ruang yang dilakukan aparat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada Pasal 99 ayat (2),.adnlah ketika penerbitan ijin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan atau
tidak sesuai dengan prosedur administratif yang ditetapkan.

Pasal 101
(1)Bentuk sanksi yang dikenakan adalah sanksi administrasi terhadap pelanggaran rencana tata ruang yang
dilakukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 ayat (1) terdiri dari:
a.peringatan dan atau teguran;
b.penghentian sementara pelayanan administratif;! ^
c.penghentian sementara kegiatan pembangunan dan atau pemanfaatan ruang;
d.penutupan lokasi;
e.pencabutan izin;
f.pembatnlan izin;
g.pemuiihan fungsi atau rehabilitasi fungsi ruang;
h. pembongkaran bagi bangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
i.

pengenaan denda.

(2)Bentuk sanksi administrasi terhadap pelanggaran rencana tata ruang yang dilakukan aparatur Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 ayat (2) adalah sesuai dengan peraturan perundangundangan

BABXHI
PENYIDIKAN

Pasal 102
(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil terrtentu di lingkungan Pemerintah Kota diberikan wewenang untuk
melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
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(2) Wewenang penyidik sebugnimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.menerima, mencari, mciiguiupulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana
di bidang penataan ruang agur keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b.meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau bak^^n tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
c.meminta keterangan dan bahanbukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
penataan ruang;
d.memeriksa buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang penataan ruang;
e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dekumendokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan
ruang;
g.menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruungun atau tempat pada saat pemeriksaan

sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yung dibawa sebagaimana dimaksud
pada huruf;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j.

menghentikan penyidikan;

k. apabila terdapat cukup bukti, Penyidik dapat meminta bantuan POLRI untuk melakukan penangkapan dan
penahanan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan/atau peradilan; dan
1. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang
menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

BABXIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 103
a.Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 91 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan dan atau denda sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku
b.Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
c.Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian fimgsi
ruang sesuai rencana tata ruang diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

d.Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 104
(1)RTRW Kota Ambon dijeugkapi dengan buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011
sampai dengan 2031 dun album pcta dengan skala 1: 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu)
(2)Buku RTRW Kota Ambon dun album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan daerah ini.

r

37

PasallO5
RTRW Kota Ambon akan digunakan sebagai pedoman pemba^igunnn dan menjadi rujukan bagi penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Ambon, Kencana Pcmbnngunan Jangka Menengah Kota Ambon,
Rencana Rinci Tata Ruang Kota,dan Peraturan Zonasi.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106
(1). Pada saat rencana tata ruang wilayah ditetapkan, semua pemanfaatan ruang wilayah yang tidak sesuai
dengan rencana tata ruang wilayah harus disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah melalui kegiatan
penyesuaian pemanfaatan ruang wilayah.
(2). Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali setiap 1 (satu)
kali dalam S (lima) tahun atau sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan
pemerintah Kota Ambon.

Pasal 107
Apabila pemanfaatan ruang yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tidak sesuai dengan
rencana pemanfaatan ruang, maka:

a.bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah memiliki ijin dan dalam pelaksanaan tidak mengubah
perwujudan struktur/pola ruang pada pemanfaatan ruang, kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan;
b.bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah memiliki ijin dan dalam pelaksanaan kegiatan mengubah
perwujudan struktur/pola pemanfaatan ruang, maka kegiatan tersebut dapat dihentikan sesuai ketentuan
yang berlaku;
c.bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak memiliki izin, namun dalam pelaksanaannya tidak mengubah
perwujudan struktur/pola pemanfaatan ruang, maka kegiatan tersebut dapat diizinkan dengan mengikuti
prosedur administrasi tertentu sesuai peraturan perundang-undangan; dan
d.bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak memiliki izin, namun dalam pelaksanaannya mengubah
struktur/pola pemanfaatan ruang, maka kegiatan tersebut harus dihentikan dan disesuaikan dengan
struktur/pola pemanfaatan ruang.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 108
(1)Dengan berlakunya Peiaturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Ambon NomorlTahun
1986Tentang Rencana Induk Kota Ambon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon, diatur lebih lanjut dengan Rencana Rinci Tula Ruang dan
Peraturan Zonasi.
(3)Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

Diundangkan di Ambon
pjd.a_tanggal 3 Juli 2012

RU
AMBON
TAHUN 2J012 NOMOR 24 SERI E NOMOR 01

t
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 24 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA AMBON
TAHUN 2011 SAMPAIDENGAN TAHUN 2031

I. UMUM
1.Ruang wilayah Kota Ambon sebagai wadah atau tempat bagi umat manusia dan
mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatannya merupakan anugrah dan
karunia Tuhan Yang Maha Kuasa kepada daerah ini. Sebagai anugrah dan karunia
Tuhan Tuhan Yang Maha Kuasa perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola ,
dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatan ruang atau tempat ini secara optimal

dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.
Sebagai umat ciptaan Tuhan kita berkeyakinan bahwa kebahagian hidup dapat
tercapai dengan baik, jika didasarkan atas keserasian, keselarasim dan
keseimbangan, baik dalam kedudukan manusia sebagai pribadi, hubungan
manusia dengnn manusia , hubungan manusia dengan alam, maupun hubungan
manusia dci'igan Tuhan sang pencipta. Keyakinan ini menjadi pedoman dalam
penataan ruang Kota Ambon.
2.Wilayah Kota Ambon sesuai peraturan perundang-undangan meliputi

wilayah

daratan, lautan dan udara memiliki hak atau kewenangan untuk mengatur dan
mengurus daerah/kota sendiri berdasar otonomi daerah sebagai mana diamanatkan
didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.•
Ruang sebagai salah satu sumber daya alam tidaklah mengenal batas wilayah,
akan tetapi kalau ruang dikatkan dengan pengaturannya maka haruslah jelas batas
fungsi dan sistim dalam satu kesatuan.
Secara geografis kedudukan atau letak Kota Ambon sebagai ibukota Provinsi
Maluku cukup strategis karena berada di tengah-tcngah provinsi Maluku yang
berperan sebagai pintu masuk keluar dari dan daerah-daerah di provinsi Maluku
maupun daerah-daerah diluar provinsi Maluku.

Dengan demikian ruang wilayah Kota Ambon merupakan asset daerah yang
harus dimanfaatkan secara terkoordinasi, terpadu dan selektif mimgkin dengan
memperhatikan factor-faktor ekonomi, social, budaya, keamanan serta
kkelestarian kemampuan lingkungan untuk menompang pembangunan daerah ini

demi terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera.
Kita sadari bersama bahwa ketersediaan ruang itu tidak tak terbatas, oleh karena
itu bila pemanfaatan ruang tidak diatur dengan baik, kemungkinan besar terdapat
pemborosan manfaat ruang dan penurunan kualitas ruang. Sejalan dengan itu
diperlukan penataan ruang untuk mengatur pemanfaatannya berdasarkan besaran
kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang dan estetika lingkungan.

\

3.Untuk menata ruang wilayah kota Ambon sejalan dengan dengan UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang m maka disusxmlah

RTRW Kota Ambon dengan memperhatikan Kota Ambon sebagai kota yang
terletak di Pulau Ambon sebagai Pulau Kecil yang rentang terhadap bencana,
pengembangan potensi kelautan dan pesisir, juga dengan memperhatikan Kota
Ambon sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan sebagai waterfront city dan eco-city
sehingga mampu mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Ambon.
4.Pembangunan Kota Ambon dilakukan secara terencana, rasional, optimal,
bertanggungjawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan,
dengan mengutamakan kemakmuran rakyat, dengan mengupayakan akses
pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan
berhierarkhi serta mempertahankan keterikatan antara kawasan perkotaan dan
kawasan perdesaan, mengendalikan perkembangan Kota Ambon sebagai water
front citry dan eco city, dan mendorong kawasan perkotaan dan pusat
pertumbuhan maupun pusat pertumbuhan baru agar lebih efektif dalam
pengembangan wilayah sekitarnya.
5.RTRW Kota Ambon memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna
air, tata guna udara, dan tata guna sumberdaya alam lainnya dalam satu kesatuan
tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan
perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan
wilayah den'gan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial.

Untuk itu, RTRW Kota Ambon disusun dengan didasarkan pada upaya
mewujudkan tujuan, kebiajakan, dan strategi penataan ruang wilayah, sehingga
kesejahteraan masyarakat

dapat diwujudkan

melalui strategi pelaksanaan

pemanfaatan ruang wilayali.
Perencanaan tata ruang wilayah Kota Ambon dilakukan uiituk menghasilkan
rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang
Kota Ambon disusun dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang
dan rencana pola ruang. Rencana struktur ruang wilayah Kota Ambon
susbtansinya meliputi satuan wilayah pembangunan (SWP), sistem pusat
pelayanan kegiatan kota, dan sistem jaringan prasarana. Rencana pola ruang

wilayah Kota Ambon substansinya meliputi kawasan lindung dan kawasan
budidaya termasuk kawasan strategis.
Rencana rinci tata ruang Kota Ambon disusun dengan muatan substansi
mencakup hingga penetapan zona ruang. Penyusunan rencana rinci tersebut
dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar
penetapan peraturan zonasi. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang
mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya.
6.Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan pula melalui perizinan pemanfaatan
ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan
pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang
sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata
ruang.

Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan
terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang
dilakukan masyarakat maupun pemerintah daerah.
Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi
pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana
tata ruang.

Pengenaan sanksi dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas
pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan
peraturan zonasi.
7.. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Ambon Tahun 2011 sampai dengan 2031, sebagai dasar pengaturan lebih
lanjut penataan ruang dan perencanann pembnngunan Kota Ambon baik untuk
Rencana Pembangunan Jangka Panjung (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah I )crah ( RKPD).

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
a.Yang dimaksudkan dengan aman adalah situasi masyarakat dapat

menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindung dari berbagai
ancaman.

Nyaman adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai
social budaya dan fungsinya dalam suasanayang tenang dan damai.

Produktif adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien
sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk
kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing.
Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah kondisi kualitas
lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan ,
termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi
kawasan setelah habisnya sumber daya alam terbarukan.
b.Kota Jasa merupakan kota dengan fungsi utama sebagai pusat

pelayanan public diberbgai bidang dengan tidak mengabaikan
pelayanan dibidang perdagangan.
c.Pengertian Waterfront City yaitu suatu kawasan kota yang menghadap

langsung ( baik view maupun akses) ke wilayah perairan ( laut,
sungai/danau)
Ecocity :adalah kota yang di bangun dengan mengedepankan dan
memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan

Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Ayut(l) ;
Sumber Daya Air adalah Sumber Daya berupa air yang berguna
atuu potensial bagi manusia

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Energi Terbarukan adalah Sumber energy yang dapat dengan cepat

diisi kembali oleh alam, atau proses berkelanjutan

Pasal 7•
Hurufa

Cukup Jelas
Hurufb
Cukup Jelas
Pasal 8

Ayat (1)
Yang dimaksudkan dengan kelesturiun lingkungan yaitu kondisi
suatu lingkungan yang terpelihara dcngun baik bagi kelangsungan
perikehidupan manusia dan makluk hidup lain..

Ayat (2)
Keseimbangan ekosistim merupakan suatu kondisi stabil dari
tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh dan
menyeluruh yang saling mempengaruhi.

Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 9
Ayat(l),
Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuah lingkungn
hidup vmtuk mendukung perikehidupan manusia dan makluk hidup
lain..

Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan
hidup untuk menyerap zat energy dan atau komponen lain yang
masuk atau dimasukan kedalamnya.

Ayat (2)
Gugus Pulau adalah suatu pendekatan pola perwilayahan
pembangunan di Provinsi Maluku sesuai potensi wilayah untuk
pengembangannya.. Terdapat 12 Gugus Pulau di provinsi Maluku
dimana Ambon dan Pulau Lease berada pada gugus pulau ke.- 7

dengan fungsi dan prioritas pengembangan : pertanian, kehutanan,
perkebunan, perikanan, pariwisata, penduidikan dan pariwisata.

Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 10

Ayat(l)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Keunikan bentang alam adalah suatu kondisi bentangan alam baik
daratan maupun lautan yang memiliki cirri tersendiri yang tidak

ditemui di daerah lain

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 11
Satuan Wilayah Pengembangan merupakan suatu wilayah dengan semua

kompenan kota didalamnya mempunyai hubngan hirarkhi yang terkait
oleh sistim jaringan jalan sebagai prasarana perhubungan darat, dan atau
yang terkait oleh sistim jaringan sungai atau perairan sebagai prasrana
perhubimgan air.

t

Sistim jaringan prasarana kota dibentuk oleh sistim jaringan transportasi

sebagai sistim jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistim
jaringan prasarana lainnya
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Sentra Primer adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani
kegiatan skala Internasional, Nasional atau beberapa provinsi
Setra Sekunder adalah Kawasan Perkotaan yang berfiingsi untuk melayani
skala Provinsi atau beberapa kabupaten/Kota
Sentra Tersier adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani
kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan

Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
a. Tatanan

kepelabuhan :Suatu sistim kepelabuhanan yang

memuat tentang hirarki, peran, fungsi , klasifikasi, jenis,
penyelenggaraan, kegiatan, keterpaduan intra dan antyar moda
transportasi serta keterpaduan dengan sektor lainnya

Ayat (4)
b.

Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) : "
Wilayah daratan /pereiran dan ruang udara di sekitar Bandar
udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan
dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Pasal 21

Ayat (1)
**.

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

t

Pasal 27
Sistim jaringan energi listrik merupakan unsur perangkat peralatan yang
terdiri dari pembangkit, penyaluran, distribusi dan pelanggan, yang satu

dengan yang lainnya salingberhubungan dan saling bekerja sama untuk
menghasilkan energy listrik.

Sistim jaringan telekomunikasi yaitu sistim jaringan yang berhubungan
dengan teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat
ke tempat lain.
Sistim jaringan sumber daya air merupakan sistim jaringan pemanfaatan
kemampuan dan kapasitas potensi air untuk kegiatan manusia.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 29

Ayat (1)

[

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)

-

Cukup Jelas
Pasal 30

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Air baku adalah air bersih yang dipakai untuk kebutuhan air
minum, air rumah tangga dan air industri.
Air yang dipakai untuk air baku harus memenuhi persyaratan
sesuai kegunaannya.

Ayat (3)
Normalisasi sungai adalah usaha untuk meluruskan sungai yang

bentuknya meandering (berkelok-kelok) dari sedimen/endapan
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 33

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

r

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

4 1Pasal 35
Ayat (1)
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa suatu
usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau
beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau
jumlahnya baik baik secara langsung maupun tidak langsung dapat
mencemarkan adau merusak lingkungan hidup, keseatan,
kelangsungan hidup manusia dan makluk hidup lainnya.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 36

Ayat (1)
Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan

pejalan kaki dapat direncanakan dalam bentuk ruang pejalan kaki
disisi jalan , ruang pejalan kai disisi air, ruang pejalan kaki di
kawasan komersial/perkantoran,ruang pejalan kaki di Ruang
Terbuka Hijau,

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jela
Pasal 37

Ayat(l)
Yang dimaksudkan dengan jalur evakuasi bencara yaitu tempautempat atau prasarana Kota yang sudah ada atau yang akan

disediakan bagi kemudahan akses bila terjadi bencana.

Ayat (2)
Cukup Jelas*

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

r

Pasal 38
Termasuk kawasan lindving adalah kawasan hutan lindung, kawasan
konservasi dan resapan air, kawasan sempadan pantai,kawasan sepandan
sungan, kawasan sekitar mata air, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan
perlindungan sumber daya hati,, kawasan perlindungan cagar
budaya,kawsan perlindungan ilmu pengetahuan, kawasan rawan bencana,
kawasan lindpng geologi, kawasan terumbu karang dan kawasan padang
lamun.

Termasuk kawasan budidaya adalah kawasan permukiman, kawasan
perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri, kawasan
pariwisata, kawasan ruang terbuka non hijau,, kawasan evakuasi bencana,
kawasan perambangan .kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan
penyangga, kawasan pelayanan innum, kawasan militer.dan kawasan
khusus bandara.
Pasal 39' n" '

Cukup Jelas
Pasal 40

Ayat(l)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas
*
?

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas?
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Rencana jalan inspeksi disepanjang sungai dimaksudkan untuk
mengendalikan perkembangan permukiman di bantaran sungai sekaligus
untuk menjamin terciptanya kelestarian fungsi simgai.

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

r

1
Pasal 45

Ayat (1)
Ruang terbuka hijau public mcrupakan ruang terbuka hijau yang
dimiliki dan dikelolu oleh Pcincrintah Kota Ambon untuk
digunakan bagi kepentingan masyarakat secara umum.
Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal vmtuk

menjamin keseimbangan ekosistim kota baik baik keseimbangan
hidrologi dan sistim mikroklimat maupun sistim ekologis lainnya
yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih

yang diperlukan masyarakat, sekaligus dapat meningkatkan nilai
estetika kota.

Ayat (2)
Proporsi ruang terbuka hijau public seluas minimal 20 (dua puluh)
persen yang disediakan Pemerintah Kota dimaksudkan agar ruang
terbuka hijau minimal dapat lebih terjamin pencapaiannya sehingga
memungkinkan pemanfaatan secara luas oleh masyarakat.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat(l)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Pelestarian pantai berhutan bakau dimaksudkan untuk menjamin
kepunahan tanaman bakau sebagai dampak dari kemajuan dan
perkembangan pembangunan Kota Ambon.
Pasal

50
Cukup Jelas

Pasal

51
Cukup Jelas

Pasal

52
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

10
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Pasal 61

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

t•

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan Sentral Business Area adala Kawasan
Pusat Perdagangan dan Jasa.

Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Ayat (8)
Cukup Jelas
Pasal 65

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 66

Ayat (1)
jCukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 67

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

12

If

Ayat (2)

;
*

•!
;

^

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

F**

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)

-

Cukup Jelas
Pasal 74

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal

75
Ayat(l)
Cukup Jelas

Ayat (2)
* *

;

^* i-

'^

^ *

:

Cukup Jelas
Pasal 76

Ayat (1)

•r
\

Cukup Jelas

* i
* i
ft

*

Ayat (2)

^" •

Cukup Jelas

i

* i
i

Ayat (3)

•

Cukup Jelas
Pasal

77
Cukup Jelas

Pasal

78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

t

Pasal 80

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

>

Cukup Jelas
1

Pasal 81
Cukup Jelas
*^^

Pasal

82
Cukup Jelas

?'I

Pasal

83
Cukup Jelas
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Pasal 84
Cukup Jelas
Pasal 85

Ayat(l)
Indikasi program utama diwujudkan dalam bentuk program-

program utama pengembangan wilayah kota yang diindikasikan
memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk
mewujudkan struktur dan pola ruang serta kawasan strategis
wilayah sesuai tujuan penataan ruang wilayah Kota Ambon

Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 86

Ayat (1)
Pengendalian pemanfaatan uang dimaksudkan agar pemanfaatan
ruang wilayah Kota Ambon sesuai dengan rencana tata tuang
wilayah Kota Ambon.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 87

Ayat (1)
Peraturan Zonasi merupakan ketentuan yang mengatur
pemanfaatan ruang dan unsure-unsur ^engendalian yang
disesuaikan untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana
rinci tata ruang.

Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus , boleh dan tidak
boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat
terdiri atas ketentuan tcntang amplop ruang ( koifisien dasar ruang
hijau, koifisien dasar bangunan, koifisien lantai bangunan, dan
garis sempadan bangunan), penyediann sarana dan prasarana serta
ketentuan lain yang dibutuhkan untuk tnewujudkan ruang yang
aman, nyaman, produktif dan berkelanjulan.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 88

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas
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Ayat(7),r ,.,,,,^

Cukup Jelas

Ayat (8)
Cukup Jelas
Pasal 89

Ayat (1)
Ketentuan insentif sebagai suatu ketentuan yang mengatur tentang
pemberian ambalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dan
didorong perwujudannya dalam rencana tata ruang kota Ambon.
Ketentuan disinsentif sebagai suatu ketentuan yang mengatur
tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan
ruang dalam bentuk pencegahan, pembatasan dan atau mengurangi
kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang kota
Ambon.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas
* ••

Pasal 90
Huruf a
Peran masyarakat dalam penataan ruang dimulai sejak proses
perencanaan , pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang
melalui keterlibatannya dalam memberikan data dan informasi.

X

Hurufb
Mayarakat dapat mengetahui RTRW Kota Ambon melalui
Lembaran Daerah . SosiaJisasi, pengumuman dan atau
pemberitahuan oleh Pemerintah Kola.
Huruf c

Pertambahan nilai ruang dapat dilihat ilari sudut pandang ekonomi,
social budaya,dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak
langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, social budaya
dan kualitas lingkungan.

Huruf d
Yang dimaksud dengan pergantian yang layak adalah nilai atau
besarnya penggantian tidak menurunkantingkat kesejahteraan
.

orang yang diberi penggantian sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.
Huruf e

Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
5 * 1Pasal 91
*"

Huruf a
^ |Cukup Jelas
Hurufb
Cukup Jelas

16

Huruf c
k

Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

s

Pasal 92

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 93
Huruf a

Cukup Jelas
Hurufb
Cukup Jelas
Huruf c

Cukup jelas
Pasal 94

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 95

Ayat (1)
*/

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 96

Ayat (1)
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah merupakan suatu wadah
yang dibentuk dengan melibatkan unsure-unsur terkait untuk
mengkoordinasikan penataan ruang kota Ambon mulai sejak
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang

Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 97

I

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayatj[4)

* Cukup Jelas
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Pasal 98

Ayat(l)
Pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan dan
pelaksanaan penataan ruang dimaksudkan untuk menjamn

r*

tcrlaksananya peraturan perundang-undangan, terselenggaranya
p<?mberdayaan seluruh pemangku kepentingan dan teijaminnya
pelaksanaan pemanfaatan ruang.
A

Ayat (2)
Pemantauan , Evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan
penataan ruang merupakan kegiatan mengamati, dengan cermay,
menilai tingkat pencapaian rencana secara obyektif dan
memberikan informasi hasil evaluasi secara terbuk^.

Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 99

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 100

Ayat(l)
Cukup Jelas

* .

Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 101

Ayat(l)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 102

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 103
Hurufa

Cukup Jelas
Hurufb
Cukup Jelas
Hurufc

Pasal 104 *

Cukup Jelas
Hurufd
Cukup Jelas

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

18

Pasal 105
Cukupjelas
Pasal 106

Ayat(l)
Cukupjelas

Ayat (2)
Peninjauan kembali RTRW Kota Ambon 2011-2031 dapat
menghasilkan rekoendasi berupa : a) RTRW Kota Ambon yang ada

tetap berlaku sesuai masa berlakunya dan atau b) RTRW Kota
Ambon dapat direvisi.
Revisi RTRW Kota Ambon dilaksanakan dengan tetap

menghormati hak yang dimiliki masyarakat sesuai dengan
kstentuan perundang-undangan..

Pasal 107
Hurufa

Cukup Jelas
Hurufb
Cukup Jelas
Hurufc

Cukupjelas
Hurufd
Cukup jelas
Pasal 108

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukupjelas
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