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ntuk mencapai pembangunan yang lebih terarah dan terpadu guna 

meningkatkan pembangunan melalui pemanfaatan sumberdaya secara 

optimal, efektif dan efisien perlu dilakukan perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Pemikiran mengenai tatanan 

matra yang komprehensif menjadi bagian integral dalam pelaksanaan 

pembangunan Kabupaten Banjar melalui rencana tata ruang wilayah yang 

terpadu serta implementasi rencana yang taat azas, diharapkan dapat 

dicapai tujuan pembangunan daerah secara optimal. 

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar 

bertujuan untuk mewadahi perkembangan dan pembangunan yang selama ini 

berlangsung, sehingga rencana tata ruang tetap dapat berfungsi 

sebagai pedoman bagi agenda pembangunan. 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan izin-Nya, Buku 

Rencana yang merupakan rangkaian kegiatan pekerjaan Penyusunan RTRW 

Kabupaten Banjar Tahun 2013 – 2032 ini selesai disusun. 

Materi teknis ini berisi mengenai gambaran umum Kabupaten Banjar yang 

disertai dengan isu-isu strategis pengembangan kawasan, tujuan, 

kebijakan dan strategi pengembangan wilayah, rencana struktur dan 

pola ruang, penentapan kawasan strategis kabupaten, arahan 

pemanfaatan ruang, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, 

kelembagaan dan peran masyarakat dalam penataan ruang.  

Disampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah 

membantu terselesaikannya Buku RTRW ini. 
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BAB 
PENDAHULUAN 

 

 

 

Pada bab ini akan menjelaskan tentang dasar hukum penyusunan 

RTRW,profil wilayah kabupaten, dan isu-isu strategis wilayah 

kabupaten. 

 

1.1 Dasar Hukum  

Landasan Hukum atau Peraturan perundangan yang berlaku dalam 

pengaturan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang 

dilaksanakan di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Banjar 

adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 

Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2043); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas 

Tanah dan Benda-Benda yang ada diatasnya (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2324); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pokok Peternakan dan Kesehatan Ternak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1967 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2324); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok 

Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 

22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3274)  ; 

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3299); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3419); 

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran 

Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437) 

9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469); 

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya 

(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 

12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Angkutan 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689); 

15. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 

16. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 

17.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

18. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 

19. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor  53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4389); 

20. 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 2324); 

21. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4436) ; 

22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

23. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Pusat dan Daerah 

24. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4444); 

25. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) ; 

26. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkerataapian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor  65, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722); 
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27. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ; 

28. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501); 

29. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4739) ; 

30. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64)  ; 

31. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69)  ; 

32. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 

33. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 

34. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 

35. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

36. Undang-Undang Nomor 41  Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan; 

37. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3445); 

38. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516); 

39. 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 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3660); 

40. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3721); 

41. Peraturan Pemerintan Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan 
Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1998 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 3745); 

42. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia   Nomor 3838); 

43. 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); 

44. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145); 

45. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tantang Pengawasan 

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia   Nomor 4161); 

46. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242); 

47. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan 

Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 

48. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987); 

49. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32,turan 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);  

50. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) 

51. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 46, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624) ;   

52. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4655) ; 

53. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

54. Peraturan Pemerintah  Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) ; 

55. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan 

Kawasan Lindung; 

56. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah 
bagi Kawasan Industri 

57. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri; 
58. Keputusan Presiden 118 Tahun 2000 tentang Kegiatan Usaha Jasa 

Pergudangan; 

59. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2002 tentang Koordinasi 

Penataan Ruang Nasional; 
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60. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah 
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 ; 

61. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan 

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 

62. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis 
Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Pengawasan Sungai 

dan Batas Sungai; 

63. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;  

64. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata 
Cara Peran Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di 

Daerah; 

65. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang 

Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota; 

66. Peraturan Menteri Negara Agraria / Ka BPN Nomor 2 Tahun 1999 

tentang Izin Lokasi; 

67. Peraturan Menteri Negara Agraria / Ka BPN Nomor 9 Tahun 1999 

tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara 

dan Hak Pengelolaan; 

68. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 

1455K/40/MEM/2000 tentang pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas 

Pemerintahan di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk 

Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik; 

69. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 

327/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang 

Kawasan Perkotaan ; 

70. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang 

Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;  

71. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A/PRT/2006 tentang 

Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai; 

72. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang RTH 

Kawasan Perkotaan; 

73. Peraturan Menteri Negara Agraria / Ka BPN Nomor 3 Tahun 2007 

tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres Nomor 36/2005 tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan 

Umum Sebagaimana Telah Diubah dengan Perpres Nomor 65/2006; 

74. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan 

Permukiman di Daerah; 

75. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 

2008-2028. 

 

1.2 Ketentuan Umum 
Berikut ini penjelasan dari asas penataan ruang berdasarkan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang, yang terkait dengan RTRW Kabupaten Banjar adalah sebagai 

berikut: 

1. Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik 

Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Daerah adalah Kabupaten Banjar. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai 

unsur  penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Banjar.  

4. Bupati adalah Bupati Banjar. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar. 

6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan 

ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan 

wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan 

kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 

7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan 

ruang. 

8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

9. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi 

pengaturan, pembinaan, pelaksaan, dan pengawasan penataan ruang. 

10. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum 
bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan 

ruang. 

11. Pembinaan penataan ruang adalah upaya meningkatkan kinerja 

penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah 

Daerah dan masyarakat.  

12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan 

penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan. 

13. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan 

penataan ruang dapat diwujudkan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang 
dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui 

penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 

15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan 

tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah 

ditetapkan. 

16. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan 

struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan 

penetapan rencana tata ruang. 

17. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 
18. Rencana tata ruang wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang 

pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap 

unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan 

aspek administratif.   

19. Rencana rinci tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang pada 
kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur 

terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek 

fungsional dan disusun berdasarkan nilai strategis kawasan 

dan/atau kegiatan kawasan sebagai perangkat operasionalisasi 

rencana tata ruang wilayah.  
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20. Rencana detail tata ruang adalah rencana rinci tata ruang untuk 
rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan 

peraturan zonasi kabupaten/kota.  

21. Materi muatan teknis rencana tata ruang adalah isi dari rancangan 

peraturan daerah tentang rencana tata ruang yang bersifat teknis, 

meliputi: tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang; rencana 

struktur ruang; rencana pola ruang; penetapan kawasan strategis; 

arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan 

ruang. 

22. Rencana pembangunan jangka panjang daerah selanjutnya disingkat 
RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 20 (dua puluh) 

tahun. 

23. Rencana pembangunan jangka menengah daerah selanjutnya disingkat 

RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 5 (lima) tahun. 

24. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar yang selanjutnya 

disebut RTRW Kabupaten Banjar adalah rencana tata ruang yang 

bersifat umum dari wilayah Kabupaten Banjar yang berisi tujuan, 

kebijakan, strategi, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, 

kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan pengendalian 

pemanfaatan ruang. 

25. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan yang selanjutnya disebut RDTRK 

adalah rencana terperinci tentang tata ruang untuk rencana tata 

ruang kawasan yang dilengkapi dengan peraturan zonasi. 

26. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disebut 

RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang 

dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan 

bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan 

program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan 

rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan 

pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan. 

27. Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalam kesatuan 

sistem pelayanan, yang masing-masing memiliki kekhasan fungsi 

pengembangan. 

28. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem 

jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung 

kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki 

hubungan fungsional. 

29. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah 
yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan 

peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. 

30. Rencana struktur ruang wilayah adalah rencana yang mencakup 

rencana sistem perkotaan wilayah dalam wilayah pelayanannya dan 

jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk 

mengintregrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan 

skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem 

jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, 

sitem jaringan sumber daya air dan sistem jaringan lainnya. 

31. Rencana pola ruang wilayah adalah rencana distribusi peruntukan 

ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk 

fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa 

berlakunya RTRW kabupaten (20 tahun) yang dapat memberikan 

gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang dituju sampai 

dengan akhir masa berlakunya perencanaan 20 tahun. 

32. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis serta 

segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan 

berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 

33. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan 

budidaya. 

34. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah 

kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala 

internasional, nasional, atau beberapa provinsi. 

35. Pusat Kegiatan Nasional Promosi yang selanjutnya disebut PKNp 

adalah kawasan yang direncanakan dan dipersiapkan peningkatan 

pengembangan pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian 

hari dapat ditetapkan sebagai PKN. 

36. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah 

kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala 

provinsi atau beberapa kabupaten/kota. 

37. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan 

perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten 

atau beberapa kecamatan. 

38. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah 

kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL 

39. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah 

kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala 

kecamatan atau beberapa desa. 

40. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah 
pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala 

antar desa. 

41. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan 
perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum yang 

berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah 

permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali 

jalan rel dan jalan kabel. 

42. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu  lintas 

umum. 

43. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan 

usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan 

sendiri. 

44. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan 

jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan 

membayar tol. 

45. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling 
menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah 

yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan 

hierarkis. 

46. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan 

peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan 

semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua 

simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. 

47. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan 

dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk 
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masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara 

menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder 

kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga dan 

seterusnya sampai ke persil. 

48. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara 

berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat 

kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. 

49. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara 

berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan 

lokal, antar pusat kegiatan wilayah atau antara pusat kegiatan 

wilayah dengan pusat kegiatan lokal. 

50. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya 
guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, 

pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan,antar 

pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat 

kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan. 

51. Jalan lingkungan primer adalah jalan yang menghubungkan antar 

pusat kegiatan didalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam 

lingkungan kawasan perdesaan. 

52. Jalan arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan 

primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu 

dengan kawasan sekunder kesatu atau kawasan sekunder kesatu 

dengan kawasan sekunder kedua. 

53. Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan 
sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan 

sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. 

54. Jalan lokal sekunder adalah menghubungkan kawasan sekunder kesatu 

dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, 

kawasan sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke perumahan. 

55. Jalan lingkungan sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar 

persil dalam kawasan perkotaan. 

56. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk 

keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra 

dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan 

pemberangkatan kendaraan umum. 

57. Terminal barang adalah prasarana transportasi jalan untuk 

keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra 

dan/atau antar moda transportasi. 

58. Terminal penumpang tipe A adalah terminal penumpang yang 

berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar-kota 

antar-provinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan 

antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan 

perdesaan. 

59. Terminal penumpang tipe C adalah terminal penumpang yang 

berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan. 

60. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau 

perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan 

pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai 

tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar 

muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang 

dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran 

dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan 

intra-dan antarmoda transportasi. 

61. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk 
melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan 

danau. 

62. Dermaga adalah tempat dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar 
muat barang. 

63. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas 

prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, 

kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan 

transportasi kereta api. 

64. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik 
berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian 

lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang 

terkait dengan perjalanan kereta api. 

65. Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta 

api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat 

dioperasikan. 

66. Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak 
jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang 

milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, 

termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi 

lalulintas kereta api. 

67. Jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang 
terkait satu dengan yanglain yang menghubungkan berbagai tempat 

sehingga merupakan satu sistem. 

68. Jalur kereta api khusus adalah jalur kereta api yang digunakan 

secara khusus olehbadan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan 

pokok badan usaha tersebut. 

69. Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, 

beton, atau konstruksilain yang terletak di permukaan, di bawah, 

dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang 

mengarahkan jalannya kereta api. 

70. Fasilitas operasi kereta api adalah segala fasilitas yang 

diperlukan agar kereta api dapat dioperasikan. 

71. Sarana perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di 

jalan rel. 

72. Base transceiver station yang selanjutnya disebut BTS adalah 

menara telekomunikasi seluler. 

73. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah 

tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media 

lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. 

74. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah 

tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, 

pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. 

75. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disebut TPST 

adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, 

penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan 

akhir sampah. 

76. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk 

menunjang pertanian. 
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77. Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu 
kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai 

penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. 

78. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari 

satu jaringan irigasi yang bisa disingkat DI. 

79. Jaringan sumber daya air adalah jaringan air, sumber air dan daya 
air yang terkandung di dalamnya. 

80. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya 
air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan atau pulau-

pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 Km2. 

81. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan 

satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang 

berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal 

dari curah hujan ke danau atau kelaut secara alami, yang batas di 

darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai 

dengan perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 

82. Bendung adalah struktur bendungan berkepala rendah yang berfungsi 
untuk menaikkan muka air biasa di sungai.  

83. Bendungan atau Dam adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan 
laju air menjadi waduk, danau, atau tempat rekreasi. 

84. Cekungan air tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu 

wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua 

kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan 

pelepasan air tanah berlangsung. 

85. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan 

kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk 

keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.  

86. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 

keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang 

mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia 

serta makhluk hidup lainnya.  

87. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup 

untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain dan 

keseimbangan antar keduanya. 

88. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup 
untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk 

atau dimasukan ke dalamnya. 

89. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi 

utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup 

sumber daya alam dan sumber daya buatan. 

90. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik 

di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai 

kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta 

ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga 

kehidupan.  

91. Kawasan cagar alam yang selanjutnya disingkat CA adalah kawasan 

suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan 

tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang 

perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.   

92. Kawasan suaka marga satwa yang selanjutnya disingkat SM adalah 

kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman 

dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya 

dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.  

93. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas 

tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi 

perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan 

keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara 

lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 

94. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 
sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam 

persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya 

tidak dapat dipisahkan. 

95. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau 

ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya 

sebagai hutan tetap. 

96. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan dengan ciri khas 

tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem 

penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, 

mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara 

kesuburan tanah. 

97. Kawasan hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas 

tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman 

tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. 

98. Kawasan taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam yang 

terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuh-tumbuhan dan 

satwa alami atau buatan jenis asli atau bukan asli, pengembangan 

ilmu penetahuan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata dan rekreasi. 

99. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi 

pokok memproduksi hasil hutan.  

100. Kawasan peruntukan hutan rakyat adalah kawasan yang fungsi 

utamanya diperuntukkan bagi kegiatan perkebunan dan hutan rakyat 

dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk 

kegiatan perkebunan/hutan rakyat dalam meningkatkan produksi 

perkebunan atau kehutanan, dengan tetap memperhatikan kelestarian 

lingkungan. 

101. Kawasan sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai 
yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian 

fungsi pantai. 

102. Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri 

sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan 

kelestarian fungsi sungai. 

103. Kawasan sekitar waduk dan situ adalah kawasan di sekeliling waduk 

dan situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan 

kelestarian fungsinya. 

104. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air 

yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian 

fungsi mata air. 

105. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang 

merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai 

tinggi maupun bentukan geologi yang khas. 

106. Kawasan rawan tanah longsor adalah kawasan dengan kriteria 

kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material 
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pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau 

material campuran. 

107. Kawasan rawan banjir adalah kawasan dengan kriteria kawasan yang 
diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami 

bencana alam banjir. 

108. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi 

utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber 

daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. 

109. 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. 

110. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama 

bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 

permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa 

pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 

111. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar 
kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan 

yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan 

hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 

penghidupan. 

112. Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukan 
bagi kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang 

akan segera dilakukan kegiatan pertambangan, meliputi golongan 

bahan galian A, B, dan C. 

113. Kawasan peruntukan industri adalah kawasan yang diperuntukan bagi 
kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yangbersangkutan. 

114. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan 

industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang 

yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri 

yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. 

115. Kawasan Industri dan Pergudangan adalah kawasan yang diarahkan 
dan diperuntukan bagi pengembangan industri dan pergudangan 

beserta fasilitas penunjangnya. 

116. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, 

bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi 

barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, 

termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. 

117. Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan 

bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan 

dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata 

serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. 

118. Pariwisata adalah berbagai  macam kegiatan wisata dan didukung 

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 

pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. 

119. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 

pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang 

muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta 

interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama 

wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. 

120. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, 
keindahan, dan nilai yang berupa  keanekaragaman kekayaan alam, 

budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan 

kunjungan wisatawan. 

121. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi 

Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau 

lebih wilayah administratif  yang di dalamnya terdapat daya tarik 

wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, 

serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya 

kepariwisataan. 

122. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa adalah kawasan yang 

diperuntukan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk 

pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi 

pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan 

perkotaan 

123. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara 

nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan. 

124. Kawasan peruntukkan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan 

dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan dan peternakan. 

125. Kawasan budidaya tanaman pangan adalah kawasan lahan basah 

beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak 

beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan 

pengembangan tanaman pangan.  

126. Kawasan budidaya hortikultura adalah kawasan lahan kering 

potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura 

secara monokultur maupun tumpang sari.  

127. Kawasan budidaya perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi 

untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan 

atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.  

128. Kawasan budidaya peternakan adalah kawasan yang secara khusus 

diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan 

komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, 

hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses 

dari hulu sampai hilir. 

129. Kawasan perlindungan pertanian adalah untuk mempertahankan 

sentra-sentra produksi beras yang produktif akibat alih fungsi 

lahan guna ketahanan pangan berkelanjutan. 

130. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan adalah wilayah budidaya 

pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan 

lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan 

cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya 

dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan 

kedaulatan pangan nasional. 

131. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha 
pertanian. 

132. Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan 

pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan 

secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, 

ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.  
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133. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan 

potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan 

ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan 

pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang. 

134. Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah perubahan 

fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutanmenjadi bukan lahan 

pertanian pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun 

sementara. 

135. Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan yang difungsikan 

untuk kegiatan perikanan dan segala kegiatan penunjangnya dengan 

tujuan pengelolaan untuk memanfaatkan potensi lahan untuk 

perikanan dalam meningkatkan produksi perikanan, dengan tetap 

memperhatikan kelestarian lingkungan. 

136. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai 

fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, 

pengolahan, pemasaran komoditas perikanan pelayanan jasa, 

dan/atau kegiatan pendukung lainnya.  

137. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau 

lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem 

produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang 

ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki 

keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. 

138. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas 

sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan 

perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling 

memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem 

jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah 

penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu 

juta) jiwa. 

139. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya 

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara 

nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan 

negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan termasuk 

wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. 

140. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya 
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat  penting  dalam  

lingkup  provinsi  terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau 

lingkungan. 

141. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya 

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam 

lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau 

lingkungan. 

142. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi 

utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan 

pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih 

aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, 

pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, 

serta pertahanan dan keamanan. 

143. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang 

lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk 

area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat 

terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. 

144. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area 

memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih 

bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara 

alamiah maupun yang sengaja ditanam. 

145. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan 

lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah 

pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang 

tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan 

bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha 

dan/kegiatan. 

146. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang 

persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan 

disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya 

dalam rencana rinci tata ruang. 

147. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah 
ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya 

mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai 

dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) kabupaten yang berbentuk 

ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan 

insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah 

kabupaten.  

148. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan 
umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan 

unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk 

setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW 

(Rencana Tata Ruang Wilayah) kabupaten.  

149. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan 

oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus 

dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang 

digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan 

yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun 

dan ditetapkan. 

150. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang disyaratkan dalam 

kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

151. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa 
saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak 

sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. 

152. Perangkat insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan 

rangsangan terhadap kegiatan seiring dengan penataan ruang. 

153. Perangkat disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi 

pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan 

penataan ruang. 

154. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah 

petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu 

pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka 

mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang. 

155. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut 

BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung 
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pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang di Kabupaten Banjar dan mempunyai fungsi membantu tugas 

Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah. 

156. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk 

masyarakat hukum adat atau badan hukum. 

157. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam 

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian 

pemanfaatan ruang. 

158. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah 

kabupaten. Kedudukan kecamatan sebagai pelaksana teknis 

kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin 

oleh camat. 

159. Kelurahan adalah wilayah adminstratif di bawah kecamatan. 

Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah 

kabupaten. 

160. Desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di wilayah perdesaan 

(rural) yang merupakan wilayah administratif di bawah kecamatan 

yang dipimpin oleh kepala desa. 

161. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk 
melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang 

ditetapkan oleh Kelurahan. 

162. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang 

dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka 

pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. 

163. Holding Zone adalah kawasan hutan yang diusulkan perubahan 

peruntukan dan fungsinya menjadi bukan kawasan hutan atau bukan 

kawasan hutan yang diusulkan menjadi kawasan hutan oleh Bupati 

kepada Menteri Kehutanan dalam revisi Peraturan Daerah tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang belum mendapat 

persetujuan peruntukkannya dari Menteri Kehutanan. 

 

1.3 Profil Wilayah Kabupaten Banjar 

Pembahasan tentang profil wilayah Kabupaten Banjar meliputi 

Gambaran Umum Wilayah Kabupaten, Kependudukan dan Sumber Daya 

Manusia, Potensi Bencana Alam, Potensi Sumber Daya Alam, Potensi 

Ekonomi Wilayah, serta Isu-isu Strategi Kabupaten Banjar. 

 

1.3.1 Gambaran Umum Kabupaten Banjar 
1.3.1.1 Letak Geografis Dan Administrasi 

Kabupaten Banjar secara geografis terletak pada koordinat antara 

2
o
49’55” - 3

o
43’38” Lintang Selatan dan 114

o
30’20” - 115

o
33’37” Bujur 

Timur, dengan batas administrasi :  

Sebelah Utara : Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan; 

Sebelah Selatan : Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut; 

Sebelah Timur : Kabupaten Kotabaru, Taman Bumbu; 

Sebelah Barat : Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasi 

 

Luas wilayah kabupaten banjar adalah sebesar 4.668,50 Km
2
 atau 

466.850,00 Ha. Secara administrasi Kabupaten Banjar terbagi menjadi 

20 kecamatan dengan 290 desa/kelurahan. Kecamatan yang terluas adalah 

Kecamatan Aranio 1.166,35 Km2 (24,98 %), dan yang tersempit adalah 

Kecamatan Martapura Timur, yaitu 29,99 Km2 (0,64%). Untuk lebih 

jelasnya mengenai letak geografis dan batas adminitrasi Kabupaten 

Banjar dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini. 

 

Tabel 1.1 

LUAS WILAYAH MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN BANJAR 

 

No. Kecamatan Luas 

(Km²) 

Jumlah 

Desa/ 

Kelurahan 

Persentase 

Luas 

Wilayah (%) 

1 Aluh-aluh  82,48 19 1,77 

2 Beruntung Baru  61,42 12 1,32 

3 Gambut  129,30 14 2,77 

4 Kertak Hanyar  45,83 13 0,98 

5 Tatah Makmur 35,47 13 0,76 

6 Sungai Tabuk 147,30 21 3,16 

7 Martapura 42,03 26 0,90 

8 Martapura Timur 29,99 20 0,64 

9 Martapura Barat 149,38 13 3,20 

10 Astambul 216,50 22 4,64 

11 Karang Intan 215,35 26 4,61 

12 Aranio 1.166,35 12 24,98 

13 Sungai Pinang  458,65 11 9,82 

14 Paramasan 560,85 4 12,01 

15 Pengaron 433,25 12 9,28 

16 Sambung Makmur  134,65 7 2,88 

17 Mataraman  148,40 15 3,18 

18 Simpang Empat*)  453,30 26 9,71 

19 Telaga Bauntung 158,00 4 3,38 

  Kabupaten Banjar  4.668,50 290 100,00 

Sumber: Kabupaten Dalam Angka Tahun 2011 

Keterangan: *)termasuk Kec. Cintapuri Darussalam 

 

1.3.1.2 Kondisi Topografi 
Kondisi topografi wilayah seperti keadaan morfologi dan 

kemiringan lereng sangat penting untuk diketahui karena penataan 

ruang banya didasarkan pada kondisi topografi suatu wilayah. Demikian 

juga pengembangan jaringan utilitas sangat dipengaruhi oleh besarnya 

kemiringan lereng. 

 

Ditinjau ketinggian lahan diatas permukaan laut (dpal), maka 

Kabupaten Banjar dapat dikategorikan menjadi 5 (lima) kelas 

ketinggian, yaitu sebagai berikut: 

a. 0 – 7 meter diatas permukaan air laut.  
b. 7 – 27 meter diatas permukaan air laut. 
c. 27 – 100 meter diatas permukaan air laut. 
d. 100 – 250 meter diatas permukaan air laut. 
e. 250 meter diatas permukaan air laut. 
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Gambar 1.1 

PETA ADMINISTRASI 
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Ketinggian wilayah Kabupaten Banjar berkisar antara 0 - 1.878 

meter dari permukaan laut (dpl). Ketinggian ini merupakan salah satu 

faktor yang menentukan letak kegiatan penduduk sehingga ketinggian 

juga dipakai sebagai penentuan batas wilayah usaha dimana 35% berada 

di ketinggian 0 - 7 m dpl, 55,54 % terdapat pada ketinggian 50-300 m 

dpl dan sisanya yaitu sebanyak 9,45% berada pada ketinggian lebih 

dari 300 m dpl.  

Rendahnya letak Kabupaten Banjar dari permukaan laut menyebabkan 

aliran air pada permukaan tanah menjadi kurang lancar. Akibatnya 

sebagian wilayah selalu tergenang (29,93 %) sebagian lagi (0,58 %) 

tergenang secara periodik. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi 

ketinggian di wilayah Kabupaten Banjar dapat dilihat pada Gambar 1.2 

berikut ini. 

 

Tabel 1.2 

KETINGGIAN WILAYAH DI KABUPATEN BANJAR 

TAHUN 2011 

 

No. Ketinggian Wilayah 

(m) 

Luas Wilayah 

(Ha) 

Prosentase 

(%) 

1. 0 - 7 133.818,95 29,23 

2. 8 - 25 26.175,61 6,00 

3. 26 - 100 70.674,14 15,44 

4. 101 - 250 174.898,91 38,20 

5. 251 - 500 36.733,50 8,00 

6. > 500 15.563,89 3,13 

Sumber: Kabupaten Dalam Angka Tahun 2011 

 

Sedangkan dilihat dari segi kemiringan lereng, Kabupaten Banjar 

cukup bervariatif. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi morfologi 

wilayah Kabupaten Banjar yang terdiri dataran yang landai, 

bergelombang, berbukit, sehingga ke bentuk morfologi pergunungan. 

Dari kondisi morfologi tersebut, kemiringan lereng di wilayah 

Kabupaten Banjar dapat dikatogorikan ke dalam 5 (lima) kelas 

kemiringan, yaitu sebagai berikut : 

a. 0 – 2 %, kelas kemiringan ini pada umumnya memiliki bentuk 

morfologi dataran yang landai dengan nilai kemampuan lahan yang 

baik. 

b. 2 – 8 %, kelas kemiringan ini umumnya memiliki bentuk morfologi 
dataran yang landai hingga bergelombang dengan nilai kemampuan 

lahan yang cukup baik. 

c. 8 – 15 %, kelas kemiringan ini umumnya memiliki bentuk morfologi 
dataran yang bergelombang hingga berbukit dengan nilai kemampuan 

lahan yang cukup baik. 

d. 15 – 25 %, kelas kemiringan ini umumnya memiliki bentuk morfologi 
dataran yang berbukit hingga pegunungan dengan nilai kemampuan 

lahan yang kurang baik. 

e. 25 – 40 %, kelas kemiringan ini umumnya memiliki bentuk morfologi 
dataran pegunungan hingga dataran yang curam dengan nilai 

kemampuan lahan yang kurang baik. 

 

 

Tabel 1.3 

KELERENGAN WILAYAH DI KABUPATEN BANJAR 

TAHUN 2011 

 

No. Kelerangan 

(%) 

Luas wilayah 

(Ha) 

Prosentase 

(%) 

1. 0 - 2  185.634,63 40,54 

2. 2 - 8  70.940,96 16,37 

3. 8 - 15  53.188,27 11,62 

4. 15 - 25  52.178,32 11,51 

5. 25 - 40  67.748,57 14,82 

6. > 40 23.934,25 5,16 

Sumber: Kabupaten Dalam Angka Tahun 2011 

 

Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi topografi, kelerengan dan 

morfologi di wilayah Kabupaten Banjar dapat dilihat pada Gambar 1.3, 

Gambar 1.4, dan Gambar 1.5 berikut ini. 

 

1.3.1.3 Kondisi Geologi 
Pada umumnya tanah di wilayah Kabupaten Banjar bertekstur halus 

(77,62%) yaitu meliputi tanah  liat,  berlempung,  ber-pasir  dan 

berdebu Sementara 14,93 % bertekstur sedang  yaitu  jenis  lempung,  

berdebu, liat berpasir, sisanya 5,39 % bertekstur kasar  yaitu  pasir  

berlempung,  pasir berdebu. 

Kedalaman  tanah  yang  efektif  bagi akar  untuk  leluasa  

mengambil  air  bagi tumbuhnya  tanaman,  di  wilayah  ini pada  

umumnya  (66,45%)  lebih  dari  90 cm,  sementara  kedalaman  60-90  

cm meliputi 18,72 %, dan 30-60 cm hanya 14,83%.  

Jenis tanah yang ada di Kabupaten Banjar adalah Tanah  

organosol, gleihumus  dengan  bahan  induk  bahan aluvial dan fi 

siografi  dataran  yang me-liputi  28,57%  dari  luas  wilayah.  

Tanah aluviial  dengan  bahan  induk  lahan aluvial  dan  fisiografi   

dataran  meliputi 3,72%.  Tanah  komplek  podsolik  merah kuning dan 

la-terit dengan bahan  induk batuan baku dengan fisiografi  dataran 

meliputi  14,29%.  Tanah  latosol  dengan bahan induk batuan beku dan 

fisiografi  intrusi meliputi 24,84%. Tanah komplek podsolik  merah  

kuning,  latosol  dengan batu  induk  endapan  dan  metamorf meliputi 

28,57%. 

Tabel 1.4 

JENIS TANAH DI KABUPATEN BANJAR 

TAHUN 2011 

No. Jenis tanah Prosentase (%) 

1. Organosol  28,57 

2. Alluvial  3,72 

3. Podsolik Merah Kuning Lateritik  14,29 

4. Podsolik Merah Kuning 5,47 

5. Podsolik Merah Kuning dengan latosol 28,57 

Sumber: Kabupaten Dalam Angka Tahun 2011 

 

Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi geologi dan jenis tanah di 

wilayah Kabupaten Banjar dapat dilihat pada Gambar 1.6 dan Gambar 1.7 

berikut ini. 
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Gambar 1.2 

PETA KETINGGIAN 
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Gambar 1.3 

PETA KELERENGAN 
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Gambar 1.4 

PETA MORFOLOGI 
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Gambar 1.5 

PETA GEOLOGI 
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Gambar 1.6 

PETA JENIS TANAH 
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1.3.1.4 Kondisi Klimatologi 
Seperti halnya daerah lain yang termasuk dalam wilayah 

Indonesia, maka di Kabupaten Banjar juga hanya mengenal dua musim, 

yaitu musim kemarau dan penghujan. Keadaan ini berkaitan erat dengan 

arus angin yang bertiup di Indonesia. Pada bulan Juni sampai dengan 

September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak 

mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau di 

Indonesia. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan Maret arus 

angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera 

Pasifik setelah melewati beberapa lautan, dan pada bulan-bulan 

tersebut biasanya terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini berganti 

setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan 

April-Mei dan Oktober-November. 

Suhu udara di suatu tempat ditentukan oleh tinggi rendahnya 

tempat terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Berdasarkan 

pemantauan Badan Meteorologi dan Geofisika Banjarbaru pada tahun 

2010, suhu udara di Kabupaten Banjar rata-rata berkisar antara 19,0
o
C 

sampai 35,6
o
C. Suhu udara maksimum terjadi pada bulan Februari 

(35,6
o
C) dan suhu minimum terjadi pada bulan Maret (19,0

o
C). Selain 

itu, sebagai daerah tropis maka kelembaban udara relatif tinggi 

dengan rata-rata berkisar antara 50,0 % sampai 100,0 %, dengan 

kelembaban maksimum pada bulan Maret, Mei, Juni, Juli, September, dan 

Desember, sedangkan kelembaban minimum terjadi pada bulan Januari. 

Curah hujan di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan 

topografi dan perputaran/pertemuan arus udara. 

 

Tabel 1.5  

TEMPERATUR UDARA KABUPATEN BANJAR  

TAHUN 2011 

 

Bulan    Suhu/Temperatur (ºC) 

Maksimum  Minimum  Rata-rata  

 Januari 32,6 22,5 26,1 

 Februari 35,6 22,6 26,9 

 Maret  33,4 19,0 27,2 

 April 34,3 22,7 27,5 

 Mei  34,2 23,2 26,3 

 Juni  33,6 22,5 25,9 

 Juli  34,2 22,0 26,2 

 Agustus  33,8 21,6 25,9 

 September  33,6 22,0 26,2 

 Oktober  33,8 22,3 25,9 

 November  33,0 22,2 26,7 

 Desember  32,9 21,8 25,9 

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, Tahun 2011 

 

Curah hujan yang disajikan pada tabel 1.6 menunjukkan bahwa 

rata-rata curah hujan selama tahun 2010 tercatat rata-rata 261,3 mm, 

dengan jumlah terendah terjadi pada bulan Juli (122,7 mm) dan 

tertinggi terjadi pada bulan November (375,0 mm). Rata-rata jumlah 

hari hujan sebanyak 14 dengan jumlah hari hujan terbanyak pada bulan 

No ember (18 hari), sebaliknya jumlah hari hujan terendah pada bulan 

Mei (8 hari). 

Antara curah hujan dan keadaan angin biasanya ada hubungan erat 

satu sama lain. Walaupun demikian, tidak semuanya terjadi hubungan 

yang demikian. Keadaan angin pada musim hujan biasanya lebih kencang 

dan angina bertiup dari barat dan barat laut. Oleh karena itu musim 

tersebut dikenal dengan sebutan musim barat. Pada musim kemarau angin 

timur bertiup dari benua Australia, keadaan angin pada saat itu bisa 

juga kencang, Pada tahun 2010 kecepatan angin yang terjadi rata-rata 

sebesar 3,2 knots per bulan. 

 

Tabel 1.6 

CURAH HUJAN DI KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011 

 

Bulan 
Curah Hujan 

(mm) 

Hari Hujan 

(Hari) 

01. Januari 358,9 14 

02. Februari 365,9 13 

03. Maret  284,6 11 

04. April 327,5 10 

05. Mei  177,3 8 

06. Juni  195,2 15 

07. Juli  122,7 13 

08. Agustus  155,5 16 

09. September  350,9 16 

10. Oktober  197,4 13 

11. November  375,0 18 

12. Desember  224,6 16 

Rata-rata  261,3 14 

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, Tahun 2011 

 

1.3.1.5 Kondisi Hidrologi 

Kabupaten Banjar memiliki sumberdaya air yang melimpah, berasal 

dari sungai dan banjir/kanal. Sungai yang ada mempunyai tangkapan air 

di kaki Pegunungan Meratus dan semuanya mengalir ke barat menyatu 

membentuk Sungai Alalak, Sungai Riam Kanan dan Sungai Riam Kiwa. 

Ketiga sungai itu berair sepanjang tahun dan membentuk daerah aliran 

sungai (DAS). Luas masing-masing DAS adalah Riam Kanan 115.378 Ha 

(25,31 DAS Riam Kiwa 191.132 Ha (41,74 %) dan DAS Alalak 150.885 Ha 

(32,95 %). Kabupaten Banjar juga memiliki bendungan Riam Kanan seluas 

161.993 Ha yang merupakan sumber air bagi pembangkit listrik PLTA Ir. 

Pangeran Muhammad Noor dan irigasi bagi pertanian.  

Selain sumber air dari sungai, anjir/kanal dan waduk, Kabupaten 

Banjar juga memiliki rawa periodik seluas 55.252 Ha yang sebagian 

diantaranya kering di musim kemarau Fluktuasi debit air sungai di 

daerah ini relatif besar, yang tampak dari perbedaan ketinggian airnya 

musim hujan dan kemarau yang tinggi.Sungai Martapura sepanjang 70 Km 

dan anak - anak sungainya masih dilayari dan cukup cukup vital perannya 

dalam pengangkutan barang hasil-hasil pertanian dan tambang. Untuk 

lebih jelasnya mengenai kondisi hidrologi di wilayah Kabupaten Banjar 

dapat dilihat pada Gambar 1.8 berikut ini. 
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Gambar 1.7 

PETA DAS 
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1.3.1.6 Penggunaaan Lahan 
Penggunaan lahan di Kabupaten Banjar didominasi oleh guna lahan 

berupa Hutan Negara dengan luas 86.510 Ha. Berikut merupakan tabel 

penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Banjar. 

 

Tabel 1.7 

PENGGUNAAN LAHAN DI KABUPATEN BANJAR 

TAHUN 2011 

 

No. Jenis Penggunaan Lahan Luas 

(Ha) 

1. Tegalan 36.378 

2. Ladang 19.465 

3. Perkebunan 53.446 

4. Hutan rakyat 16.709 

5. Tambak 44 

6. Kolam 1.802 

7. Padang Rumput 48.079 

8. Lahan yang tidak diusahakan 35.235 

9. Pekarangan  20.143 

10. Rumah dan Bangunan 15.200 

11. Hutan Negara 86.510 

12. Rawa  12.314 

13. Sawah Irigasi  6.952 

14. Sawah tadah hujan 16.551 

15. Pasang Surut 35.626 

16. Lahan sawah lebak 11.888 

17. Lainnya  50.173 

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, Tahun 2011 

 

Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi penggunaan lahan di wilayah 

Kabupaten Banjar dapat dilihat pada Gambar 1.9 berikut ini. 

 

1.3.2 Kependudukan Dan Sumber Daya Manusia 
1.3.2.1 Sebaran Dan Distribusi Penduduk 

Berdasarkan  data  yang  tecatat pada  Badan  Pusat  Statistik 

Kabupaten  Banjar, hasil  Sensus Penduduk 2010 pada bulan Mei, jumlah 

rumah  tangga  mencapai  134.289  RT. Jumlah  penduduk  terbanyak 

berada  di  Kecamatan  Martapura dengan  kepadatan  2.414  penduduk 

per  kilometer  persegi.  Dibanding  tahun sebelumnya,  kecamatan  

Martapura mengalami  kenaikan  jumlah  penduduk. Hal  ini  ditandai  

dengan  meningkatnya angka  kepadatan  penduduk,  dimana pada  tahun  

2009,  kepadatannya tercatat  sebesar  2.116  penduduk  per km2.  

Kecamatan  Aranio  yang  hanya 7  penduduk/km2  merupakan  daerah 

dengan tingkat kepadatan rendah.   

 

1.3.2.2 Perkembangan Dan Proyeksi Penduduk 

Kependudukan merupakan salah satu penentu dalam mengkondisikan 

perkembangan suatu wilayah baik dari segi fisik maupun non fisik. 

Sehingga proyeksi penduduk merupakan hal yang penting dalam 

perencanaan. Dengan mengetahui perkembangan suatu penduduk di suatu 

wilayah maka akan dapat diketahui prediksi dari kebutuhan akan 

fasilitas dan utilitas penunjang serta perkiraan kebutuhan ruangnya. 

Dengan mengetahui prediksi akan kebutuhan fasilitas, utilitas dan 

ruangnya maka akan relatif lebih mudah untuk memberikan arahan 

perkembangan sehingga akan didapat keteraturan secara fisik dan  non 

fisik. 

 

Tabel 1.8 

JUMLAH RUMAH TANGGA,JUMLAH PENDUDUK  DAN KEPADATAN PENDUDUK PER KM
2
 

DI KABUPATEN BANJAR 

TAHUN 2010 

 
No. Kecamatan Luas 

(km²) 

Rumah 

Tangga 

Penduduk                                          

(Jiwa) 

Kepadatan 

Penduduk   

(Jiwa/Km²) 

1. Aluh-aluh  82,48 7.220 27.285 331 

2. Beruntung Baru  61,42 3.514 13.181 215 

3. Gambut  129,3 9.486 35.956 278 

4. Kertak Hanyar  45,83 10.095 38.909 849 

5. Tatah Makmur 35,47 2.808 10.974 309 

6. Sungai Tabuk 147,3 15.099 56.869 386 

7. Martapura 42,03 26.057 101.482 2.414 

8. Martapura Timur 29,99 7.740 29.200 974 

9. Martapura Barat 149,38 4.492 16.972 114 

10. Astambul 216,5 8.654 33.009 152 

11. Karang Intan 215,35 8.532 30.679 142 

12. Aranio 1.166,35 2.185 8.246 7 

13. Sungai Pinang  458,65 4.069 14.511 32 

14. Paramasan 560,85 1.119 4.214 8 

15. Pengaron 433,25 4.204 15.764 36 

16. Sambung Makmur  134,65 2.568 10.562 78 

17. Mataraman  148,4 6.715 23.662 159 

18. Simpang Empat *) 453,30 8.851 32.252 71 

19. Telaga Bauntung 158 881 3.112 20 

  Kabupaten Banjar 4.668,5 134.289 506.839 109 

      Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, Tahun 2011 

 Keterangan: *) Termasuk Kec. Cintapuri Darussalam 

 

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Banjar dari tahun 2006-2010 

rata-rata 2% pertahun. Nilai rata-rata pertumbuhan inilah yang 

menjadi dasar dalam memproyeksikan hingga akhir tahun perencanaan. 

Hingga akhir tahun perencanaan yaitu pada tahun 2032 jumlah penduduk 

Kabupaten Banjar diperkirakan berjumlah 783.564 jiwa. 

 

1.3.2.3 Struktur Penduduk 

Berdasarkan  data  yang  tecatat pada  Badan  Pusat  Statistik 

Kabupaten  Banjar, hasil  Sensus Penduduk 2010 pada bulan Mei, jumlah 

rumah  tangga  mencapai  134.289  RT, dengan  jumlah    penduduk  

506.839 orang yang terdiri dari 257.320 laki-laki dan  249.519  

perempuan,  dengan  sex ratio  103.   
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Gambar 1.8 

PETA TATA GUNA LAHAN 
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Tabel 1.9 

PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DI KABUPATEN BANJAR 

TAHUN 2010 

  
No. Kecamatan 

 

Jenis Kelamin Jumlah 

Penduduk 

Rasio 

Jenis 

Kelamin 
Laki-Laki Perempuan 

1 Aluh-aluh  13.673 13.612 27.285 100,45  

2 Beruntung Baru  6.506 6.675 13.181 97,47  

3 Gambut  17.972 17.984 35.956 99,93  

4 Kertak Hanyar  19.612 19.297 38.909 101,63  

5 Tatah Makmur 5.538 5.436 10.974 101,88  

6 Sungai Tabuk 28.726 28.143 56.869 102,07  

7 Martapura 51.893 49.589 101.482 104,65  

8 Martapura Timur 15.686 13.514 29.200 116,07  

9 Martapura Barat 8.688 8.284 16.972 104,88  

10 Astambul 16.505 16.504  33.009 100,00  

11 Karang Intan 15.439 15.240  30.679 101,31  

12 Aranio 4.221 4.025  8.246 104,87  

13 Sungai Pinang  7.608 6.903  14.511 110,21  

14 Paramasan 2.190 2.024  4.214 108,20  

15 Pengaron 7.929 7.835  15.764 101,20  

16 Sambung Makmur  5.341 5.221  10.562 102.30  

17 Mataraman  11.870 11.792  23.662 100,66  

18 Simpang Empat *)  16.347 15.905 32.252 102,78  

19 Telaga Bauntung 1.578 1.534  3.112 102,87  

 Jumlah / Total 257.320 249.519 506.839 103,13 

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, Tahun 2011 

Keterangan: *) Termasuk Kec. Cintapuri Darussalam 

 

1.3.2.4 Kepadatan Penduduk 
Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi kepadatan penduduk di wilayah 

Kabupaten Banjar dapat dilihat pada Gambar 1.10 berikut ini. 

 

1.3.3 Potensi Bencana Alam 

Bencana alam adalah gejala atau proses alam yang terjadi akibat 

upaya alam mengembalikan keseimbangan ekosistem mulai terganggu baik 

oleh proses alam itu sendiri ataupun akibat perbuatan manusia dalam 

memanfaatkan sumber daya alam ini. Potensi terjadinya bencana alam 

disuatu wilayah dapat dikenali dari kondisi geologi (banjir, 

longsor/gerakan tanah, amblesan, letusan gunung berapi, gempa bumi), 

jenis kegiatan (kebakaran hutan akibat pembukaan lahan) dan sejarah 

bencana alam yang pernah terjadi di wilayah tersebut.  

Berdasarkan hasil survei, potensi bencana alam di Kabupaten 

Banjar adalah tanah longsor, banjir, kebakaran, dan angin puting 

beliaung. Daerah rawan bencana tersebut perlu dikenali sedini mungkin 

agar upaya pencegahan dan evakuasi dapat dilakukan secara efektif 

a. Tanah Longsor 
Kawasan rawan tanah longsor terdapat di Kecamatan Aranio, 

Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Paramasan, Kecamatan Pengaron, 

Kecamatan Sambung Makmur dan Kecamatan Sungai Pinang. 

b. Banjir 
Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Karang Intan, Kecamatan 

Astambul, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Martapura Timur dan 

Kecamatan Martapura Barat. 

c. Kebakaran 
Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Karang Intan, Kecamatan 

Astambul, Kecamatan Pengaron,  Kecamatan Martapura Timur dan 

Kecamatan Martapura Barat. 

d. Angin Puting Beliung 
Kawasan angin puting beliung terdapat di Kecamatan Gambut, Aluh-

Aluh, Kertak Hanyar, Mataraman, Martapura Barat, Martapura Timur 

dan Sungai Tabuk 

 

Untuk lebih jelasnya mengenai potensi bencana alam di wilayah 

Kabupaten Banjar dapat dilihat pada Gambar 1.11 sampai dengan Gambar 

1.14 berikut ini. 

 

1.3.4 Potensi Sumber Daya Alam 
1.3.4.1 Pertanian 

Potensi pertanian di Kabupaten Banjar terdiri atas beberapa 

komoditi, tetapi yang paling mendominasi adalah tanaman padi. 

Berdasarkan data yang ada, jumlah  produksi  padi  sawah  lebih 

tinggi  dibanding  padi  ladang  yaitu sebesar  213.886  ton  

dibanding  25.592 ton,  ini  karena  selain  luas  tanam  dan panen  

padi  ladang  hanya  hampir  1/6  padi sawah saja, di samping itu 

produksi rata-rata  padi  sawah  juga  lebih  tinggi dibanding  padi  

ladang  yaitu  36,34  Kw/ Ha  dibanding  27,70  Kw/Ha.   

Produksi untuk  padi  sawah  mengalami peningkatan  sebesar  

8,37  %  dan  padi ladang mengalami peningkatan sebesar 0,68% Jika 

dibandingkan dengan tahun 2009. Jika dilihat per kecamatan maka luas 

tanam, produksi serta rata-rata produksi padi  sawah  dan  padi  

ladang  terbesar ada  di  Kecamatan  Gambut. 

Sedangkan  produksi  palawija  yang  terbesar  dihasilkan  dari  

produksi kacang tanah sebesar 6.027 Ton.  

Kawasan pertanian di Kabupaten Banjar tersebar di 19 kecamatan 

yang ada,selain komoditas padi yang dikembangkan terdapat pula 

komoditas pertanian yang dikembangkan di Kabupaten Banjar yang 

meliputi : 

a. Kacang Tanah dikembangkan di Kecamatan yang ada di Kabupaten 

Banjar yaitu Kecamatan martapura, Astambul, Aranio, Sungai Pinang, 

Paramasan, Pengaron, Sambung Makmur, Nataraman, dan Simpang Empat. 

b. Jagung dikembangkan di Kecamatan Sungai Tabuk, Martapura, 

Martapura Timur, Astambul, Karang Intan, Aranio, Sungai Pinang, 

Paramasan, Pengaron, Sambung Makmur, Mataraman, dan Simpang Empat. 

c. Ubi Kayu dikembangkan di Kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar 
yaitu Kecamatan Sungai Tabuk, Martapura, Martapura Timur, 

Astambul, Karang Intan, Aranio, Sungai Pinang, Paramasan, 

Pengaron, Sambung Makmur, Mataraman dan Simpang empat.  

d. Ubi Jalar dikembangkan di Kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar 
yaitu Kecamatan Sungai Tabuk, Martapura, Astambul, Sungai Pinang, 

Paramasan, Sambung Makmur, Mataraman dan Simpang Empat.  
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Gambar 1.9 

PETA KEPADATAN PENDUDUK 
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Gambar 1.9 

PETA KEPADATAN PENDUDUK 
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Gambar 1.10 

PETA RAWAN BENCANA BANJIR  
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Gambar 1.11 

PETA RAWAN BENCANA LONGSOR 
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Gambar 1.12 

PETA RAWAN BENCANA ANGIN PUTING BELIUNG 
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Tabel 1.10 

LUAS TANAM, RUSAK, DAN PANEN SERTA PRODUKSI PADI SAWAH & LADANG 

MENURUT KECAMATAN 

TAHUN 2010 

 

No. Kecamatan 
Tanam 

(Ha) 

Rusak 

(Ha) 

Panen 

(Ha) 

Produksi 

(Ton) 

Rata-rata 

Produksi 

(Kw/Ha) 

1. Aluh-aluh  7.186 0 7.186 26.612 37,03 

2. Beruntung Baru  7.402 0 7.402 27.534 37,20 

3. Gambut  9.755 0 9.755 37.254 38,19 

4. Kertak Hanyar  3.781 90 3.691 13.264 35,94 

5. Tatah Makmur 2.672 0 2.672 9.404 35,19 

6. Sungai Tabuk 8.008 100 7.908 28.501 36,04 

7. Martapura 974 170 804 2.970 36,94 

8. Martapura Timur 781 446 335 1.259 37,58 

9. Martapura Barat 4.177 30 4.147 15.044 36,28 

10. Astambul 5.042 950 4.091 14.828 36,25 

11. Karang Intan 1.179 40 1.139 3.985 34,99 

12. Aranio 1.027 0 1.027 2.843 27,68 

13. Sungai Pinang  4.128 0 4.121 11.486 27,87 

14. Paramasan 1.325 0 1.325 3.666 27,67 

15. Pengaron 2.197 88 2.109 6.588 31,24 

16. Sambung Makmur  1.159 1 1.158 3.660 31,61 

17. Mataraman  2.593 238 2.355 8.186 34,76 

18. Simpang Empat  6.830 90 6.738 21.900 32,50 

19. Telaga Bauntung 494 0 494 1.494 30,24 

 Jumlah total 70.710 2.250 68.457 240.478 35,13 

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, Tahun 2011 

 

e. Kacang Hijau dikembangkan di Kecamatan Sungai Pinang, Pengaron, 
Sambung Makmur, dan Simpang Empat.  

f. Sayuran-sayuran dan buah-buahan yang tersebar di setiap wilayah 
kecamatan. Produksi terbesar untuk tanaman sayuran adalah terong 

dan produksi terbesar untuk tanaman buah-buahan adalah jeruk siam. 

 

1.3.4.2 Perkebunan   

Kawasan perkebunan di Kabupaten Banjar tersebar secara tidak 

merata pada tiap-tiap kecamatan yang ada. Jenis komoditi perkebunan 

yang dikembangkan di Kabupaten Banjar diantaranya adalah  

a. Perkebunan Rakyat Karet dikembangkan di Kecamatan Martapura, 

Astambul, Karang Intan, Aranio, Sungai Pinang, Pengaron, 

Mataraman, dan Simpang Empat.  

b. Perkebunan Rakyat Kelapa Dalam dikembangkan di Kecamatan yang ada 
di Kabupaten Banjar Yaitu Kecamatan Aluh-aluh, Gambut, Kertak 

Hanyar, Sungai Tabuk, Martapura, Astambul, Karang Intan, Aranio, 

Sungai Pinang, Pengaron, Mataraman, dan Simpang Empat. 

c. Perkebunan Rakyat Cengkeh dikembangkan di Kecamatan Martapura, 

Karang Intan, Aranio, Sungai Pinang, Pengaron, Mataraman, dan 

Simpang Empat. 

d. Perkebunan Rakyat Lada dikembangkan di Kecamatan Martapura Timur, 
Karang Intan, Aranio, Sungai Pinang, Pengaron, Mataraman, dan 

Simpang Empat. 

e. Perkebunan Rakyat Kopi dikembangkan di Kecamatan yang ada di 

Kabupaten Banjar yaitu  Kecamatan Martapura, Astambul, Karang 

Intan, Aranio, Sungai Pinang, Pengaron, Mataraman, dan Simpang 

Empat. 

f. Perkebunan Rakyat Kemiri dikembangkan di Kecamatan Karang Intan, 
Aranio, Sungai Pinang, Pengaron, , Mataraman, dan Simpang Empat. 

g. Perkebunan Rakyat Kapok dikembangkan di Kecamatan Martapura, 

Aranio, Sungai Pinang, Pengaron.  

h. Perkebunan Rakyat Jambu Mete dikembangkan di kecamatan  Aranio, 
Sungai Pinang, Pengaron.  

i. Perkebunan Rakyat Aren dikembangkan di kecamatan Martapura, 

Astambul, Karang Intan, Sungai Pinang, Pengaron, Mataraman, dan 

Simpang Empat.  

j. Perkebunan Rakyat Sagu/Rumbia dikembangkan di kecamatan Aluh-aluh, 
Gambut, Sungai Tabuk, Martapura, Astambul, Karang Intan, Sungai 

Pinang, Pengaron, dan Simpang Empat.  

k. Perkebunan rakyat Pinang dikembangkan di Kecamatan Astambul, 

Karang Intan, dan Aranio. 

l. Perkebunan rakyat Kenanga dikembangkan di Kecamatan Martapura, dan 
Karang Intan. 

m. Perkebunan rakyat Purun dikembangkan di Kecamatan Astambul, Karang 
Intan, Aranio,Sungai Pinang, Pengaron, Mataraman, dan Simpang 

Empat.  

n. Perkebunan rakyat Kencur dikembangkan di Kecamatan Astambul,  

Sungai Pinang, Pengaron, Mataraman ,dan Simpang Empat.  

o. Perkebunan rakyat Lengkuas dikembangkan di Kecamatan Astambul, dan 
Mataraman.  

p. Perkebunan rakyat Kunyit dikembangkan di Kecamatan Astambul, 

Sungai Pinang, , Mataraman ,dan Simpang Empat. 

q. Perkebunan rakyat Temulawak dikembangkan di Kecamatan Astambul, 

Pengaron  dan Mataraman. 

r. Perkebunan rakyat Kapulaga dikembangkan di Kecamatan Astambul, dan 
Mataraman. 

Tanaman  perkebunan  rakyat  yang  berproduksi  paling besar 

pada tahun 2010  adalah  Tanaman  Karet yaitu  sebanyak  128.246,71  

kwintal.  Sedangkan tanaman perkebunan rakyat yang  produksinya  

paling  sedikit  adalah tanaman  Kapuk,  yaitu  sebesar  25,80 

kwintal.  Jika  dibandingkan  dengan produksi  tahun  sebelumnya,  

karet mengalami kenaikan produksi. 

 

1.3.4.3 Kehutanan 

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan, luas kawasan  hutan  di  

Kabupaten Banjar,  yaitu  mencapai    154.430.489. 000 ha dengan 

rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut 
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Tabel 1.11 

JUMLAH POHON TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT DAN PRODUKSI MENURUT JENIS 

TANAMAN DI KABUPATEN BANJAR 

TAHUN 2010 

 

No. Jenis Tanaman 
Satuan 

(Pohon/Ha) 

Luas 

Tanaman 

Seluruhnya 

(Ha) 

Luas 

Tanaman 

Berproduksi 

(Ha) 

Produksi 

(Kwintal) 

1 Karet 500 11.739.000 7.662.000 128.246,71 

2 Kopi 1.600 1.275.200 974.400 5.242 

3 Kelapa  125 387.750 297.250 23.113,75 

4 Cengkeh  200 24.600 13.200 192,88 

5 Lada  2.500 775.000 505.000 1.265,20 

6 Kemiri  70 21.490 11.060 2.120,39 

7 Aren  123 30.996 17.835 3.510,40 

8 Kapuk 100 1.900 1.600 25,80 

9 Sagu/rumbia 123 169.002 53.259 13.560,80 

10 Jambu Mete 156 9.984 6.864 252,16 

11 Kelapa Sawit 128 110.080 9.600 1.880,07 

12 Kenanga 5.000 108.750 96.050 81,64 

13 Pinang 2.500 102.500 27.500 189,55 

14 Kayu Manis 400 9.200 5.600 210,00 

15 Purun 33.000 825.000 - - 

16 Nilam 10.000 275.000 80.000 26,20 

 Jumlah Total 56.525 15.627.250 9.724.645 187.712,15 

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, Tahun 2011 

 

Tabel 1.12 

LUAS KAWASAN HUTAN MENURUT FUNGSINYA DI  

KABUPATEN BANJAR 

TAHUN 2010 

 

No. Jenis Hutan 

Luas  

Hutan 

(m
2
) 

1. Hutan Lindung 43.127.917.000 

2. Hutan Produksi 84.655.491.000 

3. Hutan Konservasi 2.100.479.000 

4. Hutan Produksi Terbatas 24.546.602.000 

 Jumlah 154.430.489.000 

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, Tahun 2011 

 

 

1.3.4.4 Perikanan 

Berdasarkan data Dinas Perikanan  Kabupaten Banjar, produksi 

penangkapan    perikanan ikan  terbesar  adalah di  kecamatan  

Martapura  dengan  nilai produksi 14.023,10 Ton. Produksi perikanan 

di Kabupaten Banjar dapat dilaihat pada tabel berikut. 

 

 

 

 

Tabel 1.13 

PRODUKSI PERIKANAN MENURUT KECAMATAN TAHUN 2010 

 

No Kecamatan 
Perikanan 

Laut 

Perikanan 

Darat 

Perikanan 

Budidaya 
Jumlah 

1 Aluh-aluh  6.732 1.090,1 31,4 7.853,5 

2 Beruntung Baru  - 4,7 - 4,7 

3 Gambut  - 3,8 6 9,8 

4 Kertak Hanyar  - 9,4 12,5 21,9 

5 Tatah Makmur - - 1 1 

6 Sungai Tabuk - 1.212,8 1.461 2.673,8 

7 Martapura - - 14.023,1 14.023,1 

8 Martapura Timur - 14,2 - 14,2 

9 Martapura Barat - 28,3 6.784,4 6.812,7 

10 Astambul - 604 - 604 

11 Karang Intan - 9,4 8.136,4 8.145,8 

12 Aranio - 1.236,4 2.263,3 3.499,7 

13 Sungai Pinang  - 23,6 - 23,6 

14 Paramasan - - - - 

15 Pengaron - - - - 

16 Sambung Makmur  - - - - 

17 Mataraman  - 18,9 - 18,9 

18 Simpang Empat  - 462,5 1,3 463,8 

19 Telaga Bauntung - - - - 

 Jumlah total 6.732 4.719 32.720,4 44.171,4 

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, Tahun 2011 

 

1.3.4.5 Peternakan 
Potensi peternakan di Kabupaten Banjar meliputi ternak besar, 

ternak kecil, unggas, dan ternak lainnya. Ternak besar yang terdiri 

dari hewan ternak sapi, kerbau dan kuda. Pada tahun 2010 jumlah  

ternak  besar  tercatat  20.675  ekor,  dengan rincian  19.122  ekor  

sapi,  1.450  ekor kerbau,  dan  103  ekor  kuda.  Secara 

keseluruhan,  dibandingkan  dengan  tahun 2009  ternak  besar 

mengalami  kenaikan sebesar 18.606 ekor. 

Sedang ternak  kecil  yang  tercatat  adalah kambing dengan 

jumlah 14.622 ekor. Sedangkan untuk hewan ternak jenis unggas, pada 

tahun 2010 jumlah unggas yang diternakkan adalah 14.199.239 ekor, 

terdiri dari ayam ras petelur, ayam  ras  pedaging,  ayam buras  dan  

Itik. Untuk  aneka  ternak terdiri dari kelinci dan burung puyuh 

dengan jumlah masing-masing 39 dan 28.339 ekor. 
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Tabel 1.14 

POPULASI TERNAK BESAR MENURUT KECAMATAN TAHUN 2010 

 

No. Kecamatan Sapi Kerbau Kuda 

1 Aluh-aluh  5 0 0 

2 Beruntung Baru  3 0 0 

3 Gambut  58 6 0 

4 Kertak Hanyar  6 0 0 

5 Tatah Makmur 12 0 0 

6 Sungai Tabuk 18 0 0 

7 Martapura 1.477 0 0 

8 Martapura Timur 54 0 0 

9 Martapura Barat 129 0 0 

10 Astambul 559 0 0 

11 Karang Intan 3.357 83 0 

12 Aranio 2.269 1.024 0 

13 Sungai Pinang  1.451 79 26 

14 Paramasan 9 0 0 

15 Pengaron 1.433 19 11 

16 Sambung Makmur  2.770 14 45 

17 Mataraman  1.608 23 0 

18 Simpang Empat  2.485 124 21 

19 Telaga Bauntung 1.419 78 0 

 Jumlah total 19.122 1.450 103 

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, Tahun 2011 

 

Tabel 1.15  

POPULASI TERNAK KECIL MENURUT KECAMATAN TAHUN 2010 

 

No. Kecamatan Kambing Domba Babi 

1 Aluh-aluh  4 0 0 

2 Beruntung Baru  8 0 0 

3 Gambut  358 0 0 

4 Kertak Hanyar  218 0 0 

5 Tatah Makmur 32 0 0 

6 Sungai Tabuk 263 0 0 

7 Martapura 3.242 0 0 

8 Martapura Timur 135 0 0 

9 Martapura Barat 149 0 0 

10 Astambul 1.264 0 0 

11 Karang Intan 1.653 0 0 

12 Aranio 142 0 0 

13 Sungai Pinang  629 0 0 

14 Paramasan 141 0 0 

15 Pengaron 1.145 0 0 

16 Sambung Makmur  1.013 0 0 

17 Mataraman  2.044 0 0 

18 Simpang Empat  2.053 0 0 

19 Telaga Bauntung 129 0 0 

 Jumlah  14.622 0 0 

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, Tahun 2011 

 

 

Tabel 1.16 

POPULASI TERNAK UNGGAS MENURUT KECAMATAN TAHUN 2010 

 

No. Kecamatan 
Ayam Ras Ayam 

Buras 

Itik 

Petelur Pedaging  

1. Aluh-aluh  0 0 53.978 49.126 

2. Beruntung Baru  0 0 26.188 77.563 

3. Gambut  0 1.601.500 38.445 23.664 

4. Kertak Hanyar  0 0 14.237 22.875 

5. Tatah Makmur 0 0 11.216 19.508 

6. Sungai Tabuk 0 90.000 10.246 21.287 

7. Martapura 365.737 1.229.664 436.953 3.475 

8. Martapura Timur 0 0 179.578 8.578 

9. Martapura Barat 0 0 20.579 6.654 

10. Astambul 0 0 97.543 32.766 

11. Karang Intan 0 9.000.000 202.649 6.118 

12. Aranio 0 0 8.070 1.343 

13. Sungai Pinang  0 0 89.326 1.886 

14. Paramasan 0 0 884 995 

15. Pengaron 0 15.000 30.929 3.456 

16. Sambung Makmur  0 0 22.854 2.783 

17. Mataraman  0 42.000 28.201 3.269 

18. Simpang Empat  0 75.000 135.764 864 

19. Telaga Bauntung 0 0 85.943 543 

 Jumlah  365.737 12.053.164 1.493.584 286.754 

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, Tahun 2011 

 

Tabel 1.17 

POPULASI ANEKA TERNAK MENURUT KECAMATAN TAHUN 2010 

 

No Kecamatan Kelinci  
Burung 

Puyuh 

Burung 

Merpati 

1 Aluh-aluh  0 0 0 

2 Beruntung Baru  0 0 0 

3 Gambut  0 4.639 0 

4 Kertak Hanyar  0 0 0 

5 Tatah Makmur 0 0 0 

6 Sungai Tabuk 0 0 0 

7 Martapura 39 6.095 0 

8 Martapura Timur 0 0 0 

9 Martapura Barat 0 0 0 

10 Astambul 0 0 0 

11 Karang Intan 0 17.605 0 

12 Aranio 0 0 0 

13 Sungai Pinang  0 0 0 

14 Paramasan 0 0 0 

15 Pengaron 0 0 0 

16 Sambung Makmur  0 0 0 

17 Mataraman  0 0 0 

18 Simpang Empat  0 0 0 

19 Telaga Bauntung 0 0 0 

 Jumlah total 39 28.339 0 

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, Tahun 2011 
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1.3.4.6 Pertambangan 
Potensi pertambangan di Kabupaten Banjar berupa tambang batubara 

yang berada di Kecamatan Simpang Empat, Sambung Makmur, dan Pengaron. 

 

1.3.4.7 Pariwisata 

Potensi pariwisata di Kabupaten Banjar terdiri dari beberapa 

jenis obyek wisata. Jenis obyek wisata di Kabupaten Banjar dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 1.18 

OBYEK WISATA DI KABUPATEN BANJAR 

 

No. Jenis Objek Wisata Nama Obyek Wisata Lokasi 
Jarak dari 

Martapura 

1. Agama/Ziarah Makam syech M. Arsyad 

Al Banjari 

Desa 

kalampayan 

15 

  Masjid Agung Al 

Karomah 

Martapura - 

  Makam Ayech Abd. Hamid 

Abulung 

Sungai 

batang, 

martapura 

8 

2. Pengajian/kerohanian Kompleks sekumpul Kel. Jawa 

Martapura 

2 

3. Cinderamata  Pusat Pertokoan Cahaya 

Bumi Selamat 

Jl. Jend 

Ahmad Yani, 

Martapura 

- 

  Jamrud Plaza Jl. Jend 

Ahmad Yani, 

Martapura 

- 

4. Alam Taman Hutan Raya 

Sultan Adam  

Karang Intan 16 

  Waduk Riam Kanan, 

Pulau Pinus 

Aranio 28 

  Hanaru, Belangian, dan 

Lembah Kahung  

Aranio 28 

5. Agro Wisata 

Bincau 

Bincau, 

Martapura 

8 

  

Jingah Habang  

Jingah 

Habang, 

Karang Intan 

10 

6. Budaya  Pasar Terapung Lok 

Baintan 

Lok Bintan, 

Sungai Tabuk 

12 

  

Pengrajin Air Guci  

Pasayangan, 

Martapura 

1 

  Penggosokan Intan  Martapura 2 

7. Hiburan  Tempat bermain anak Pasar 

Martapura 

- 

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, Tahun 2011 

 

 

1.3.5 Potensi Ekonomi Wilayah 
1.3.5.1 Struktur Perekonomian Daerah 

Dari sembilan sektor pembentuk PDRB, pada periode tahun 2008-

2010 sektor perdagangan, hotel dan restoran berhasil melampaui sektor 

pertanian. Data tiga tahun terakhir menunjukkan sumbangan sektor 

perdagangan, hotel dan restoran ini masing-masing 23,91 % tahun 2008; 

23,47 % tahun 2009 dan 23,32 % pada tahun 2010 sedangkan sektor 

pertanian mengalami penurunan yaitu sebesar 24,18 % tahun 2008; 22,39 

% tahun 2009 dan 21,91 % pada tahun 2010.  

 

Tabel 1.19 

STRUKTUR EKONOMI KABUPATEN BANJAR 

 

No.  Lapangan Usaha 20081) 20092) 20103) 

1. Pertanian, Peternakan, 

Kehutanan dan Perikanan 

24,18 22,39 21,91 

2. Pertambangan dan Penggalian 20,35 20,99 20,96 

3. Industri Pengolahan 5,38 5,53 5,71 

4. Listrik, Gas dan Air 0,65 0,73 0,78 

5. Bangunan 6,33 6,17 6,18 

6. Perdagangan , Hotel dan 

Restoran 

23,91 23,47 23,32 

7. Pengangkutan dan Komunikasi 4,56 5,50 5,61 

8. Keuangan, Persewaan, Jasa 

Perusahaan 

4,76 4,80 4,77 

9. Jasa-Jasa 9,89 10,43 10,77 

Jumlah  100,00 100,00 100,00 

Keterangan : 1)Angka diperbaiki; 2)Angka sementara; 3)Angka estimasi 

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, Tahun 2011 

 

Tabel 1.20 

PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA KABUPATEN BANJAR 

TAHUN 2008-2010  

(Dalam Ribu Rupiah) 

 

No. Lapangan Usaha  2008 2009 2010 

1. Pertanian, Peternakan, 

Kehutanan dan Perikanan 

1.280.652.418 1.376.527.089 1.530.752.044 

2. Pertambangan dan 

Penggalian 

1.076.915.912 1.290.740.112 1.464.113.614 

3. Industri Pengolahan 284.973.930 339.886.511 398.880.291 

4. Listrik, Gas dan Air 34.403.925 45.143.648 54.340.799 

5. Bangunan 334.945.336 379.395.193 431.674.604 

6. Perdagangan, Hotel dan 

Restoran 

1.265.516.474 1.442.978.974 1.629.391.375 

7. Pengangkutan dan 

Komunikasi 

240.776.892 338.007.161 391.942.992 

8. Keuangan, Persewaan, 

Jasa Perusahaan 

251.965.982 294.878.815 333.440.860 

9. Jasa-Jasa 523.502.690 641.254.128 752.344.448 

Jumlah 5.293.653.559 6.148.811.632 6.986.881.027 

Sumber : Kabupaten Banjar Dalam Angka 2011 

 

 

 

 



 

Materi Teknis  RTRW Kabupaten Banjar Tahun 2013 - 2032                      I - 32 

KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013-2032 

Tabel 1.21 

PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA  

KABUPATEN BANJAR TAHUN 2008-2010 

(Dalam Ribu Rupiah) 

 

No. Lapangan Usaha 2008 2009 2010 

1. Pertanian, Peternakan, 

Kehutanan dan Perikanan 

823.263.775 845.965.520 883.330.246 

2. Pertambangan dan 

Penggalian 

546.837.436 562.998.937 565.772.692 

3. Industri Pengolahan 192.616.581 209.747.957 228.530.477 

4. Listrik, Gas dan Air 18.817.175 20.033.208 21.354.777 

5. Bangunan 176.046.364 196.757.937 209.550.779 

6. Perdagangan , Hotel dan 

Restoran 

684.081.093 742.984.870 779.237.943 

7. Pengangkutan dan 

Komunikasi 

152.006.614 165.888.045 179.128.641 

8. Keuangan, Persewaan, 

Jasa Perusahaan 

127.167.110 137.488.004 147.142.542 

9. Jasa-Jasa 286.813.826 311.679.481 336.381.802 

Jumlah 3.007.649.974 3.193.543.959 3.350.429.901 

Sumber : Kabupaten Banjar Dalam Angka 2011 

 

1.3.5.2 Pertumbuhan Ekonomi Daerah 
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjar tahun 2010 mencapai 4,91 

persen. Pertumbuhan ekonomi terbesar pada tahun 2010 adalah sektor 

Industri Pengolahan yaitu sebesar 8,95 % dimana lebih tinggi sedikit 

dibanding tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 8,89 %. 

 

Tabel 1. 22 

PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BANJAR 

TAHUN 2008-2010 

 

No. Lapangan Usaha 2008 2009 2010 

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan 

Perikanan 

5,87 2,76 4,42 

2. Pertambangan dan Penggalian 4,78 2,96 0,49 

3. Industri Pengolahan 6,30 8,89 8,95 

4. Listrik, Gas dan Air 3,77 6,46 6,60 

5. Bangunan 14,94 11,76 6,50 

6. Perdagangan , Hotel dan Restoran 6,97 8,61 4,88 

7. Pengangkutan dan Komunikasi 7,66 9,13 7,98 

8. Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan 9,55 8,12 7,02 

9. Jasa-Jasa 8,76 8,67 7,93 

Rata-rata 6,94 6,18 4,91 

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, Tahun 2011 

 

1.3.5.3 Pendapatan Daerah 
Pendapatan regional Kabupaten Banjar mengalami peningkatan dari 

tahun 2008 hingga tahun 2010, pada tahun 2008 pendapatan regional 

Kabupaten Banjar sebesar 2.735.680.742.000 dan pada tahun 2010 

meningkat menjadi 3.043.234.882.000. Rincian pendapatan regional 

Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 1.23 

PENDAPATAN REGIONAL DAN ANGKA PER KAPITA ATAS DASAR  

HARGA KONSTAN 2000, TAHUN 2008-2010 

(Dalam Ribu Rupiah) 

 

No. Uraian 2008 2009 2010 

1. Produk Domestik 

Regional Bruto Atas 

Dasar Harga Konstan 

3.007.649.974 3.193.543.959 3.350.429.901 

2. Penyusutan  169.709.133 181.935.795 193.280.403 

3. Produk Domestik 

Regional Netto Atas 

Dasar Harga Konstan 

2.837.940.841 3.011.608.164 3.157.149.498 

4. Pajak tak langsung 102.260.099 108.580.495 113.914.617 

5. Produk domestik 

regional netto atas 

dasar harga konstan 

2.735.680.742 2.903.027.669 3.043.234.882 

6. Pendapatan Regional 2.735.680.742 2.903.027.669 3.043.234.882 

7. Produk Domestik 

Regional Bruto Per 

Kapita 

6.149.909 6.411.606 6.610.442 

8. Pendapatan Regional 

Per Kapita 

5.593.799 5.828.343 6.004.342 

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, Tahun 2011 

 

1.4 Isu-Isu Strategis Wilayah Kabupaten Banjar 
1.4.1 Potensi  

Berdasarkan pada hasil dari proses analisa dapat diambil 

beberapa pokok kesimpulan yang berkaitan dengan potensi wilayah 

Kabupaten Banjar, yakni: 

1. Kabupaten Banjar memiliki sumber daya air yang melimpah selain 

sungai, yaitu Bendungan Riam Kanan seluas 161.993 Ha. Beberapa 

sungai besar yang mengalir sepanjang tahun antara lain sungai 

Alalak, sungai Riam Kanan dan sungai Riam Kiwa. Sungai yang 

membentuk daerah/wilayah Aliran sungai adalah Riam Kanan,Riam Kiwa 

dan Alalak. Potensi sumber daya air tersebut dapat dimanfaatkan 

sebagai daerah wisata, pendukung kegiatan budidaya pertanian dan 

mendukung kawasan minapolitan serta sebagai pendukung transportasi 

di wilayah Kabupaten Banjar 

2. Sebagian besar wilayah berupa hutan dengan luas 86.510 Ha yang 
memiliki keanekaragaman hayati merupakan potensi sumber daya alam 

yang dimiliki Kabupaten Banjar 

3. Adanya potensi sumber daya alam berupa bahan galian dan mineral 
berupa batubara, emas, dan batu mulia 

4. Potensi indutri kecil yang ada di beberapa wilayah Kabupaten 

Banjar yaitu induststri kecil penggosokan batu mulia, penggosokan 

batu permata, serta industri kecil kerajinan emas dan perak 

5. Potensi pertanian yang besar khususnya komoditi padi sehingga 

mendukung untuk pengembangan kawasan agropolitan 
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6. Terdapat beberapa kawasan yang memiliki pertumbuhan cepat, dimana 
kawasan tersebut berbatasn dengan Kota Banjarmasin. Kawasan-

kawasan tersebut antara lain Gambut, Kertak Hanyar, dan Sungai 

Tabuk  

7. Posisi Kabupaten Banjar sebagai penghubung utama antar wilayah di  
Kalimantan Selatan. Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Banjar 

Banjar merupakan salah satu simpul kegiatan perekonomian wilayah 

di Kalimantan Selatan. 

 

1.4.2 Permasalahan 
Hasil telaahan pada proses penyusunan RTRW dapat diambil 

beberapa pokok kesimpulan yang berkaitan dengan kendala dan 

permasalahan dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Banjar antara 

lain adalah: 

1. Wilayah yang kurang berkembang pada umumnya wilayah yang relatif 
terisolasi sebagai akibat minimnya sarana dan prasarana penunjang, 

kondisi ini terutama terdapat di wilayah desa-desa terpencil 

dengan kondisi sosial ekonomi yang masih dibawah standard minimum.  

2. Besarnya jumlah penduduk yang hidup dipedesaan tersebut akan 

membawa implikasi sosial ekonomi, antara lain pertumbuhan penduduk 

dengan angkatan kerja, terdapatnya kesenjangan distribusi penduduk 

antar desa termasuk terbatasnya lapangan kerja yang tersedia di 

wilayah pedesaan. 

3. Banyaknya perbedaan-perbedaan yang terdapat antara satu daerah 

dengan daerah lainnya, maka terjadi inefisiensi dalam pertumbuhan 

dan pemerataan pembangunan di daerah. 

4. Konflik penggunaan lahan yang terjadi di Kabupaten Banjar paling 
banyak pada perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi kawasan 

terbangun terutama wilayah perkotaan. Konflik penggunaan lahan 

juga terjadi pada kawasan lindung/ (kawasan sekitar pantai) 

perlindungan terutama pada lahan-lahan yang diperuntukkan untuk 

lahan konservasi dan daerah resapan air yang dikonversi menjadi 

lahan budidaya berupa lahan pertanian. 

5. Keserasian Pola Penggunaan Lahan, pemenuhan kebutuhan dan 

keterbatasan lahan, menyebabkan masalah ; 

a. Terjadinya perubahan penggunaan lahan yang tidak terkendali 
b. Terjadinya tumpang tindih kegiatan antar sektor pembangunan 
c. Terdapatnya kawasan budidaya yang tidak sesuai dengan kemampuan 

daya dukung kawasannya.  

d. Terdapatnya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan fungsinya 
e. Terdapatnya tanah terlantar, kerusakan tanah, merosotnya 

produktifitas lahan, terjadinya tanah longsor, terjadinya 

banjir dan lainnya. 

f. Terjadinya perubahan penggunaan lahan pertanian ke non 

pertanian yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan 

penyediaan pangan 

6. Belum adanya dan belum berkembangnya keseluruhan jaringan 

transportasi yang ada karena belum adanya simpul-simpul 

transportasi di seluruh Kecamatan. 

7. Tidak meratanya pertumbuhan ekonomi wilayah di seluruh kecamatan 
dan tidak dapat terakomodasinya arus investasi yang masuk ke 

wilayah kabupaten banjar dalam penataan ruang yang ada. 

8. Sumberdaya energi belum merata keseluruh wilayah kecamatan. 
9. Penyediaan air baku untuk keperluan daerah luar Ibukota belum 

terpenuhi secara keseluruhan, masih banyak daerah-daerah yang 

kesulitan memperoleh air irigasi permukaan maupun air bersih 

pedesaan, sedangkan daerah-daerah yang mempunyai potensi air tanah 

perlu untuk dikembangkan. 

10. Tidak teraturnya atau semrawutnya pemanfaatan kawasan pinggir 

sungai.  

11. Luas areal penghijauan tepi sungai di wilayah Kabupaten Banjar 

yang ada cenderung berkurang karena pengembangan areal budidaya 

serta pencemaran sungai, mengakibatkan kemerosotan mutu lingkungan 

perairan. Untuk mengurangi akibat dampak negatif lingkungan yang 

terjadi di daerah sekitar sungai telah dilakukan pengendalian 

pencemaran lingkungan dengan pengendalian pengembangan tambak dan 

juga dilakukan rehabilitasi lahan kritis disepanjang Daerah Aliran 

Sungai (DAS) yang akan mengurangi tingkat erosi dan sedimentasi 

diberbagai sungai. 

12. Masalah fisik dan lingkungan hidup yang menonjol, antara lain: 
a. Masalah yang berhubungan dengan lingkungan hidup, seperti 

erosi. Pada tanah kritis di musim hujan akan terjadi pelumpuran 

atas air permukaan yang mengakibatkan meningkatnya proses 

erosi, sedimentasi dan pendangkalan pada sungai dan waduk. 

b. Lahan kritis terdapat di sebagian wilayah Kecamatan yang 

terletak disepanjang garis pantai serta pada sebagian wilayah 

yang mempunyai kawasan penambangan terutama penambangan yang 

kadang diupayakan dengan cara yang konvensional serta tidak 

memperhatikan kelestarian lingkungan. 

c. Adanya ketidak serasian kepentingan/keinginan masyarakat dengan 
kegiatan pelestarian sumber daya alam yang belum dapat 

terpecahkan secara tuntas. Hal ini terindikasikan pada kejadian 

– kejadian pengrusakan dan penjarahan hutan lindung dan 

Produksi yang terjadi di Kabupaten Banjar pada Tahun 2004 

hingga tahun 2006. 

d. Tumpang tindihnya keperluan lahan untuk pelestarian dan 

perlindungan alam dengan kebutuhan pembangunan yang 

mengakibatkan berbagai kawasan pertanian dipergunakan untuk 

permukiman, sarana dan prasarana, pengembangan kawasan budidaya 

lainnya dan membuka daerah terisolir. 
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BAB 
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG 

 

 

 

Bab ini akan menguraikan tentang tujuan penataan ruang dan 

kebijakan serta strategi penataan ruang wilayah di Kabupaten Banjar. 

 

2.1 Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Banjar 
Penataan ruang Kabupaten Banjar bertujuan untuk mewujudkan tata 

ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efesien, terpadu, 

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta religius berbasis pada 

pengembangan potensi unggulan daerah sebagai kawasan agropolitan, 

perikanan, pariwisata, kehutanan, pertambangan, energi, melalui 

pengembangan sistem perkotaan, pengembangan jaringan perdagangan 

lokal, regional, nasional dan internasional dalam rangka peningkatan 

ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. 

Tersusunnya RTRW Kabupaten Banjar yang baru untuk waktu 20 (dua 

puluh) tahun ke depan, sesuai dengan sasaran perencanaan tata ruang 

wilayah kabupaten, yaitu : 

a. Melakukan penyesuaian (baik secara materi maupun prosedur) 

terhadap Dokumen RTRW Kabupaten Banjar  dengan mengacu pada UU 

Nomor 26 Tahun 2007 serta aturan pelaksananya; 

b. Menciptakan mekanisme dan wadah untuk mendorong investasi positif 
di wilayah Kabupaten Banjar  tanpa mengorbankan prinsip-prinsip 

dalam penyelenggaraan penatan ruang;  

c. Melakukan koordinasi pembangunan antar wilayah dan antar sektor 

pembangunan; 

d. Menyiapkan perwujudan ruang melalui pelaksanaan program yang 

akomodatif terhadap berbagai kebutuhan pembangunan; 

e. Mendayagunakan produk tata ruang sebagai alat penataan, penyusunan 
program pembangunan dan pengendalian secara optimal; 

f. Terciptanya kepastian hukum dalam penataan ruang wilayah untuk 

meningkatkan minat investasi di Kabupaten Banjar; 

g. Terjaganya fungsi kawasan dalam upaya mendukung keseimbangan 

ekosistem wilayah. 

 

2.2 Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Banjar 

Sesuai dengan tujuan penataan ruang Kabupaten Banjar yaitu 

mewujudkan pengembangan potensi unggulan sebagai kawasan agropolitan, 

perikanan, pariwisata, kehutanan dan pengembangan jaringan 

perdagangan lokal, regional, nasional dan internasional yang islami, 

terpadu dan berkelanjutan untuk pengembangan ekonomi daerah dan 

kesejahteraan masyarakat, maka disusun kebijakan penataan ruang 

wilayah Kabupaten Banjar sebagai dasar dalam perwujudan tujuan 

penataan ruang yang telah disusun. Kebijakan penataan ruang wilayah 

Kabupaten banjar adalah sebagai berikut: 

a. pemerataan seluruh kecamatan dengan cara menyeimbangkan usaha 

pembangunan; 

b. pengembangan pariwisata yang berbasis pada alam dan lingkungan 

buatan; 

c. pengembangan sektor pertanian yang dapat merangsang kearah 

berkembangnya agropolitan dan perluasan areal pertanian 

(ekstensifikasi dan intensifikasi); 

d. perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk menjaga 

keseimbangan ekosistem; 

e. pengembangan jaringan perdagangan lokal, regional, nasional dan 

internasional; 

f. pengembangan kawasan perikanan budidaya dan tangkap dalam 

mewujudkan terbentuknya kawasan minapolitan; 

g. pengembangan ekonomi lokal daerah berbasis potensi sumberdaya alam 
dan komoditas unggulan;  

h. pengembangan wilayah transmigrasi untuk pemerataan pengembangan 

wilayah baik melalui pembukaan permukiman perdesaan baru dan/atau  

pengelolaan kawasan peruntukan pertanian dengan pembukaan lahan 

pertanian baru; 

i. perlindungan daerah nipah dan rambai konservasi kawasan lindung 
pesisir berupa ekosistem mangrove dan pengembangan potensi 

perikanan pesisir; 

j. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; 
dan 

k. pengelolaan kawasan hutan produksi dengan memperhatikan aspek 

keberlanjutan dan dikelola secara optimal 

l. Pembentukan dan pengembangan kawasan pusat-pusat kegiatan utama; 
dan 

m. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana secara terpaduyang 

berwawasan lingkungan. 

 

2.3 Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Banjar 

Untuk menjalankan kebijakan penataan ruang yang telah disusun 

diperlukan penyusunan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten 

Banjar. Berikut merupakan kebijakan dan rincian strategi penataan 

ruang wilayah Kabupaten Banjar: 

1. Kebijakan pemerataan seluruh kecamatan dengan cara menyeimbangkan 

usaha pembangunan  

Strategi 

a. pemerataan pembangunan yang berkeadilan dalam rangka 

menurunkan tingkat kesenjangan antara daerah yang maju dengan 

kurang berkembang; 

b. mengarahkan kegiatan pembangunan di daerah sesuai dengan 

kemampuan dan potensi yang terdapat di daerah serta 

diserasikan dengan prioritas daerah; 

c. mengembangkan hubungan ekonomi antar daerah yang saling 

menguntungkan dan keseimbangan antar wilayah dalam hal tingkat 

kemakmuran sehingga terjalin ikatan-ikatan ekonomi yang kokoh; 

dan 

d. mengusahakan tetap terpeliharanya pembangunan yang 

berkelanjutan, berdasarkan konsep-konsep yang jelas dan 

terarah. 
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2. Kebijakan pengembangan pariwisata yang berbasis alam dan 

lingkungan binaan sebagaimana dimaksud 

Strategi 

a. meningkatkan dan mengembangkan  objek wisata religius, wisata 
budaya industri, wisata alam, agrowisata agar semakin 

representatif; 

b. mengembangkan seni dan budaya tradisional warisan leluhur; 
c. memberlakukan muatan lokal tentang sejarah serta budaya 

kerajinan Banjar melalui pendidikan, pariwisata, penelitian 

dan kerjasama pengelolaan kawasan; dan 

d. Melindungi kawasan di sekitar bangunan dan kawasan yang 

mempunyai nilai sejarah dan budaya. 

3. Kebijakan pengembangan sektor pertanian yang dapat merangsang ke 

arah berkembangnya agropolitan dan perluasan areal pertanian 

Strategi 

a. mengamankan ketahanan pangan melalui peningkatan efisiensi, 

produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk 

pertanian serta peningkatan kemampuan petani serta pelaku 

pertanian beserta penguatan lembaga pendukungnya; 

b. mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan dengan memberdayakan 
pengusaha kecil, menengah dan koperasi bermitra usaha dalam 

kesempatan kerja dan iklim usaha yang kondusif dan terbuka;  

c. membangun industri pengolah hasil budi daya pertanian, 

perkebunan, hortikultura yang diarahkan untuk eksport dan 

kebutuhan dalam negeri, serta kesempatan kerja dan kesempatan 

berusaha melalui peningkatan teknologi yang ramah lingkungan; 

d. Mempertahankan luasan pertanian lahan basah secara keseluruhan 
agar tidak berkurang dan saluran irigasi tidak boleh diputus; 

dan 

e. Meningkatkan daya saing produk pertanian melalui dorongan 

untuk peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, 

peningkatan standar mutu komoditas pertanian dan keamanan 

pangan; 

4. Kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk 

menjaga keseimbangan ekosistem  

Strategi  

a. Memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan 

berkelanjutan berupa perencanaan, penetapan, pengembangan, 

penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, 

sistem informasi, perlindungan dan perdayaan petani, 

pembiayaan dan peran serta masyarakat; 

b. Memberikan perlindungan khusus dengan mempertimbangkan luas 

kawasan, produktivitas kawasan, potensi teknis lahan, 

keandalan infrastruktur dan ketersediaan sarana dan prasarana 

pertanian; 

c. Mengupayakan intensifikasi kawasan pertanian pangan 

berkelanjutan dengan cara meningkatkan kesuburan tanah, 

peningkatan kualitas benih atau bibit, pendiversifikasian 

tanaman pangan, pencegahan dan penanggulangan hama tanaman, 

pengembangan irigasi, pemanfaatan teknologi pertanian, 

pengembanagan inovasi pertanian, penyuluhan pertanian dan 

jaminan akses permodalan; 

d. Mengupayakan ekstensifikasi kawasan pertanian pangan 

berkelanjutan dengan cara pencetakan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan, menetapkan lahan pertanian pangan menjadi lahan 

pertanian pangan berkelanjutan dan pengalihan fungsi lahan non 

pertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan 

serta pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan;  

e. Mengendalikan lahan pertanian pangan berkelanjutan  melalui 

pemberian insentif, disinsentif, mekanisme perizinan, proteksi 

dan penyuluhan. 

5. Kebijakan pengembangan jaringan perdagangan lokal, regional, 

nasional dan internasional  

Strategi  

a. mengembangkan kawasan perdagangan sebagai pemasaran hasil 

industri kerajinan dan industri pengolah hasil pertanian; 

b. meningkatkan fungsi, nilai dan ciri khas kualitas barang yang 
akan dipasarkan; 

c. Mengembangkan pasar-pusat komoditi untuk skala lokal, 

regional, dan nasional berupa Pasar Induk di Kecamatan Simpang 

Empat dan Kecamatan Gambut; dan 

d. meningkatkan, mengembangkan dan mempercepat arus pergerakan 

orang, barang dan jasa melalui sistem jaringan prasarana 

wilayah beserta simpul-simpulnya.  

6. Kebijakan pengembangan kawasan perikanan budidaya dan tangkap 

dalam mewujudkan terbentuknya kawasan minapolitan  

Strategi 

a. Meningkatkan kualitas, kuantitas, efisiensi, produktivitas, 

produksi, daya saing dan nilai tambah produk perikanan 

budidaya dengan membentuk sentra pengolah hasil ikan untuk 

mendukung pengoptimalan pengolahan dan peningkatan nilai 

tambah hasil perikanan; 

b. Mengembangkan sektor unggulan di kawasan pesisir dan laut yang 
diprioritaskan pada sektor yang mempunyai skenario 

pengembangan optimis dan mempunyai potensi dan prospek 

pengembangan di masa mendatang; 

c. Memantapkan sentra-sentra perikanan tangkap dan budidaya 

perikanan sebagai salah satu penunjang kawasan minapolitan; 

d. Mengembangkan industri kecil dan rumah tangga berbasis 

minapolitan pada sentra-sentra produksi; dan 

e. Meminimalkan dampak negatif pengelolaan perikanan melalui 

pelarangan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, 

pengolahan limbah hasil perikanan dan menjaga kelestarian 

lingkungan perikanan. 

7. Kebijakan pengembangan ekonomi lokal daerah berbasis potensi 

sumber daya alam dan komoditas unggulan  

Strategi  

a. Menetapkan kawasan strategis kabupaten yang berfungsi 

meningkatkan, memperkuat dan mengembangkan perekonomian 

daerah; 
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b. Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumberdaya 

alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama 

pengembangan wilayah; 

c. Mengembangkan pusat-pusat industri yang terhubung secara 

terpadu dan terintegrasi dengan daerah-daerah sumber bahan 

baku, sumber produksi yang didukung dengan pengembangan sarana 

dan prasarana penunjang ekonomi lainnya; 

d. Mengelola pemanfaatan sumberdaya alam agar tidak melampaui 

daya dukung dan daya tampung kawasan; dan 

e. Mengintensifkan promosi peluang investasi dengan menciptakan 
iklim investasi yang kondusif dan saling menguntungkan. 

8. Kebijakan pengembangan wilayah transmigrasi untuk pemerataan 

pengembangan wilayah baik melalui pembukaan permukiman perdesaan 

baru dan pengelolaan kawasan peruntukan pertanian baru  

Strategi 

a. Menjadikan permukiman transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan 
baru yang dapat meratakan pengembangan wilayah; 

b. Menyiapkan infrastruktur kawasan permukiman transmigrasi yang 
memadai sesuai standar pengembangan kawasan; 

c. Mengendalikan perkembangan pusat-pusat pelayanan atau kota-

kota yang berdekatan dengan pusat-pusat pembukaan transmigrasi 

baru; 

d. Menjadikan kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan sebagai 
kegiatan utama dalam pembukaan kawasan; dan 

e. Mengembangkan kegiatan budidaya pertanian yang dapat menunjang 
dan meningkatkan ketahanan pangan daerah dan regional. 

9. Kebijakan perlindungan dan konservasi kawasan lindung pesisir 

berupa ekosistem mangrove dan pengembangan potensi perikanan 

pesisir  

Strategi 

a. Memantapkan konservasi meliputi kawasan konservasi perairan, 
mitigasi bencana alam dan sempadan sungai; 

b. Mengembangkan kawasan pemanfaatan umum, permukiman, perikanan 
tangkap, pariwisata dan zona industri dan pengolahan hasil; 

dan 

c. Mengamankan alur pelayaran regional dan lokal. 
10. Kebijakan untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan 

keamanan negara  

Strategi  

a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan 

keamanan; 

b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan 
disekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi 

dan peruntukannya; 

c. mengembangkan kawasan lindung dan atau kawasan budidaya tidak 
terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara 

sebagai zona penyangga; dan 

d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan 
keamanan. 

11. Kebijakan pengelolaan kawasan hutan (konservasi, lindung dan 

produksi) dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan dikelola 

secara optimal  

Strategi  

a. Membangun Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) yang 

merupakan pengelola hutan produksi di Kabupaten Banjar; dan 

b. Mengoptimalkan produksi kayu dari sektor kehutanan termasuk 

pada produksi kayu hutan rakyat, hutan adat dan sejenisnya 

yang membawa hasil sebanyak-banyaknya bagi kepentingan 

masyarakat. 

c. Meningkatkan pengelolaan jasa lingkungan alam: wisata alam, 

mitigasi dan adaptasi pemanasan global (global warming); 

perdagangan carbon (carbon trading); pengembangan 

keanekaragaman hayati/plasmanutfah (biodiversity) 

d. Meningkatkan pengelolaan sumber daya air (water shade 

management) antara lain: pembangunan bangunan konservasi; dam 

penahan; dam pengendalian. 

12. Pembentukan dan pengembangan kawasan  pusat-pusat kegiatan utama  
Strategi  

a. Mengembangkan beberapa  sub pusat  pelayanan untuk pelayanan 
skala kota dan kawasan guna mengurangi beban pusat primer; 

b. Menetapkan fungsi utama dan pendukung masing-masing pusat 

pelayanan kota dan sub pusat pelayanan kota sesuai 

karakteristik, potensi kawasan dan kecenderungan pengembangan 

di masa mendatang; 

c. Mengembangkan pusat kegiatan terpadu pada simpul angkutan umum 
massal melalui konsep Transit Oriented Development (TOD). 

13. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana secara terpadu yang 
berwawasan lingkungan  

a. Meningkatkan kualitas jaringan eksisting, pengembangan jalan 
baru yang menghubungkan dengan jaringan jalan yang 

mengelilingi, membagi pergerakan kendaraan di pusat kota ke 

wilayah sekitarnya serta pengembangan sistem terminal; 

b. Membangun sistem transportasi massal yang terstruktur mulai 

dari pelayanan regional, metropolitan, antar kabupaten, antar 

bagian wilayah kota hingga lingkungan; 

c. Mengembangkan sistem transportasi perkotaan menggunakan sistem 
Transit Oriented Development (TOD) serta penyediaan Bus Rapid 

Transit (BRT) yang berimplikasi pada penyediaan fasilitas bagi 

pejalan kaki; 

d. Menerapkan teknologi tepat guna dalam pengelolaan limbah dan 
persampahan; 

e. Melakukan kerjasama dalam pengembangan TPA regional kawasan 

dengan metode sanitary landfill; 

f. Melakukan kerjasama dalam pengelolaan air limbah terpusat 

regional dan sistem komunal. 

g. Mengembangkan konsep pembangunan ramah lingkungan dan 

pembangunan berkelanjutan. 

h. Mengembangkan energi kelistrikan, telekomunikasi dan prasarana 
wilayah lainnya secara terpadu yang dapat memenuhi kebutuhan 

penduduk serta aktivitas pembangunan;  
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i. Mengembangkan prasarana dan sarana olah raga berupa sport 

center; 

j. Mengembangkan konsep pembangunan ramah lingkungan dan 

pembangunan ke atas; dan 

k. Menata kawasan permukiman kumuh dan merevitalisasi kawasan 

bernilai budaya/sejarah. 
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BAB  
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN BANJAR 

 

 

 

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang 

mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan 

kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya serta jaringan prasarana 

wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mendukung integrasi wilayah 

kabupaten. Rencana struktur ruang di wilayah Kabupaten Banjar 

meliputi rencana sistem pusat pelayanan kabupaten yang terdiri dari 

penetapan kawasan perkotaan dan perdesaan rencana sistem perkotaan 

dan sistem perdesaan serta rencana sistem jaringan prasarana wilayah 

yang meliputi jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan 

prasarana sumber daya air, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem 

jaringan pengelolaan lingkungan. 

 

3.1 Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kabupaten Banjar 
3.1.1 Penetapan Kawasan Perkotaan Dan Perdesaan 

Pembagian kecamatan-kecamatan di seluruh Kabupaten Banjar sesuai 

dengan kondisi dan karakteristik kegiatan dibedakan menjadi kawasan 

perkotaan dan kawasan perdesaan. Identifikasi kawasan perkotaan dan 

perdesaan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui dan menentukan jenis 

kegiatan yang akan ditentukan sehingga sesuai dengan peruntukkan 

tanah dan ruangnya. Penetapan kawasan perkotaan dan perdesaan di 

Kabupaten Banjar dapat dilihat pada Tabel berikut. 

  

Tabel 3.1 

KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN KABUPATEN BANJAR 

 
No. Kecamatan Perkotaan/ 

Perdesaan 

Kelurahan/Desa 

1. Aluh-Aluh Perkotaan Desa Aluh-Aluh Besar 

Perdesaan Desa Bakambat 

Desa Labat Muara 

Desa Tanipah 

Desa Pemurus 

Desa Bunipah 

Desa Simpang Warga Dalam 

Desa Pulantan 

Desa Sungai Musang 

Desa Simpang Warga 

Desa Balimau 

Desa Aluh-Aluh Kecil 

Desa Aluh-Aluh Kecil Muara 

Desa Podok 

Desa Terapu 

Desa Kuin Besar 

Desa Handil Bujur 

Desa Handil Baru 

Desa Kuin Kecil 

2. Beruntung Baru Perkotaan Desa Kampung Baru 

No. Kecamatan Perkotaan/ 

Perdesaan 

Kelurahan/Desa 

Perdesaan Desa Haur Kuning 

Desa Selat Makmur 

Desa Pindahan Baru 

Desa Tambak Padi 

Desa Lawahan 

Desa Babirik 

Desa Jambu Raya 

Desa Handil Purai 

Desa Muara Halayung 

Desa Jambu Burung 

Desa Rumpiang 

3. Gambut Perkotaan Kelurahan Gambut 

Kelurahan Gambut Barat 

Perdesaan Desa Malintang 

Desa Sungai Kupang 

Desa Keladan Baru 

Desa Guntung Ujung 

Desa Guntung Papuyu 

Desa Makmur 

Desa Tambak Sirang Barat 

Desa Tambak Sirang Baru 

Desa Tambak Sirang Laut 

Desa Malintang Baru 

Desa Kayu Bawang 

4. Kertak Hanyar Perkotaan Kelurahan Kertak Hanyar I  

Kelurahan Kertak Hanyar II 

Kelurahan Manarap Lama 

Perdesaan Desa Tatah Pemangkih Laut 

Desa Tatah Belayung Baru 

Desa Pasar Kemis 

Desa Benua Anyar 

Desa Mekar Raya 

Desa Sungai Lakum 

Desa Mandar Sari 

Desa Manarap Baru 

Desa Manarap Tengah 

Desa Simpang Empat 

5. Tatah Makmur Perkotaan Desa Tampah Awang 

Perdesaan 

 

 

 

 

 

Desa Tatah Bangkal Tengah 

Desa Layap Baru 

Desa Tatah Bangkal 

Desa Tatah Pemangkih Darat 

Desa Pemangkih Baru 

   Desa Jaruju laut 

Desa Tatah Jaruju 

Desa Tatah Pemangkih Tengah 

Desa Thaibah Raya 

Desa Tatah Layap 

Desa Mekar Sari 

Desa Pandan Sari 

6. Sungai Tabuk Perkotaan Desa Sungai Tabuk Kota 

Perdesaan Desa Pematang Panjang 

Desa Gudang Tengah 

Desa Lok Baintan 
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No. Kecamatan Perkotaan/ 

Perdesaan 

Kelurahan/Desa 

Desa Pemakuan 

Desa Sungai Tabuk Keramat 

Desa Pejambuan 

Desa Tajau Landung 

Desa Keliling Benteng Ilir 

Desa Sungai Bangkal 

Desa Lok Buntar 

Desa Pembantanan 

Desa Sungai Pinang Lama 

Kelurahan Sungai Lulut 

Desa Sungai Bakung 

Desa Sungai Tandipah 

Desa Paku Alam 

Desa Gudang Hirang 

Desa Sungai Pinang Baru 

Desa Lok Baintan Dalam 

Desa Abumbun Jaya 

7. Martapura Perkotaan  Kelurahan Murung Keraton 

Kelurahan Keraton 

Kelurahan Sungai Paring 

Kelurahan Pasayangan 

Kelurahan Sekumpul 

Kelurahan Jawa 

Kelurahan Tanjung Rema Darat 

Perdesaan Desa Cindai Alus 

Desa Sungai Sipai 

Desa Indera Sari 

Desa Labua Tabu 

Desa Bincau 

Desa Tambak Baru 

Desa Bincau Muara 

Desa Tunggal Irang 

Desa Tunggal Irang Ulu 

Desa Tanjung Rema 

Desa Jawa Laut 

Desa Tunggul Irang Ilir 

Desa Pasayangan Utara 

Desa Pasayangan Selatan 

Desa Pasayangan Barat 

Desa Murung Kenanga 

Desa Tambak Baru Ilir 

Desa Tambak Baru Ulu 

Desa Tungkaran 

8. Martapura Timur Perkotaan Desa Mekar 

Perdesaan Desa Antasan Senor 

Desa Tambak Anyar Ilir 

Desa Tambak 

Desa Tambak Anyar Ulu 

Desa Pematang Baru 

Desa Melayu Ulu 

Desa Antasan Senor Ilir  

Desa Pekauman Ulu 

Desa Pekauman 

Desa Pekauman Dalam 

No. Kecamatan Perkotaan/ 

Perdesaan 

Kelurahan/Desa 

Desa Keramat Baru 

Desa Keramat 

Desa Melayu Tengah 

Desa Melayu Ilir 

Desa Dalam Pagar Ulu 

Desa Akar Baru 

Desa Akar Bagantung Ulu 

Desa Dalam Pagar 

Desa Sungai Kitano 

9. Martapura Barat Perkotaan Desa Sungai Rangas 

Perdesaan  Desa Telok Selong 

Desa Tangkas 

Desa Sungai Batang 

Desa Sungai Batang Ilir 

Desa Sungai Rangas Ulu 

Desa Panggalaman 

Desa Sungai Rangas Hambuku 

Desa Telok Selong Ulu 

Desa Sungai Rangas 

Desa Keliling Benteng Ulu 

Desa Keliling Benteng Tengah 

Desa Antasan Sutun 

10. Astambul Perkotaan  Desa Astambul 

Perdesaan  Desa Pingaran Ulu 

Desa Banua Anyar 

Desa Astambul Seberang 

Desa Pingaran Ilir 

Desa Jati 

Desa Danau Salak 

Desa Pasar Jati 

Desa Sungai Alat 

Desa Sungai Tuan Ulu 

Desa Sungai Tuan Ilir 

Desa Benua Anyar 

Desa Tambangan 

Desa Kelampayan Ilir 

Desa Munggu Raya 

Desa Kalampayan Tengah 

Desa Kalampayan Ulu 

   Desa Limamar 

Desa Lok Gabang 

Desa Kaliukan 

Desa Tambak Danau 

Desa Pematang Hambawang 

11. Karang Intan Perkotaan Desa Karang Intan 

Perdesaan  Desa Mandi Angin Barat 

Desa Mandi Angin Timur 

Desa Awang Bangkal Barat 

Desa Awang Bangkal Timur 

Desa Mandi Kapau Timur 

Desa Mandi Kapau Barat 

Desa Sungai Alang 

Desa Sungai Landas 

Desa Padang Panjang 
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No. Kecamatan Perkotaan/ 

Perdesaan 

Kelurahan/Desa 

Desa Kiram 

Desa Penyambaran 

Desa Lihung 

Desa Pasar Lama 

Desa Sungai Asam 

Desa Pulau Nyiur 

Desa Abirau 

Desa Balau 

Desa Bilih 

Desa Sungai Besar 

Desa Lok Tangga 

Desa Pandak Daun 

Desa Jingah Habang Ulu 

Desa Jingah Habang Ilir 

Desa Mali-Mali 

Desa Sungai Arfat 

12. Aranio  Perkotaan  Desa Aranio 

Perdesaan  Desa Tiwingan Lama 

Desa Tiwingan Baru 

Desa Belanginan 

Desa Paau 

Desa Kalaan 

Desa Artain 

Desa Benua Riam 

Desa Bunglai 

Desa Apuai 

Desa Rantau Bujur 

Desa Rantau Balai 

13. Sungai Pinang Perkotaan  Desa Sungai Pinang 

Perdesaan  Desa Sumber Baru 

Desa Kahelaan 

Desa Sumber Harapan 

Desa Kupang Rejo 

Desa Pakutik 

Desa Rantau Nangka 

Desa Rantau Bakula 

Desa Belimbing Lama 

Desa Belimbing Baru 

Desa Hakim Makmur 

14. Paramasan Perkotaan  Desa Paramasan Bawah 

Perdesaan  Desa Angkapipih 

Desa Remo 

Desa Paramasan Atas 

15. Pengaron  Perkotaan  Desa Pengaron 

Perdesaan  Desa Lok Tunggul 

Desa Lobang Baru 

Desa Maniapun 

Desa Benteng 

Desa Kertak Empat 

Desa Mangkauk 

Desa Lumpangi 

Desa Ati’im 

Desa Alimukim 

Desa Antaraku 

No. Kecamatan Perkotaan/ 

Perdesaan 

Kelurahan/Desa 

Desa Panyiuran 

16. Sambung Makmur Perkotaan  Desa Madu Rejo 

Perdesaan  Desa Batu Tanam 

Desa Sungai Lurus 

Desa Pasar Baru 

Desa Batang Banyu 

Desa Baliangin 

Desa Gunung Batu 

17. Mataraman  Perkotaan Desa Mataraman 

Perdesaan Desa Gunun Ulin 

Desa Baru 

Desa Sungai Jati 

Desa Pematang Danau 

Desa Pasiraman 

Desa Surian 

Desa Bawahan Pasar 

Desa Tanah Abang 

Desa Bawahan Seberang 

Desa Bawahan Selan 

Desa Mangkalawat 

Desa Takuti 

Desa Simpang Tiga 

Desa Lok Tamu 

18. Simpang Empat Perkotaan  Desa Simpang Empat 

Perdesaan  Desa Tanah Intan 

Desa Sungai Langsat 

Desa Lawiran 

Desa Lok Cantung 

Desa Cabi 

Desa Sungai Tabuk 

Desa Sungai Raya 

Desa Paring Tali 

Dsa Batu Balian 

Desa Sungkai 

Desa Pasar Alam 

Desa Sungkai Baru 

Desa Berkat Mulia 

Desa Paku 

19. Telaga Bauntung  Perkotaan  Desa Rantau Bujur 

Perdesaan  Desa Telaga Baru 

Desa Lok Tanah 

Desa Rampah 

20. Cintapuri 

Darussalam 

Perkotaan  Desa Cintapuri 

Perdesaan  Desa Keramat Mina 

Desa Garis Hanyar 

Desa Surian Hayar 

Desa Banua Anyar 

Desa Alalak Padang 

Desa Makmur Karya 

Desa Simpang Lima 

Desa Karaya Makmur 

Desa Sindang Jaya 

Desa Sumber Sari 

Sumber :BPS Kabupaten Banjar  
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3.1.2 Rencana Sistem Perdesaan 

Rencana sistem perdesaan di Kabupaten Banjar berkaitan dengan 

penentuan desa pusat pelayanan kawasan. Desa Pusat Pelayanan Kawasan 

(PPK) merupakan perdesaan yang langsung berhubungan dengan Ibukota 

Kecamatan ataupun perdesaan yang berhubungan atau berorientasi pada 

perkotaan lain (bisa saja di luar kabupaten). Sistem pusat permukiman 

pedesaan membentuk pusat pelayanan desa secara berhirarki sebagai 

berikut: 

1. Pusat pelayanan antar desa. 

2. Pusat pelayanan setiap desa. 

3. Pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok  permukiman. 

Pola ruang dalam kegiatan perdesaan memiliki skala bermacam-

macam yang secara umum digambarkan sebagai berikut: 

1. Setiap desa memiliki satu pusat kegiatan yang berfungsi sebagai 

pusat desa; 

2. Beberapa desa dalam satu kecamatan memiliki pusat kegiatan yang 

hirarkinya di bawah perkotaan kecamatan yakni sebagai Pusat 

Pelayanan Lingkungan  (PPL) 

3. Perdesaan yang lokasinya strategis langsung berhubungan dengan 

masing-masing ibukota kecamatan (PPK) 

4. Perdesaan yang membentuk sistem keterkaitan atau berorientasi 

pada pusat wilayah pengembangan (PKL)  

Dalam penggambaran menggunakan diagram, sistem perdesaan dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Sistem Perdesaan  

 

Penetapan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Kabupaten Banjar 

sebagai pusat pertumbuhan desa adalah sebagai berikut:  

1. Desa Melintang di Kecamatan Gambut memiliki fungsi sebagai : 

a. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi desa; dan 

b. Pusat kegiatan industri dan pergudangan. 

2. Desa Lok Baintan di Kecamatan Sungai Tabuk memiliki fungsi 

sebagai : 

a. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi desa; 

b. Pusat kegiatan pengembangan pariwisata sungai dan agrowisata 

untuk pasar regional dan nasional; 

c. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal; dan 

d. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala 

lokal. 

3. Desa Tiwingan di Kecamatan Aranio memiliki fungsi sebagai : 

a. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi desa; 

b. Pusat kegiatan perikanan budidaya air tawar dan pengolahan 

hasil perikanan; 

c. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal; 

d. Pusat kegiatan pelayanan dan jasa transportasi lokal; 

e. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala 

lokal; dan 

f. Pusat kegiatan pengembangan kegiatan pariwisata alam. 

4. Desa Belangian di Kecamatan Aranio memiliki fungsi sebagai : 

a. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi desa; 

b. Pusat kegiatan perikanan budidaya air tawar dan pengolahan 

hasil perikanan; dan 

c. Pusat pelayanan fasilitas umum dan sosial skala lokal. 

5. Desa Cindai Alus di Kecamatan Martapura memiliki fungsi sebagai : 

a. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi desa; 

b. Pusat pelayanan fasilitas umum dan sosial skala lokal; 

c. Pusat kegiatan perikanan budidaya air tawar dan pengolahan 

hasil perikanan; dan 

d. Pusat kegiatan budidaya pertanian. 

6. Desa Tungkaran di Kecamatan Martapura Barat memiliki fungsi 

sebagai : 

a. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi desa; 

b. Pusat pelayanan fasilitas umum dan sosial skala lokal; 

c. Pusat kegiatan perikanan budidaya air tawar dan pengolahan 

hasil perikanan; dan 

d. Pusat kegiatan budidaya pertanian. 

 

3.1.3 Rencana Sistem Perkotaan  
Ditinjau dari status administrasi kota, kota-kota di Kabupaten 

Banjar merupakan ibukota kecamatan (IKK). Penilaian terhadap 

kelengkapan fasilitas pada masing-masing kota di Kabupaten Banjar 

menunjukkan bahwa sebagian besar kota-kota di Kabupaten Banjar 

mempunyai tingkat kelengkapan fasilitas yang relatif sama. Pengkajian 

terhadap kebijaksanaan perwilayahan pembangunan, baik tingkat 

Provinsi Kalimantan Selatan maupun Kabupaten Banjar akan mengarahkan 

hirarki kota-kota di Kabupaten Banjar sebagai berikut: 

 Kota Orde II : Martapura 

 Kota Orde III : Gambut, Simpang Empat , Kertak Hanyar 

 Kota Orde IV : Astambul, Mataraman 

 Kota Orde V  : ibukota kecamatan (IKK) (selain kota orde III 

dan IV) 

1 3 

2 4 

5  Dusun 

 Desa 

PPL 

 PPK 

 PKL 
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Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama 

bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 

permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa 

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Daerah 

perkotaan merupakan daerah yang memiliki fungsi daerah strategis 

dalam tinjauan kegiatan ekonomi dan memiliki infrastruktur yang 

memadai. 

Sistem perkotaan dalam suatu wilayah terkait dengan lokasi pusat 

pelayanan beserta fungsi kegiatan. Sistem pusat pelayanan di 

Kabupaten Banjar terbentuk melalui kegiatan ekonomi, sosial, budaya 

oleh masyarakat yang telah berlangsung sebelumnya dan berkembang 

sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah.  

Pengembangan sistem kota yang direncanakan sebagai system pusat-

pusat pelayanan di Kabupaten Banjar, secara umum diarahkan untuk 

mencapai suatu keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan ruang yang 

terjadi pada sistem kota-kota tersebut. Sistem pusat pelayanan 

wilayah Kabupaten Banjar terkait dengan rencana sistem perkotaan yang 

telah ditetapkan dalam RTRWN dan RTRW Propinsi Kalimantan Selatan 

melalui penetapan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan 

Wilayah (PKW). Berdasarkan RTRWN Kota Martapura sebagai bagian 

wilayah Kabupaten Banjar diarahkan sebagai PKW namun untuk mendorong 

perkembangan wilayah Kabupaten Banjar, maka kota/perkotaan Martapura 

ditetapkan sebagai PKNp. Berikut merupakan rencana sistem perkotaan 

di Kabupaten Banjar. 

  

Tabel 3.2 

RENCANA SISTEM PERKOTAAN KABUPATEN BANJAR 

 

No. Fungsi 

Pusat 

Tingkat 

Pelayanan 

Pusat 

Pengembangan 

Arahan Fungsi Kegiatan 

1. PKNp Nasional Perkotaan 

Martapura 

 

a. Pusat industri dan perdagangan intan 

nasional; 

b. Pusat kegiatan pemerintahan kabupaten; 
c. Pusat kegiatan jasa pariwisata nasional; 
d. Pusat kegiatan jasa dan perdagangan 

nasional; 

e. Pusat kegiatan keagamaan regional dan 

nasional; dan  

f. Pusat kegiatan perumahan dan permukiman. 

2. PKLp Kabupaten Perkotaan 

Gambut-Kertak 

Hanyar 

 

a. Pusat kegiatan pemerintahan dan 

administrasi kecamatan; 

b. Pusat kegiatan pelayanan lintas kecamatan; 
c. Pusat kegiatan pengembangan industri 

menengah dan pengolahan hasil pertanian; 

d. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa, 

perbankan intraregional; 

e. Pusat kegiatan simpul transportasi 

angkutan umum penumpang (terminal 

penumpang tipe A); 

f. Pusat kegiatan pengembangan permukiman 

perkotaan; dan 

g. Pengembangan rumah sakit jiwa. 
 

 

 

 

 

No. Fungsi 

Pusat 

Tingkat 

Pelayanan 

Pusat 

Pengembangan 

Arahan Fungsi Kegiatan 

Perkotaan 

Simpang Empat 

 

a. Pusat kegiatan pemerintahan dan 

administrasi kecamatan; 

b. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala 
lokal; 

c. Pusat kegiatan wisata religius; 
d. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum 

dan sosial skala lokal; dan 

e. Pusat kegiatan pengembangan permukiman dan 
fasilitas lainnya. 

Perkotaan 

Sungai Tabuk 

a. Pusat kegiatan pemerintahan dan 

administrasi kecamatan; 

b. Pusat kegiatan pelayanan lintas kecamatan; 
c. Pusat kegiatan pengembangan perdagangan 

dan jasa; 

d. Kawasan pengembangan perumahan dan 

fasilitas penunjangnya; dan 

e. Pusat kegiatan pariwisata alam. 

Perkotaan 

Aluh-Aluh 

a. Pusat kegiatan pemerintahan dan 

administrasi kecamatan; 

b. Pusat kegiatan perdagangan lintas 

kecamatan; 

c. Pusat kegiatan jasa pariwisata alam; 
d. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum 

dan sosial skala lokal; 

e. Pusat kegiatan pendaratan hasil perikanan; 
f. Pusat kegiatan industri pengolahan hasil 

pertanian dan perikanan; 

g. Kawasan pengembangan perumahan dan 

fasilitas penunjangnya; 

h. Kawasan pengembangan industri dan 

pergudangan; dan 

i. Pusat kegiatan simpul transportasi 

angkutan sungai dan angkutan laut 

(pengembangan sektor kepelabuhanan). 

3. PPK Kecamatan  Perkotaan 

Mataraman 

 

a. Pusat kegiatan pemerintahan dan 

administrasi kecamatan; 

b. Pusat kegiatan perkebunan dan pengolahan 

perkebunan; 

c. Pusat kegiatan pengembangan permukiman 

perkotaan; 

d. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala 
lokal; dan 

e. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum 

dan sosial skala lokal. 

Perkotaan 

Astambul 

 

a. Pusat kegiatan pemerintahan dan 

administrasi kecamatan; 

b. Pusat kegiatan industri pengolahan hasil 

pertanian; 

c. Pusat kegiatan pengembangan permukiman; 
d. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala 

lokal; 

e. Pusat kegiatan wisata religius; dan 
f. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum 

dan sosial skala lokal. 

Perkotaan 

Kampung Baru 

 

a. Pusat kegiatan pemerintahan dan 

administrasi kecamatan; 

b. Pusat kegiatan pengembangan kawasan 

perlindungan pertanian pangan 

berkelanjutan dan pusat kegiatan 

pengolahan hasil pertanian; 

c. Pusat kegiatan pengembangan permukiman 

perkotaan; 

d. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala 
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No. Fungsi 

Pusat 

Tingkat 

Pelayanan 

Pusat 

Pengembangan 

Arahan Fungsi Kegiatan 

lokal; dan 

e. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum 

dan sosial skala lokal 

Perkotaan 

Mekar 

 

a. Pusat kegiatan pemerintahan dan 

administrasi kecamatan; 

b. Pusat kegiatan pengembangan permukiman; 
c. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum 

dan sosial skala kecamatan; 

d. Pusat kegiatan pengolahan industri hasil 

pertanian; dan 

e. Pusat kegiatan pengembangan pertanian 

lahan basah 

Perkotaan 

Sungai Rangas 

 

a. Pusat kegiatan pemerintahan dan 

administrasi kecamatan; 

b. Pusat kegiatan pengembangan permukiman; 
c. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum 

dan sosial skala kecamatan; 

d. Pusat kegiatan industri pengolahan hasil 

pertanian; dan 

e. Pusat kegiatan pengembangan perikanan 

darat. 

Perkotaan 

Karang Intan 

 

a. Pusat kegiatan pemerintahan dan 

administrasi kecamatan; 

b. Pusat kegiatan permukiman perkotaan; 
c. Pusat kegiatan industri pengolahan hasil 

pertanian; 

d. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala 
lokal; 

e. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum 

dan sosial skala lokal; dan 

f. Pusat kegiatan budidaya perikanan air 

tawar.  

Perkotaan 

Aranio 

 

a. Pusat kegiatan pemerintahan dan 

administrasi kecamatan; 

b. Pusat kegiatan perikanan budidaya air 

tawar dan pengolahan hasil perikanan; 

c. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala 
lokal; 

d. Pusat kegiatan pelayanan dan simpul 

transportasi antar moda; 

e. Pusat kegiatan pengembangan pariwisata 

alam; 

f. Pusat kegiatan pengembangan permukiman 

perkotaan; dan 

g. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum 

dan sosial skala lokal 

Perkotaan 

Sungai Pinang 

 

a. Pusat kegiatan pemerintahan dan 

administrasi kecamatan; 

b. Pusat kegiatan budidaya hutan tanaman 

produksi; 

c. Pusat kegiatan budidaya perkebunan dan 

pertanian; 

d. Pusat kegiatan pengembangan permukiman 

perdesaan; 

e. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum 

dan sosial skala kecamatan;  

f. Pusat kegiatan pengolahan industri hasil 

pertanian; dan 

g. Pusat kegiatan pengembangan pariwisata 

alam. 

 

 

 

No. Fungsi 

Pusat 

Tingkat 

Pelayanan 

Pusat 

Pengembangan 

Arahan Fungsi Kegiatan 

Perkotaan 

Paramasan 

Bawah 

 

a. Pusat kegiatan pemerintahan dan 

administrasi kecamatan; 

b. Pusat kegiatan budidaya hutan tanaman 

produksi; 

c. Pusat kegiatan pengembangan permukiman 

perdesaan adat dayak meratus; dan 

d. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum 

dan sosial skala kecamatan. 

Perkotaan 

Madurejo 

 

a. Pusat kegiatan pemerintahan dan 

administrasi kecamatan; 

b. Pusat kegiatan budidaya hutan tanaman 

produksi; 

a. Pusat kegiatan budidaya perkebunan; 
b. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala 

lokal; 

c. Pusat pengembangan permukiman perdesaan; 

dan 

d. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum 

dan sosial skala lokal. 

Perkotaan 

Tampang Awang 

 

a. Pusat kegiatan pemerintahan dan 

administrasi kecamatan; 

b. Pusat kegiatan pengembangan kawasan 

perlindungan pertanian pangan 

berkelanjutan dan pusat pengolahan hasil 

pertanian; 

c. Pusat kegiatan pengembangan permukiman; 
d. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala 

lokal; dan 

e. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum 

dan skala lokal 

Kecamatan 

Rantau Bujur 

 

a. Pusat kegiatan pemerintahan dan 

administrasi kecamatan; 

b. Pusat kegiatan pengembangan permukiman 

perdesaan; 

c. Pusat kegiatan budidaya hutan tanaman 

produksi; 

d. Pusat kegiatan pengembangan budidaya 

perkebunan; 

e. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala 
lokal; dan 

f. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum 

dan sosial skala lokal 

Kecamatan 

Pengaron 

 

a. Pusat kegiatan pemerintahan dan 

administrasi kecamatan; 

b. Pusat kegiatan pengembangan permukiman 

perdesaan; 

c. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala 
lokal;  

d. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum 

dan sosial skala lokal; 

e. Pusat kegiatan pariwisata alam dan 

religius; 

f. Pusat kegiatan pengembangan budidaya 

perkebunan; dan 

g. Pusat kegiatan budidaya hutan tanaman 

produksi. 
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No. Fungsi 

Pusat 

Tingkat 

Pelayanan 

Pusat 

Pengembangan 

Arahan Fungsi Kegiatan 

 

 

 

 

 

  Perkotaan 

Cintapuri 

Darussalam  

 

a. Pusat kegiatan pemerintahan dan 

administrasi kecamatan; 

b. Pusat kegiatan pengembangan permukiman; 
c. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala 

lokal; 

d. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum 

dan sosial skala lokal. 

Sumber : Hasil Rencana, Tahun 2013 

 

3.2 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Kabupaten Banjar 
3.2.1 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi 
3.2.1.1 Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat 

Rencana sistem jaringan transportasi terdiri dari : (a) jaringan 

jalan; (b) jaringan prasarana lalu lintas; (b) jaringan pelayanan 

lalu lintas; dan (d) jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;serta 
(e) jaringan kereta api. 

 

A. Jaringan Jalan 
Untuk mendukung perkembangan wilayah Kabupaten Banjar perlu 

usaha peningkatan prasarana dan sarana transportasi. Jaringan jalan 

sebagai bagian utama dalam sistem transportasi perlu dikembangkan 

untuk mendukung potensi wilayah Kabupaten Banjar yang merupakan salah 

satu simpul strategis di propinsi Kalimantan Selatan. 

Rencana jaringan jalan di Kabupaten banjar meliputi penentuan 

fungsi jaringan jalan, pembangunan dan peningkatan jaringan jalan. 

 

1. Penentuan Fungsi Jaringan Jalan  
Klasifikasi dan penetapan fungsi jalan di Kabupaten Banjar 

dilakukan berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang 

38 tahun 2004 dan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana 

Wilayah Nomor 375/KPTS/M/2004. Fungsi jaringan jalan terdiri dari 

fungsi primer dan fungsi sekunder.  

Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata 

ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan 

wilayah yaitu dengan menghubungkan semua simpul atau pusat-pusat 

pelayanan secara langsung/menerus pusat kegiatan nasional, pusat 

kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal hingga pusat kegiatan 

lingkungan. Jalan dengan fungsi primer meliputi : 

a. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara 

berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antar pusat 

kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.  

b. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara 

berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat 

kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah,  dan atau antar 

pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.  

c. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara 

berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan 

lingkungan, antar pusat kegiatan lokal atau atau pusat kegiatan 

lokal dengan pusat kegiatan lingkungan.   

Sistem jaringan jalan primer di Kabupaten Banjar yang ditentukan 

berdasarkan fungsinya adalah sebagai berkut: 

a. Jaringan jalan tol terdiri atas ruas : 

1. Banjarmasin - Martapura; 
2. Martapura - Binuang; 
3. Martapura - Batulicin; dan 
4. Pelaihari - Bati Bati - Gambut/Liang Anggang - Sungai Tabuk - 

Alalak - Anjir Pasar (batas Provinsi Kalimantan Tengah). 

b. Jaringan jalan bebas hambatan (arteri primer) diatur dalam RTRWN 

merupakan jaringan jalan lintas Kalimantan yang menghubungkan 

Pelabuhan Trisakti Banjarmasin -Jalan Lingkar Selatan (Jalan 

Gubernur Soebardjo)- Liang Anggang - Bati Bati. 

c. Jaringan jalan arteri primer terdiri atas ruas : 
1. Ruas Liang Anggang - Martapura; 
2. Ruas Jalan A. Yani (Martapura); 
3. Ruas Martapura -Desa Tungkap (Batas Kabupaten Tapin); 
4. Ruas Jalan Lingkar Selatan -Jalan A. Yani Km. 17;  
5. Ruas Jalan Lingkar Utara (Jalan Gubernur Syarkawi)- Sungai 

Tabuk; dan 

6. Ruas Jalan Martapura lama (Martapura – Sunga Lulut). 
d. Jaringan jalan kolektor primer  K2  dan K3 terdiri atas ruas : 

1. Ruas Jalan Paramasan; 

2. Ruas Jalan Martapura lama (Martapura – Sungai Lulut). 

3. Ruas Teluk Selong - Dalam Pagar - Melayu Hilir - Kelampayan 

Tengah - Tambak Danau - Danau Salak; 

4. Ruas Jalan P. M . Noor (Sungai Ulin - Desa Tiwingan Aranio); 

5. Ruas Gambut - Beruntung Baru (Batas Kabupaten Tanah Laut); 

6. Ruas Sungai Tabuk - Gambut; 

7. Ruas Mataraman - Karang Intan - Sungai Ulin; 

8. Ruas Jalan Desa Mandiangin Timur - Bendungan Irigasi  Desa 

Mandi Kapau Karang Intan; 

9. Ruas Jalan Lingkar Selatan (Desa Melintang)- Aluh Aluh;  

10. Ruas  Banjarmasin - Kuin Kecil - Aluh Aluh- Sungai Musang. 
11. Ruas Jalan Mahligai - Manarap - Jalan Lingkar Utara (Jalan 

Gubernur Syarkawi); 

12. Ruas Jalan Pengaron - Karang Intan; 
13. Ruas Jalan Benteng - Pengaron; dan 
14. Ruas Jalan Kuin Kecil - Handil Bujur. 

e. Jaringan jalan lokal primer terdiri atas ruas jalan di Kabupaten 

Banjar yaitu ruas jalan yang menghubungkan antar ibukota 

kecamatan dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan dengan 

desa-desa, serta menghubungkan antar desa-desa dalam wilayah 

kabupaten. 

f. Jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan antara bagian 

tengah dengan bagian timur - tenggara Kalimantan Selatan terdiri 

atas ruas : 

1. Ruas Simpang Empat Pengaron - Sungai Loban - Pagatan; dan 
2. Ruas Martapura - Batulicin. 
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Gambar 3.2 

PETA RENCANA SISTEM PERKOTAAN 
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2. Rencana Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Jalan  
Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan diprioritaskan untuk 

mendukung koneksi antara pusat-pusat pelayanan dan untuk mendukung 

pengembangan potensi wilayah. Rencana pembangunan dan peningkatan 

jaringan jalan di Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut: 

a. Rencana pembangunan dan/atau peningkatan jalan lingkar dalam dan 
lingkar luar kabupaten terdiri atas  ruas : 

1. Pembangunan ruas jalan lingkar Kecamatan Simpang Empat - 

Karang Intan - Cempaka - Banjar Baru - Liang Anggang - 

Trisakti; 

2. Pembangunan ruas jalan lingkar Mataraman - Sungai Ulin; 
3. Pembangunan ruas jalan Sungai Kitano - Kelampayan; 
4. Pembangunan ruas jalan Kampung Melayu - Kelampayan; 
5. Pembangunan ruas jalan penghubung Martapura - Kawasan 

Minapolitan 

6. Pembangunan ruas jalan Martapura - Kawasan Perkantoran Baru; 
7. Pembangunan ruas jalan Karang Intan - Pengaron; 
8. Peningkatan ruas jalan Astambul - Kelampayan; 
9. Peningkatan ruas jalan Astambul - Bincau;  
10. Peningkatan ruas jalan Martapura Lama – Banjarmasin; dan 
11. Peningkatan ruas jalan Angkipih - Remo – Paramasan Bawah. 

b. Rencana peningkatan dan pengembangan jalan pada ruas-ruas jalan 
khusus angkutan komoditas yang mendukung kelancaran arus 

distribusi dari sentra-sentra produksi sumberdaya mineral dan 

perkebunan yang dikelola oleh pihak swasta/investor menuju 

pelabuhan khusus terdiri atas ruas : 

1. Rencana jalan khusus untuk angkutan hasil tambang mulai dari 
underpass (Jalan A. Yani Km 71), Desa Simpang Empat, Desa 

Cintapuri, Desa Banua Anyar, Desa Alalak Padang, Desa Batik 

sampai pada pelabuhan khusus yang terletak di Sungai Barito;  

2. Daerah pertambangan/daerah perkebunan di Desa Lok Cantung 

Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar -underpass pada 

jalan nasional kurang lebih pada kilometer 71 (tujuh satu) di 

Desa Lokcantung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar -

flyover pada jalan provinsi Margasari - Marabahan Desa Batik 

Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala arah Jembatan 

Rumpiang - pelabuhan khusus Desa Banua Anyar Kecamatan 

Bakumpai Kabupaten Barito Kuala; 

3. Daerah pertambangan/daerah perkebunan di Kecamatan Simpang 

Empat Kabupaten Banjar - underpass pada jalan nasional kurang 

lebih kilometer pada 94 (sembilan empat) di Desa Pulau Pinang 

Utara Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Tapin - pelabuhan 

khusus Sungai Puting Kabupaten Tapin. 

 

B. Jaringan Prasarana Lalu Lintas 
Rencana jaringan prasarana lau lintas berupa pengembangan 

terminal di Kabupaten Banjar. Keberadaan terminal dalam sistem 

transportasi perkotaan sangat penting dalam mendukung sistem 

pengangkutan yakni memperlancar pergantian moda angkutan dari suatu 

titik ke lokasi tujuan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 

1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan mengklasifikasikan 

terminal penumpang menjadi 3 (tiga) masing-masing:  

a. Terminal Penumpang tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk 
angkutan antar kota antar propinsi (AKAP), dan/atau angkutan 

lintas batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), 

Angkutan kota (Angkot), dan/atau Angkutan pedesaan (Angdes)  

b. Terminal penumpang tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk 

angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota (Angkot), 

dan/atau angkutan pedesaan (Angdes)  

c. Terminal penumpang tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk 
angkutan kota (Angkot) dan angkutan pedesaan (Angdes).   

Rencana pengembangan terminal di Kabupaten Banjar terdiri dari: 

a. Terminal Penumpang Tipe A terdapat di Jalan A. Yani Km 17, 

Kecamatan Gambut; 

b. Terminal Penumpang Tipe C terdapat di Pusat Perbelanjaan Sekumpul 
Kecamatan Martapura;  

c. Stasiun Pengalihan Antara BRT (Bus Rapid Transit) terdapat di 

Perkotaan Martapura, dan Perkotaan Gambut - Kertak Hanyar; dan 

d. Pengembangan dan pembangunan halte bus meliputi : perkotaan 

Martapura; perkotaan Kertak Hanyar – Gambut. 

 

C. Jaringan Pelayanan Lalu Lintas 
Rencana jaringan pelayanan lalu lintas bertujuan untuk 

meningkatkan layanan transportasi angkutan umum melaui perencanaan 

trayek angkutan umum yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten 

Banjar. Rencana trayek angkutan umum Kabupaten Banjar adalah sebagai 

berikut: 

a. Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) menghubungkan Kabupaten Banjar - 

Kalimantan Tengah- Kalimantan Timur; 

b. Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) menghubungkan Banjarmasin - 

Banjarbaru - Martapura - Rantau - Kandangan - Barabai - Amuntai- 

Tanjung; dan Martapura - Pelaihari - Batulicin - Kota Baru; dan 

c. Angkutan Kota, Perkotaan dan Perdesaan menghubungkan : Martapura - 
Astambul - Kelampayan; Martapura - Aranio; Martapura - Pengaron - 

Sungai Pinang; Martapura - SungaiTabuk. 

d. Pengembangan sistem angkutan transportasi massal perkotaan 

berbasis Bus Rapid Transit (BRT) dengan jaringan koridor pelayanan 

meliputi : 

1. Koridor I (rute pelayanan angkutan Sp. Serapat Alalak  –

Banjarmasin - Kertak hanyar - Gambut/Terminal Tipe A-Liang 

Anggang - Bandar Udara Syamsuddin Noor); 

2. Koridor II (rute pelayanan angkutan Mataraman-Astambul-Martapura 
Timur-Martapura/Terminal Tipe C-Banjarbaru-Landasan Ulin-Bandar 

Udara Syamsuddin Noor); 

3. Koridor III (rute pelayanan angkutan Pleihari-Bati-Bati-Liang 

Anggang - Gambut/Terminal Tipe A); dan 

4. Koridor IV (rute pelayanan angkutan Martapura/Terminal Tipe C-
perkantoran/pusat pemerintahan provinsi/jalan Trikora-Liang 

Anggang-Gambut/Terminal Tipe A). 

e. Pengembangan angkutan pengumpan (feeder) bagi angkutan 

transportasi massal (BRT) sebagat sistem angkutan penumpang umum 
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yang terintegrasi dengan koridor BRT dalam rangka mengakomodir 

transportasi masyarakat yang beraktifitas di kawasan sentra 

kegiatan yang belum terhubung dengan jalur BRT. 

 

D. Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan 

Keberadaan sungai merupakan potensi yang dimiliki Kabupaten 

Banjar yang dimanfaatkan sebagai pendukung pergerakan baik orang 

maupun barang. Jaringan sungai sebagai pendukung transportasi di 

Kabupaten Banjar perlu dikembangkan agar sistem transportasi tidak 

hanya bertumpu pada jaringan jalan.  

Pengembangan sistem jaringan transportasi sungai, danau dan 

penyeberangan, meliputi bertujuan untuk: 

1. mengarahkan pengembangan jaringan transportasi sungai untuk 

pelayanan angkutan penumpang dan yang bersifat murah dan massal 

pada lintas wilayah, antar wilayah, antar pusat permukiman, antar 

kawasan sentra produksi, antar pusat pemasaran; 

2. meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas keamanan, 

keselamatan, kenyamanan alur pelayaran pada sungai, kanal baik 

lebar maupun kedalamannya pada saat musim hujan maupun kemarau 

sehingga layak untuk dilayari sepanjang musim; 

3. meningkatkan pengembangan pembangunan dermaga dan pelabuhan 

penyeberangan  terpadu yang terhubung antara moda angkutan sungai 

dan moda angkutan darat dengan dilengkapi fasilitas pergudangan;  

Berdasarkan pertimbangan di atas maka rencana jaringan sungai, 

danau dan penyeberangan di Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut: 

a. Jaringan sungai, terdiri atas : 
1. Sungai Martapura; 
2. Sungai Riam Kanan; dan  
3. Sungai Riam Kiwa. 

b. Alur pelayaran sungai dan danau berupa Sungai Martapura, melintasi 

Martapura - Banjarmasin 

c. Pelabuhan sungai dan danau, terdiri atas : 

1. Dermaga Simpang Warga I di Kecamatan Aluh-Aluh; 

2. Dermaga Simpang Warga II di Kecamatan Aluh-Aluh; 

3. Dermaga Aluh-Aluh Besar di Kecamatan Aluh-Aluh; 

4. Dermaga Depan Kantor Camat di Kecamatan Aluh-Aluh; 

5. Dermaga Kuin Kecil di Kecamatan Aluh-Aluh; 

6. Dermaga Kuin Besar di Kecamatan Aluh-Aluh; 

7. Dermaga Tanipah di Kecamatan Aluh-Aluh; 

8. Dermaga Bakambat di Kecamatan Aluh-Aluh; 

9. Dermaga Sungai Musang di Kecamatan Aluh-Aluh; 

10. Dermaga Sungai Lulut di Kecamatan Sungai Tabuk; 
11. Dermaga Sungai Tabuk di Kecamatan Sungai Tabuk; 
12. Dermaga Keliling Benteng di Kecamatan Sungai Tabuk; 
13. Dermaga Lok Baintan di Kecamatan Sungai Tabuk; 
14. Dermaga Riam Kanan di Kecamatan Aranio; 
15. Dermaga Belangian di Kecamatan Aranio; 
16. Dermaga Murung Kenanga di Kecamatan Martapura; 
17. Dermaga Astambul di Kecamatan Astambul;  
18. Dermaga Telok Selong di Kecamatan Martapura Timur. 

 

3.2.1.2 Rencana Sistem Jaringan Kereta Api 
Rencana pengembangan jaringan rel kereta api di Kabupaten Banjar 

adalah sebagai berikut: 

a. Rencana pembangunan jalan kereta api yaitu jalan angkutan 

penumpang dan barang antar kota PKN dengan PKW dan PKL yaitu ruas 

: Tanjung - Barabai - Rantau - Martapura - Banjarmasin. 

b. Rencana angkutan barang sentra-sentra produksi untuk komoditas 

sumberdaya mineral dan komoditas perkebunan pada sebelah barat 

Pegunungan Meratus yaitu ruas Batas Kalimantan Tengah di Kabupaten 

Barito Timur - Kabupaten Tabalong - Kabupaten Hulu Sungai Utara - 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Kabupaten Hulu Sungai Selatan - 

Kabupaten Tapin - Kabupaten Banjar - Kabupaten Tanah Laut. 

c. Rencana Lokasi pengembangan Stasiun Kereta Api, terdapat di Desa 

Mekar Kecamatan Martapura Timur dan Desa Simpang Empat Kecamatan 

Simpang Empat dan Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut. 

 

3.2.2 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi Kelistrikan  
Pengembangan jaringan kelistrikan kelistrikan mencakup 

pengembangan pusat-pusat pembangkit listrik dan jaringan prasarana 

listrik. Berbagai kegiatan pembangunan fasilitas ketenagalistrikan 

tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan  kemampuan  penyediaan  daya  

listrik  untuk 

mengimbangi perkembangan kebutuhan listrik di kabupaten Banjar yang 

semakin meningkat. Secara umum rencana pengembangan energi 

kelistrikan bertujuan untuk: 

a. Meningkatkan pelayanan akan kebutuhan prasarana listrik untuk masa 
yang akan datang harus diupayakan mencapai 100% guna memberi 

penerangan kepada masyarakat dan meningkatkan produksi industri 

bagi pengguna jasa listrik. Karena berdasarkan kondisi eksisting 

pelayanan listrik di Kabupaten Banjar belum sepenuhnya merata di 

setiap wilayah. Wilayah Kabupaten banjar khususnya bagian utara 

dan selatan masih banyak yang belum terlayani prasarana listrik.  

b. Meningkatkan jangkauan pelayanan dapat dilakukan dengan distribusi 
melalui PLN ranting, sub-ranting dan listrik desa, sehingga mampu 

melayani jumlah desa secara keseluruhan. 

 

3.2.2.1 Rencana Pusat-Pusat Pembangkit Listrik 

Pembangkit listrik di Kabupaten Banjar yang digunakan pada saat 

ini adalah (PLTA) Ir. Pangeran Mohammad Noor di Kecamatan Aranio yang 

memanfaatkan debit air yang ada di Bendungan Riam Kanan. Rencana 

pengembangan pembangkit listrik di Kabupaten Banjar diarahkan untuk 

menggunakan energi baru dan terbarukan. Berikut merupakan rencana 

pusat-pusat pembangkit listrik yang akan dikembangkan di Kabupaten 

Banjar 

1. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Ir. Pangeran Mohammad Noor di 
Kecamatan Aranio; 

2. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Riam Kiwa di 

Kecamatan Aranio; 

3. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); dan 
4. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). 
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Tabel 3.3 

DAFTAR JARINGAN JALAN 

DI WILAYAH KABUPATEN BANJAR 

 

No. No. 

Ruas 

Nama Ruas Panjang 

(Km') 

Status Fungsi Kelas Referensi Keterangan 

1 001 Banjarmasin-Martapura 31.17 Provinsi - - SK Gubernur Kalsel No. 188.44/0320/KUM/2012   

2 002 Handil Bakti - Kilometer 17 27.09 Provinsi - - SK Gubernur Kalsel No. 188.44/0320/KUM/2012   

3 008 Banjarbaru-Aranio 25.21 Provinsi - - SK Gubernur Kalsel No. 188.44/0320/KUM/2012   

4 010 Gambut - Pulau Sari 43.26 Provinsi - - SK Gubernur Kalsel No. 188.44/0320/KUM/2012   

5 011 Sungai Tabuk - Gambut 9.94 Provinsi - - SK Gubernur Kalsel No. 188.44/0320/KUM/2012   

6 012 Mataraman - Sungai Ulin 15.41 Provinsi - - SK Gubernur Kalsel No. 188.44/0320/KUM/2012   

7 013.12K Jalan Darussalam 2.28 Provinsi - - SK Gubernur Kalsel No. 188.44/0320/KUM/2012   

8 066 Bundaran Km. 17 - Terminal Regional - Lingkar 

Selatan (Jalan Soebadjo) 

3.00 Provinsi - - SK Gubernur Kalsel No. 188.44/0321/KUM/2012 Rencana 

                  

9 001 Kertak Hanyar - Tatah Pemangkih 5.40 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

10 002 Pasar Arba - Tatah Pemangkih 7.50 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

11 003 Malintang - Pasar Arba 4.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

12 004 Pasar Arba - Aluh Aluh 10.70 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

13 005 Malintang - Guntung Papuyu 3.20 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

14 006 Guntung Papuyu - Batas Kurau 8.10 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

15 007 Handil Jawa - Jambu Burung 10.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

16 008 Gambut - Sei. Tabuk 10.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

17 009 Keramat - Tungkaran 2.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

18 010 Tj. Rema Darat - Indrasari 2.30 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

19 011 Cempaka - Transpol 6.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

20 012 Martapura - Tungkaran 4.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

21 013 Martapura - Pingaran 7.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

22 014 Danau Salak - Pematang Danau 3.40 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

23 015 Sekumpul - Bincau 5.80 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

24 016 Martapura - Bincau 4.23 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

25 017 Bincau - Karang Intan 7.23 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

26 018 Karang Intan - Simp. 4 Mandiangin 4.02 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

27 019 Karang Intan - Sei. Alang 2.55 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

28 020 Simp. 4 Mandi Angin - Sei. Alang 5.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

29 021 Sei Alang - Pulau Nyiur 6.20 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

30 022 Sei Alang - Awang Bangkal 5.50 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

31 023 Mandi Angin - Puncak Kolam 9.80 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

32 024 Astambul - Kalampayan 6.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

33 025 Kalampayan - Kaliukan 4.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

34 026 Astambul - kaliukan 2.70 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

35 027 Kaliukan - Pematang Danau 5.60 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

36 028 Pematang Daun - Selan 2.70 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

37 029 Mataraman - Bumi Rata 4.10 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

38 030 Bumi Rata - Sei. Raya 4.30 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

39 031 Simpang Empat - Sei. Langsat 6.20 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

40 032 Sei. Langsat - Pengaron 4.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

41 033 Pengaron - Balai Madu 4.70 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

42 034 Sungkai - Balai Madu 9.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   
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No. No. 

Ruas 

Nama Ruas Panjang 

(Km') 

Status Fungsi Kelas Referensi Keterangan 

43 035 Balai Madu - Binu'ung 6.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

44 036 Binu'ung - Sei. Pinang 11.10 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

45 037 Tungkap - Limau Marat 7.30 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

46 038 Simp. Empat - Cinta Putri 8.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

47 039 Jarang Kuantan - Keliling Benteng 0.80 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

48 040 Mali Mali - Pingaran 4.40 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

49 041 Karang Intan - Karang Anyar 1.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

50 042 Lok Tangga - Lihung 1.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

51 043 Dalam Pagar - Sei. Batang 3.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

52 044 Lok Baintan - Sei. Lulut 4.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

53 047 Keliling Benteng - Antasan Sutun 2.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

54 048 Sei. Rangas - Keliling Benteng 5.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

55 049 Pengalaman - Penjambuan 1.32 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

56 050 Keramat - Sei. Tabuk 3.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

57 051 Sei. Tabuk - Lok Baintan 6.30 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

58 052 Pembatanan - Paku Alam 2.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

59 053 Gudang Tengah - Lok Buntar 4.50 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

60 054 Handil Kelua - Manarap Baru 2.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

61 055 Hdl. Manarap Lama - Hdl. Barabai 3.40 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

62 056 Handil Asang - Hdl. Hdl. Manarap Baru 3.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

63 057 Pasar Kamis - Tambak Sirang 5.80 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

64 058 Sei Lakum - Pasar Kamis 2.30 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

65 059 Tatah Layap - Tatah Bangkal 4.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

66 060 Tatah Bahalang - Tatah Layap 5.45 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

67 061 Pasar Arba - Aluh Aluh Kecil 11.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

68 062 Aluh Aluh - Kuin Kecil    Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032 Rencana 

69 063 Tambak Sirang - Kabuau  2.70 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

70 064 Guntung Papuyu - Kabuau  4.10 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

71 065 Kabuau - Sei. Kupang 5.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

72 066 Sei. Kupang - Lawahan 3.20 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

73 067 Jambu Burung - Simp. Warga 6.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

74 068 Jambu Burung - Handil Purai 5.80 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

75 069 Selat Makmur - Muara Halayung 6.50 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

76 070 Kampung Baru - Dodiklat 3.40 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

77 071 Astambul - Pasar Jati 4.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

78 072 Lihung - Panyambaran 3.10 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

79 073 Lok Tangga - Bi ih 7.40 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

80 074 Cabi - Bumi Rata 3.10 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

81 075 Kertak Empat - Lobang Baru 4.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

82 076 Madurejo - Gunung Batu 9.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

83 077 Pengaron - Maniapun 3.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

84 078 Maniapun - Atiim 4.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

85 079 Atiim - Antaraku 7.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

86 080 Sei. Pinang - Rantau Bakula 6.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

87 081 Sei Pinang - Rantau Nangka 2.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

88 082 Tungkap - Simpang Paku 4.80 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

89 083 Paku - Keramat Pina 3.50 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

90 084 Sungkai - Simpang Paku 2.10 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   
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91 085 Simpang Paku - Paku 1.60 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

92 086 Taibah Baru - Tampang Awang 5.40 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

93 087 Tatah Bahalang - Tatah Bangkal 2.70 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

94 088 Tatah Layap - Keramat 3.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

95 089 Akar Bagantung - Kalampayan Ilir 5.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

96 090 Kampung Melayu - Benua Anyar 7.50 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

97 091 Selan - Keramat Mina 24.55 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

98 092 Keliling Benteng - Lok Buntar 3.70 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

99 209 Rantau Bakula - Belimbing 10.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

100 210 Maniapun - Sumber Baru 17.60 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

101 211 Mandi Angin - Cempaka Transpol 10.20 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

102 212 Tatah Jerujuh - Tatah Pemangkih 3.40 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

103 213 Pingaran - Bi ih Balau 12.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

104 214 Tatah Pelatar - Tatah Pemangkih 2.30 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

105 215 Bawahan Seberang - Pasar Panas 20.60 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

106 216 Balau - Kampung Baru 4.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

107 217 Gunung Sari - Takuti 6.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

108 218 Babar - Balau 6.90 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

109 219 Sei. Sipai - Cindai Alus 6.30 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

110 220 Rantau Bujur - Lok Tanah 8.20 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

111 221 Mangkauk - Balai Angin 4.30 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

112 222 Batang Banyu - Mangkauk 20.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

113 223 Paringtali - Madurejo 10.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

114 224 Belimbing Baru - Angkipih 18.80 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

115 225 Angkipih - Remo 5.20 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

116 226 Remo - Paramasan Bawah 7.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

117 227 Paramasan Bawah - Paramasan Atas 11.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

118 228 Aluh Aluh - Sungai Musang   Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032 Rencana 

119 229 Kuin Kecil - Handil Bujur   Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032 Rencana 

120 230 Bunipah - Tatah Bahalang 5.50 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

121 231 Rantau Nangka - Sumber Baru  14.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

122 232 Keliling Benteng - Antasan Sutun 2.50 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

123 233 Antasan Sutun - Galam Rabah 8.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

124 234 Galam Rabah - Paku 17.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

125 235 Awang Bangkal - Bunglai 25.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

126 401 Jalan Kenanga - Martapura 0.15 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

127 402 Jalan Mawar - Martapura 0.18 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

128 403 Jalan Angsana - Martapura 0.18 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

129 404 Jalan P. Hidayatullah - Martapura 0.48 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

130 405 Jalan Sultan Adam - Martapura 0.28 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

131 406 Jalan Suka Ramai - Martapura 0.50 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

132 407 Jalan Niaga - Martapura 0.18 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

133 408 Jalan Kaca Piring - Martapura 0.17 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

134 409 Jalan Batuah - Martapura 0.57 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

135 410 Jalan Keraton - Martapura 0.42 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

136 411 Jalan S. Sulaiman - Martapura 0.40 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

137 412 Jalan Berlian - Martapura 0.24 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

138 413 Jalan Kayu Tangi - Martapura 0.20 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   
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139 414 Jalan Pelabuhan - Martapura 0.30 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

140 415 Jalan Mesjid - Martapura 0.25 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

141 416 Jalan Nilam - Martapura 0.20 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

142 417 Jalan Kasturi - Martapura 0.19 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

143 418 Jalan Albasia - Martapura 0.37 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

144 419 Jalan Nusa Indah - Martapura 0.22 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

145 420 Jalan Cempaka - Martapura 0.70 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

146 421 Jalan Biduri - Martapura 0.20 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

147 422 Jalan KH. Seman - Martapura 0.57 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

148 423 Jalan Penjara Lama - Martapura 0.10 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

149 424 Jalan Komp. Antasari - Martapura 1.40 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

150 425 Jalan Teratai - Martapura 0.32 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

151 426 Jalan Mufakat - Martapura 1.62 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

152 427 Jalan Barintik - Martapura 0.35 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

153 428 Jalan Perwira - Martapura 0.38 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

154 429 Jalan Darussalam - Martapura 1.60 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

155 430 Jalan Pintu Air - Martapura 2.60 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

156 431 Jalan Pendidikan - Martapura/ 2.23 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

157 432 Jalan Pelita - Martapura 1.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

158 433 Jalan Rahayu - Martapura 0.65 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

159 434 Jalan Perintis - Martapura 0.30 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

160 435 Jalan Menteri Empat - Martapura 3.00 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

161 436 Jalan Kertak Hanyar - Martapura 0.75 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

162 437 Jalan Veteran - Martapura  2.62 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

163 438 Jalan Makam - Martapura 0.52 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

164 450 Jalan Tanjung Rema - Martapura 1.73 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

165 451 Jalan Pakauman - Martapura 3.25 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

166 452 Simpang Sekumpul - Bts. Banjar Baru 1.20 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032   

167 453 Handil Lima - Handil Malang 7.50 Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032 Rencana 

168 454 Mahligai - Lingkar Utara n/a Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032 Rencana 

169 455 Pengaron - Karang Intan n/a Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032 Rencana 

170 456 Pengaron - Benteng  n/a Kabupaten Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032 Rencana 

171 457 Aluh-Aluh Besar - Batas Kota Banjarmasin n/a Non Status Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032 Rencana 

172 458 Belimbing - Angkipih - Remo - Paramasan Bawah n/a Non Status Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032 Rencana 

173 459 Simpang Lima - Cintapuri n/a Non Status Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032 Rencana 

174 460 Simpang Lima - Jalan Martapura Lama n/a Non Status Lokal Primer - RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032 Rencana 

Sumber : Hasil Rencana 
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Gambar 3.3 

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI JALAN 
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3.2.2.2 Rencana Jaringan Prasarana Listrik  
Selain pengembangan pusat pembangkit listrik, direncanakan pula 

pengembangan jaringan prasarana listrik yang meliputi: 

1. Gardu Induk(GI) Mantuil terdapat di Mantuil Kecamatan Gambut; 
2. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Mantuil 150 (seratus lima 

puluh) Kilo Volt Cempaka yaitu yang menghubungkan Gardu Induk (GI) 

Mantuil ke Gardu Induk (GI) Cempaka (Kota Banjar Baru); 

3. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 (tujuh puluh) Kilo Volt  
PLTA PM. Noor - Gardu Induk (GI) Cempaka yang menghubungkan PLTA 

PM. Noor dengan Gardu Induk (GI) Cempaka; 

4. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 (seratus lima puluh) Kilo 
Volt Mantuil – Trisakti (Kota Banjarmasin) yang menghubungkan  

Gardu Induk (GI) Mantuil -Gardu Induk (GI) Trisakti (Kota 

Banjarmasin); dan 

5. Jaringan Distribusi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20 (dua 
puluh) Kilo Volt yang menyuplai kebutuhan energi listrik di 

Kabupaten Banjar. 

Rencana pengembangan sistem jaringan listrik di Kabupaten Banjar  

secara teknis adalah sebagai berikut: 

1. Untuk rencana pengembangan jaringan listrik di arahkan untuk 

pengadaan listrik di wilayah pedesaan yang belum terlayani. 

2. Dalam upaya peningkatan pelayanan jaringan listrik Di kabupaten 

Banjar, bila menggunakan jaringan SUTT, guna menjaga keselamatan 

dan keamanan maka dalam radius 25 meter sekitar SUTT ini merupakan 

kawasan bebas bangunan. Namun pada kondisi tertentu bila sekitar 

jalur SUTT ini akan digunakan sebagai kawasan terbangun maka 

diarahkan agar kanan dan kiri jalur SUTT digunakan untuk jalan 

sejajar sehingga tidak langsung berhubungan dengan kawasan 

terbangun. 

3. Bila menggunakan jaringan SUTT maka untuk gardu induk diberi pagar 
sehingga tidak digunakan untuk perumahan maupun pembangunan 

bangunan lainnya dan juga tanda bahaya. 

4. Perencanaan dan pelaksanaan prasarana listrik memperhatikan 

ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

a. Setiap unit kediaman harus mendapat daya listrik dalam batas 

tertentu minimum untuk keperluan penerangan. 

b. Penambahan jaringan listrik bisa dilakukan bersamaan dengan 

penambahan kavling perumahan sesuai dengan luas kavling yang 

dibangun. 

c. Rencana penyaluran listrik sampai ke kavling-kavling akan 

mengikuti pola ruang dan jaringan jalan yang telah direncanakan, 

serta sesuai dengan rencana PLN yang telah ada. 

Pendistribusiannya sampai ke rumah-rumah mencakup bagian-bagian 

sebagai berikut: 

 Jaringan primer, merupakan jaringan distribusi tegangan 

menengah yang diarahkan pada sistem tegangan 20 KV. Untuk 

wilayah perencanaan, khususnya di sepanjang jaringan jalan 

utama dapat direncanakan berbentuk hantaran udara dengan 

tiang beton setinggi 14 meter. 

 Jaringan sekunder, yaitu jaringan distribusi tegangan rendah 

dengan sistem tegangan 220/380 V. Jaringan ini pada umumnya 

berbentuk hantaran udara sebagaimana terdapat pada wilayah 

perencanaan, khususnya pada kompleks-kompleks perumahan yang 

ada. 

d. Gardu distribusi, diperlukan untuk menurunkan tegangan dari 20 

KV menjadi 220/380 V dan mendistribusikannya melalui jaringan 

tegangan rendah. 

1. Peremajaan jaringan dan mengganti jaringan distribusi 

hantaran udara kawat terbuka menjadi jaringan distribusi 

kabel udara (atau kabel tanah) disesuaikan dengan kondisi 

lahan yang ada. 

2. Menambah jaringan distribusi baru, baik SUTR (Saluran Udara 

Tegangan Rendah) maupun SUTM (Saluran Udara Tegangan 

Menengah). 

3. Penambahan kapasitas gardu distribusi lama yang melayani 

beban lama dan juga untuk memenuhi penambahan kebutuhan daya. 

4. Membangun gardu distribusi baru disesuaikan dengan 

kemungkinan peningkatan kebutuhan daya listrik dan tumbuhnya 

pusat-pusat beban baru. 

 

3.2.3 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi 

Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi bertujuan untuk  

meningkatkan pelayanan telekomunikasi untuk berbagai bidang baik dari 

segi mutu dan fungsi. Dengan peningkatan pelayanan jaringan 

telekomunikasi diharapkan dapat memudahkan akses terhadap informasi 

yang dibutuhkan. Pengembangan sistem jaringan telekomuikasi di 

Kabupaten Banjar terdiri atas 

1. Sistem jaringan kabel 
2. Sistem jaringan nirkabel  

Sasaran  utama dalam pengembangan sistem jaringan telekomunikasi 

adalah terjangkaunya daerah pelosok yang belum terlayani jaringan 

telekomunikasi sehingga seluruh penduduk dapat berkomunikasi dan 

mempermudah akses terhadap informasi. Selain itu dengan adanya 

peningkatan sistem jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah maka 

pemerintah setempat dapat memantau perkembangan di setiap wilayah. 

Pengembangan sistem jaringan kabel untuk menunjang fasilitas 

telepon di Kabupaten Banjar adalah rencana pengembangan Sentral 

Telepon Otomat (STO) Martapura, yaitu teknologi fiber optik yang 

mampu meningkatkan kualitas suara dan jumlah sambungan. 

Sistem jaringan nirkabel merupakan sistem jaringan 

telekomunikasi melalui jaringan seluler dan satelit. Pengembangan 

sistem jaringan nirkabel di Kabupaten Banjar adalah pembangunan 

menara Base Transceiver Station (BTS) yang dapat menjangkau wilayah 

Kabupaten Banjar 

Untuk mengantisipasi terjadinya pembangunan menara BTS yang 

tidak sesuai dengan lokasi dan ketentuan, maka pembangunan menara BTS 

tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan yang terdiri keamanan 

lingkungan masyarakat, kesehatan, kekuatan konstruksi, estetika tata 

kota dan lain sebagainya. 

Ketentuan teknis standar baku pembangunan menara di Kabupaten 

Banjar antara lain (mengacu pada Peraturan Menteri KOMINFO Nomor 

02/PER/M.KOMINFO/3/2008):  
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a. Pembangunan Menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk 
menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor 

yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara, antara 

lain: 

1. Tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi 

untuk penggunaan bersama; 

2. Ketinggian Menara; 
3. Struktur Menara; 
4. Rangka struktur Menara; 
5. Pondasi Menara; dan 
6. Kekuatan angin. 

b. Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: 

1. Grounding dan Penangkal Petir, meliputi : 

 Desain tergantung kondisi alam setempat (tanah); 

 Intensitas petir yang berbeda setiap tempat; 

 Seluruh perangkat harus disambungkan untuk mendapat 

ekipotensial; 

 Jaringan listrik harus ada arrester, trafo isolator. 

2. Catu Daya, meliputi :  

 220/280 VAC; 

 Catu daya cadangan berupa UPS, Genset (standar noise 

reduction). 

c. Mengenai ketentuan dari lampu Halangan Penerbangan (Aviation 

Obstruction Light) dan marka Halangan Penerbangan (Aviation 

Obstruction  Marking)  sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah 

sebagai berikut :  

1. Aviation light dipasang pada ketinggian menara setiap  kelipatan 
45 m dan pada puncak menara. 

2. Aviation Obstruction Marking berupa warna menara merah putih, 
orange putih, atau warna lain yang menyala kecuali kawasan cagar 

budaya. 

d. Sedangkan untuk Menara Telekomunikasi dan Penyiaran yang didirikan 
di atas gedung harus memiliki akses yang mudah dan memiliki catu 

daya yang terpisah dari catu daya gedung. 

e. Dalam mendirikan menara terdapat ketentuan mengenai peletakan dari 

menara yaitu terdiri atas : 

1. Peletakan menara diatas tanah; 
2. Peletakan diatas gedung (mini tower). 

Pembangunan menara harus memperhitungkan kekuatan dan kestabilan 

yang  berkaitan dengan struktur menara sehingga memungkinkan 

penggunaan sebagai menara bersama. Hal ini dikarenakan menara yang 

telah berdiri harus dapat digunakan secara bersama-sama, sehingga 

apabila diperlukan dilakukan suatu penguatan menara harus 

memperhitungkan kekuatan dan kestabilan yang  berkaitan dengan 

struktur menara. Namun jika dalam hal penguatan menara secara teknis 

tidak dapat dilakukan, harus dibangun menara pengganti untuk 

digunakan bersama. 

 

3.2.4 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air 
Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air DI 

Kabupaten Banjar meliputi aspek konservasi sumber daya air, 

pendayagunaan sumber daya air, dan pengendaliandaya rusak air secara 

terpadu (integrated) dengan memperhatikan arahan pola dan rencana 

pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Barito. 

  

3.2.4.1 Wilayah Sungai 
Wilayah sungai yang terdapat di Kabupaten Banjar adalah WS 

lintas Provinsi Barito mencakup Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito 

seluas kurang lebih 1.707,06 (seribu tujuh ratus tujuh koma nol enam) 

hektar. 

 

3.2.4.2 Prasarana Sumber Daya Air 

Rencana pengembangan prasarana sumber daya air berupa 

pengembangan beberapa bendungan untuk penyediaan air baku dan 

pemeliharaan bendungan. Rencana pengembangan prasarana sumber daya 

air di Kabupaten Banjar meliputi: 

1. Bendungan PLTA Ir. Pangeran Muhammad Noor, Riam Kanan 
2. Bendung Karang Intan 
3. Bendung Sungkai 
4. Bendung Mandiangi 
5. Bendung Takuti 
6. Rencana Cek Dam Madu Rejo 
 

3.2.4.3 Cekungan Air Tanah (CAT) 
Cekungan Air Tanah adalah wilayah yang dibatasi oleh batas 

hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses 

pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. 

Cekungan air tanah yang berada pada Kabupaten Banjar adalah adalah 

CAT Palangkaraya - Banjarmasin. 

 

3.2.4.4 Jaringan Irigasi 
Pengembangan sistem irigasi dilakukan untuk meningkatkan 

kehidupan sosial ekonomi masyarakat melalui peningkatan produksi 

pertanian. Pengembangan jaringan irigasi memiliki peranan penting 

untuk mendukung salah satu tujuan penataan ruang di Kabupaten Banjar 

yaitu mewujudkan pengembangan potensi unggulan sebagai kawasan 

agropolitan.  

Pengembangan sumber daya air untuk irigasi di Kabupaten Banjar 

meliputi : 

a. Pengembangan Daerah Irigasi dan Daerah Rawa Kewenangan Nasional 
yaitu Daerah Irigasi (DI) Riam Kanan seluas kurang lebih 5.000 

(lima ribu) hektar dan Daerah Rawa (DR) Belanti 

b. Pengembangan Daerah Rawa Kewenangan Provinsi yaitu Daerah Rawa 

(DR)Folder Liang, Daerah Rawa (DR) Folder Tambak Hanyar, Daerah 

Rawa (DR) Antasan Sutun, Daerah Rawa (DR) Antasan Bawah Ringin, 

Daerah Rawa (DR) Antasan Kiayi, Daerah Rawa (DR) Antasan Tanipah, 

Daerah Rawa (DR) Tanggul Martapura; 
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Tabel 3.4 

DAFTAR DAERAH IRIGASI (DI) DAN DAERAH RAWA (DR) KEWENANGAN KABUPATEN 

DI WILAYAH KABUPATEN BANJAR 

 

No. URAIAN KETERANGAN 

A. DAERAH IRIGASI (DI.)   

1 DI. Lihung   

      

B. DAERAH RAWA (DR.)   

1 DR. Polder Pasayangan   

2 DR. Polder Antalangu   

3 DR. Trace Pamajatan   

4 DR. Saluran Landung   

5 DR. Saluran Liakhmad   

6 DR. Tatah Pamangkih   

7 DR. Sungai Lulut   

8 DR. Tanggul Sungai Dayung   

9 DR. Bawahan Seberang   

10 DR. Simpang Empat   

11 DR. Penggalaman   

12 DR. Antasan   

13 DR. Tatah Jaruju   

14 DR. Pasar Kamis   

15 DR. Sungai Lakum   

16 DR. Banua Hanyar   

17 DR. Sungai Layap Baru   

18 DR. Manarap Baru   

19 DR. Banyu Irang   

20 DR. Sungai Kupang   

21 DR. Tambak Sirang Darat   

22 DR. Tambak Sirang Laut   

23 DR. Makmur   

24 DR. Penjalaian Atas   

25 DR. Guntung Papuyu   

26 DR. Guntung Ujung   

27 DR. Guntung Ujung Atas   

28 DR. Sungai Tabuk Keramat   

29 DR. Sungai Asam dan Tapang   

30 DR. Sungai Bakung/Kayu Kacang   

31 DR. Sungai Pemakuan   

32 DR. Handil Buluan   

33 DR. Munggu Raya   

34 DR. Sungai Kitano   

No. URAIAN KETERANGAN 

35 DR. Akar Bagantung   

36 DR. Handil Gayam/Kampung Baru   

37 DR. Handil Jawa   

38 DR. Selat Makmur   

39 DR. Muara Halayung   

40 DR. Haur Kuning   

41 DR. Handil Purai   

42 DR. Babirik   

43 DR. Lawahan   

44 DR. Jambu Raya   

45 DR. Jambu Burung   

46 DR. Simpang Warga Dalam   

47 DR. Thaibah Raya   

48 DR. Tampang Awang   

49 DR. Sei Musang   

50 DR. Handil Bujur   

51 DR. Terapu   

52 DR. Lok Buntar   

53 DR. Lok Baintan   

54 DR. Tatah Bangkal   

55 DR. Pemakuan Laut   

56 DR. Malintang   

57 DR. Kayu Bawang   

58 DR. Tambak Sirang Baru   

59 DR. Kelampayan Ilir   

60 DR. Rumpiang   

61 DR. Bunipah   

62 DR. Pembantanan   

63 DR. Mangguruh Bawah   

64 DR. Kuin Besar   

65 DR. Keladan   

66 DR. Pasar Jati   

67 DR. Jati Baru   

68 DR. Bawahan Pasar   

69 DR. Kertak Hanyar   

Sumber : Hasil Rencana 
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Gambar 3.6 

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI 
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Gambar 3.7 

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI 
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c. Pengembangan Daerah Rawa Kewenangan Kabupaten  
Disamping pengembangan daerah irigasi sesuai daerah kewenangan, 

direncanakan pula arahan pemeliharaan daerah irigasi di Kabupaten 

Banjar yang meliputi: 

a. Rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan irigasi yang 
ada; 

b. Pengembangan Daerah Irigasi (DI) pada seluruh daerah potensial 

yang memiliki lahan pertanian yang ditujukan untuk mendukung 

ketahanan pangan dan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan; 

dan 

c. Membatasi konversi alih fungsi sawah irigasi teknis dan setengah 
teknis menjadi kegiatan budidaya lokal lainnya. 

 

3.2.4.5 Jaringan Air Baku Untuk Air Bersih 

Kebutuhan air bersih di Kabupaten Banjar dapat dikategorikan 

dalam 2 (dua) jenis pemakaian, yaitu domestik (rumah tangga) dan non 

domestik (seperti : industri, perkantoran pemerintah, hotel dan 

restoran, perdagangan).  

Penyediaan air bersih di Kabupaten Banjar sebagian dilayani oleh 

PDAM terutama penduduk yang tinggal di wilayah ibukota Kabupaten dan 

ibukota kecamatan. Sedangkan penduduk yang tinggal di wilayah yang 

jauh dari ibukota kabupaten atau ibukota kecamatan sebagian besar 

menggunakan air bersih yang bersumber dari sumur  

Rencana Jaringan Air Baku untuk Air bersih di Kabupaten Banjar antara 

lain: 

a. Pengembangan prasarana jaringan air baku untuk pemenuhan air 

bersih di Kabupaten Banjar pengembangan bendung untuk penyediaan 

air baku yaitu Bendungan Riam Kanan. 

b. Prasarana air baku untuk air minum yang meliputi: 
1. Saluran Air Baku PDAM Intan Banjar 
2. Sungai Martapura 
3. Air tanah 
4. Mata air Pegunungan Meratus 
5. Air Gambut 

c. Jaringan air baku untuk air bersih rencana pengembangan jaringan 
sumber air baku mengutamakan air permukaan dengan prinsip 

keterpaduan air tanah 

d. Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) di Kabupaten dipadukan dengan 
sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air 

baku 

e. Prasarana jaringan air minum meliputi intake air baku, jaringan 

perpipaan air baku dan instalasi pengolahan air minum yang 

dikembangkan pada lokasi air baku potensial serta pusat-pusat 

permukiman di seluruh kecamatan dan pembangunan rehabilitasi serta 

operasi pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku 

untuk air minum 

Pemenuhan kebutuhan air bersih di wilayah perdesaan Kabupaten 

Banjar berasal dari sumur maupun dari sungai. Untuk wilayah perkotaan 

yang padat penduduknya, kebutuhan air bersih dapat dipenuhi dengan 

sistem pengelolaan air minum oleh perusahaan yang dikelola oleh 

pemerintah daerah.  

Arahan untuk sistem air bersih di Kabupaten Banjar meliputi: 

a. Sambungan langsung dari perusahaan penyediaan air setempat. Sistem 

penyediaan air bersih ini dapat diterapkan di wilayah perkotaan, 

dengan sumber air dari sungai-sungai, bendungan dan atau mata air 

yang ada. 

b. Kran Umum, disediakan pada kawasan-kawasan permukiman padat.  
c. Sambungan langsung dari PAM di perdesaan, dengan sumber air baku 

dari mata air di pegunungan. 

Penyediaan dan pengelolaan air bersih di setiap desa meliputi: 

a. Pengembangan sistem perpipaan bagi wilayah perdesaan. 
b. Peningkatan swadaya masyarakat desa dalam penyediaan dan 

pengelolaan air bersih. 

c. Peningkatan penyuluhan tentang pentingnya air bersih bagi 

kesehatan masyarakat. 

 

3.2.4.6 Sistem Pengendalian Banjir 

Sistem pengendali banjir di Kabupaten Banjir berada di Kecamatan 

Aranio yaitu Bendungan Riam Kanan. Rencana sistem pengendalian banjir 

di Kabupaten Banjar meliputi: 

1. Bendungan Riam Kanan di Kecamatan Aranio. 
2. Pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-

bangunan pengendali banjir di seluruh sungai rawan banjir 

3. Normalisasi sungai-sungai di Kabupaten Banjar 
4. Rencana Bendungan Riam Kiwa di Kecamatan Aranio. 
 

3.2.5 Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan 
Rencana pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan 

meliputi: 

1. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam 

pengelolaan air minum, persampahan, air limbah dan drainase; dan 

2. Peningkatan cakupan pelayanan air minum, persampahan, air limbah 
dan drainase. 

 

3.2.5.1 Rencana Sistem Pengelolaan Persampahan 

Sampah merupakan limbah pada sisa aktifitas manusia atau 

masyarakat, tidak terpakai, dapat bersifat sampah basah maupun sampah 

kering karena membahayakan kesehatan lingkungan sehingga harus 

disingkirkan dan dikelola dari lingkungan. Sistem pengelolaan 

persampahan perlu dikembangkan dengan sistem pengelolaan sampah yang 

terpadu dan melibatkan masyarakat. Pengelolaan sampah terpadu 

menitikberatkan pada pemanfaatan dan pengolahan sampah yang 

dihasilkan setiap hari.  Melalui pengelolaan sampah secara terpadu 

volume sampah yang dibuang ke TPA akan semakin sedikit sehingga akan 

mengurangi beban TPA.  

Sistem persampahan di Kabupaten Banjar ditangani oleh Dinas 

Kebersihan Kabupaten. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, akan 

bertambah pula jumlah sampah yang dihasilkan. Oleh karena maka 

diperlukan suatu sistem pembuangan sampah yang teratur dan terencana 

dengan baik, yang meliputi dari sistem pengumpulan, pengangkutan dan 

pembuangan akhir.  
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Rencana sistem pengelolaan persampahan terkait dengan penyediaan 

sarana dan prasarana persampahan dan penerapan sistem pengelolaan 

sampah. Rencana sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Banjar 

meliputi: 

1. Penampungan sementara secara terpusat pada tiap unit-unit 

lingkungan dan pusat kegiatan pelayanan yang terintegrasi dengan 

TPS (Tempat Penampungan Sementara) 

2. TPS tersebar pada setiap desa yang terintegrasi dengan penyediaan 
sarana dan prasarana transportasi persampahan 

3. Pengembangan pengolahan sampah menggunakan teknologi tepat guna 

yang ramah lingkungan oleh masyarakat di sekitar lokasi TPS 

berbasis sistem 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) dan Sanitary 

Landfill; dan 

 

4. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) terdapat di Desa Padang Panjang, 

Kecamatan Karang Intan. 

Untuk perhitungan proyeksi sampah yang dihasilkan, dihitung 

meggunakan koefien sebesar 1,873 liter/hari dengan asumsi rata-rata 

pendapatan penduduk Kabupaten Banjar dalam keadaan ekonomi sedang. 

Prediksi kebutuhan sampah di Kabupaten Banjar didasarkan kepada 

pelayanan jumlah penduduk yang dikaitkan dengan perkiraan jumlah 

timbunan baik sampah domestik, sampah non domestik maupun sampah 

jalan.   Perhitungan sampah yang ada di Kabupaten Banjar dengan 

rumus: 

 

Qk = q x p 

 

Dimana: 

Qk =  Potensi volume sampah yang dihasilkan. 

q  =  Koefisien kuantitas sampah (liter/orang/hari) dengan ketentuan 

: 1,873 lt/orang/hari. 

p =  Jumlah penduduk. 

 

3.2.5.2 Rencana Sistem Jaringan Drainase 

Fungsi utama jaringan drainase adalah bangunan pengumpul air 

baik dari air hujan serta limpahan hasil kegiatan penduduk sehari-

hari dan berakhir di laut. Jaringan drainase dalam penamaannya 

dibedakan atas jaringan dengan fungsi primer berupa jaringan sungai 

sebagai obyek pembawa ke laut, sedangkan drainase sekunder adalah 

bangunan baik yang telah baik dengan bantaran ataupun drainase alam 

yang mempunyai fungsi utama sebagai penampung limpahan air hujan dan 

dari kegiatan penduduk.  

Pengembangan sistem drainase di Kabupaten Bajar dilakukan dengan 

memadukan drainase alam yang ada baik drainase primer maupun drainase 

sekunder yang dihubungkan dengan sistem drainase perkotaan secara 

baik. Selian itu diperlukan penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya 

kelancaran drainase sehingga tidak muncul kawasan yang tergenang 

dalam waktu yang relatif lama. 

Rencana sistem jaringan drainase di Kabupaten Banjar meliputi: 

a. Sistem drainase primer adalah seluruh jaringan sungai; 

b. Sistem drainase sekunder di sepanjang kolektor primer dan lokal 

primer yang terdapat pada desa-desa pusat perkotaan dan pada 

kompleks perumahan; dan 

c. Wilayah–wilayah yang merupakan daerah genangan perlu disediakan 

pompa air yang sesuai dengan luasan yang tergenang. 

 

3.2.5.3 Rencana Sistem Jaringan Air Limbah 

Limbah rumah tangga adalah seluruh limbah, baik berbentuk cair, 

gas akibat pembakaran maupun padat, akibat aktivitas sehari-hari 

dalam kehidupan rumah tangga. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia No 173/Menkes/Per/VIII/77 Bab I pasal 1 butir j, 

menyebutkan bahwa buangan rumah tangga adalah buangan yang berasal 

bukan dari industri, melainkan berasal dari rumah tangga, kantor, 

hotel, restaurant, tempat ibadah, tempat hiburan, pasar dan pertokoan 

serta rumah sakit. 

Berdasarkan sumbernya, air limbah dibedakan menjadi dua jenis, 

yaitu limbah domestik dan limbah non domestik/industri. Air limbah 

domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas rumah tangga 

maupun kegiatan sosial lainnya, sedangkan limbah non domestik 

merupakan air buangan yang dihasilkan dari proses produksi pada 

kegiatan industri. 

Air limbah yang termasuk dalam golongan limbah domestik meliputi 

air limbah bekas mencuci, mandi, kegiatan dapur dan kakus (WC). Untuk 

limbah WC umumnya sebagian  besar masyarakat sudah memiliki sarana 

sanitasi berupa WC pribadi (rumah tangga). Untuk limbah rumah tangga 

lainnya berupa air buangan bekas cuci, mandi dan dapur umumnya 

pembuangan dilakukan dengan dua pola. Pertama dengan menggunakan 

saluran rumah/selokan dan dialirkan ke saluran drainase tepi jalan, 

yang kedua dengan langsung membuang ke pekarangan rumah. Pembuangan 

langsung di pekarangan rumah kurang baik bagi kesehatan lingkungan, 

karena air tersebut menimbulkan genangan yang menimbulkan bau. Selain 

itu juga sangat potensial bagi penyebaran penyakit, karena menjadi 

tempat bersarangnya nyamuk, lalat dan tikus.  

Berdasarkan kondisi eksisting pembuangan air limbah di Kabupaten 

Banjar khususnya rumah tangga masih banyak yang belum mempunyai 

saluran pembuangan air limbah, sehingga berpotensi untuk  menimbulkan 

pencemaran lingkungan.  

Sistem pembuangan air limbah di wilayah Kabupaten Banjar 

diarahkan menggunakan sistem sanitasi On-site (On-site system), yaitu 

sistem pembuangan yang dilakukan dengan cara mengalirkan air buangan 

ke dalam bak penampung (septic-tank). Pemilihan ini sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan oleh Departemen Pekerjaan Umum Cq 

Direktorat Teknik Penyehatan, yaitu untuk kawasan permukiman dengan 

kepadatan penduduk < 150 jiwa/ha, maka sistem pengolahan air limbah 

yang diarahkan adalah model On-site System dengan pertimbangan 

ketersedian lahan kosong di yang cukup besar. 

Rencana sistem jaringan air limbah di Kabupaten Banjar terdiri 

dari: 

a. Penggunaan septik tank dan peresapan air dilakukan dengan 

memperhatikan desain peresapan 
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b. Kewajiban menyediakan sistem pembuangan air limbah terpusat  dan 
pengorganisasian bagi pengelola kawasan industri dan pusat 

kegiatan perdagangan kapasitas besar 

c. Penggunaan sistem pembuangan secara komunal untuk pusat kegiatan 
fasilitas umum. 

d. Pengembangan pengolahan air limbah dengan menggunakan teknologi 

tepat guna yang ramah lingkungan; dan 

e. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) direncanakan di Kawasan 

Perkotaan Martapura. 

f. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpusat Regional 

direncanakan di Kawasan Perkotaan Martapura. 

g. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala kawasan/lingkungan di 
bantaran Sungai Martapura dan lingkungan perumahan di wilayah 

Kabupaten Banjar. 

 

3.2.5.4 Rencana Sistem Jaringan Air Minum 

Kebutuhan air minum sebagai salah satu kebutuhan pokok penduduk 

Kabupaten Banjar tentunya akan meningkat sejalan dengan perkembangan 

jumlah penduduk. Rencana pengembangan sistem jaringan air minum 

Kabupaten Banjar meliputi: 

1. Pelayanan air minum dengan menggunakan PDAM yang diarahkan di 

seluruh kecamatan di Kabupaten Banjar 

2. Rencana jaringan pipa transmisi, reservoir distribusi, jaringan 

pipa distribusi dan sambungan pelayanan dan meter air tersebar 

pada daerah pelayanan PDAM Intan Banjar yaitu pada Kecamatan Aluh-

Aluh, Kecamatan Beruntung Baru,  Kecamatan Gambut, Kecamatan Tatah 

Makmur, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan 

Martapura Barat, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Martapura, 

Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Astambul, Kecamatan Mataraman, 

Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Pengaron. 

Rencana jaringan pipa transmisi distribusi primer mencakup 

perpipaan sepanjang jalan arteri primer dan jalan kolektor primer 

dengan pipa  Ø 200 mm dan  Ø 300 mm. Pipa transmisi ini terpasang 

dari bangunan intake sampai ke daerah pelayanan. Perluasan jaringan 

distribusi meliputi perluasan jaringan kawasan baru dan pemasangan 

pipa baru di wilayah Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Beruntung Baru,  

Kecamatan Gambut, Kecamatan Tatah Makmur, Kecamatan Kertak Hanyar, 

Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan 

Martapura Timur, Kecamatan Martapura, Kecamatan Karang Intan, 

Kecamatan Astambul, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Simpang Empat dan 

Kecamatan Pengaron untuk meningkatkan kapasitas jaringan saat ini. 

Disamping perluasan jaringan distribusi , diperlukan penyediaan  

sarana penunjangnya berupa reservoir dan meter air di daerah 

pelayanan PDAM. 

 

3.2.5.5 Rencana Jalur Evakuasi Bencana/Mitigasi Bencana 

Jalur evakuasi bencana/mitigasi bencana meliputi:  

a. Jalur utama dari lokasi bencana ke ruang terbuka hijau  

b. Fasilitas umum yang dapat digunakan untuk pengungsian sementara, 

yang ada pada setiap kecamatan. 

 

3.2.5.6 Rencana Proteksi Kebakaran 
Penyebab utama terjadinya kebakaran biasanya ditimbulkan karena 

adanya hubungan arus pendek listrik yang cepat menyambar ke seluruh 

bagian bangunan. Hal ini dikarenakan kondisi kepadatan bangunan 

terutama kawasan perkampungan di Ibukota Kabupaten dan pusat 

kecamatan. Jika terjadi kebakaran biasanya yang sering terjadi yaitu 

api cepat menyambar dan melahap semua kawasan. Hal ini dikarenakan 

perkampungan padat  tidak menyediakan alat pemadam kebarakan sebagai 

pertolongan pertama. Sistem proteksi kebakaran di Kabupaten Banjar 

meliputi: 

a. Pengembangan sistem proteksi kebakaran dimaksudkan untuk mencegah 

dan menanggulangi kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan, dan 

bangunan. 

b. Sistem proteksi kebakaran meliputilayanan: 

o pecegahan kebakaran; 

o pemberdayaan peran masyarakat; 

o pemadam kebakaran; dan 

o penyelamatan jiwa dan harta benda. 

c. Sistem proteksi kebakaran akan diaturlebih lanjut dalam Rencana 

Induk Sistem Proteksi Kebakaran. 

 

3.2.5.7 Rencana Jaringan Jalan Pejalan Kaki Dan Jaringan Jalur Sepeda 
Rencana jaringan jalan pejalan kaki (pedestrian)  di Kabupaten 

Banjar terdiri atas: 

a. Pengembangan jalur jalan pejalan kaki di tiap subpusat pelayanan 

kota; 

b. Pengembangan jalur jalan pejalan kaki diarahkan untuk 

mengakomodasi kebutuhan orang dengan kebutuhan khusus; 

c. Pengembangan jalur jalan pejalan kaki di sisi air berupa jalan 

inspeksi diseluruh jaringan irigasi; 

d.  Rencana penyediaan jalur jalan pejalan kaki akan diatur lebih 

lanjut dalam rencana rinci sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Sedangkan untuk rencana jalur sepeda  di Kabupaten Banjar terdiri 

atas: 

a. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan 

jalur sepeda meliputi koridor-koridor jalan; 

b. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan 

jalursepeda dengan membuat marka jalandi jalur sepeda. 

 

3.2.5.8 Rencana Prasarana Lainnya 
Rencana sistem jaringan prasarana lainnya yang perlu 

dilaksanakan dalam rangkah memenuhi kebutuhan infrastruktur dan 

prasarana lainnya di Kabupaten Banjar  terdiri atas: 

a. Rencana pengembangan kawasan olah raga terpusat berupa Sport 

Center di Kecamatan Martapura; 

b. Rencana pengembangan pasar induk di Kecamatan Gambut; 

c. Rencana pengembangan rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong 

unggas (RPU) di Kecamatan Martapura dan Kecamatan Karang Intan; 

dan 

d. Rencana pengembangan infrastruktur dan prasarana lainnya sesuai 

kebutuhan pengembangan wilayah. 
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Gambar 3.8 

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR 
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Gambar 3.9 

PETA RENCANA SISTEM PRASARANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN 
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Gambar 3.10 

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN BANJAR 
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BAB 
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANJAR 

 

 

 

Rencana pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam 

suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan 

peruntukan ruang untuk fungsi budidaya dengan menggambarkan letak, 

ukuran, fungsi dari kegiatan-kegiatan budidaya dan lindung tersebut. 

Pola ruang wilayah merupakan bentuk hubungan antar berbagai aspek 

sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya buatan, sosial-

budaya, ekonomi, teknologi, informasi, administrasi, pertahanan 

keamanan, fungsi lindung, budidaya dan estetika lingkungan, dimensi 

ruang dan waktu yang dalam kesatuan secara utuh menyeluruh serta 

berkualitas membentuk tata ruang. Menurut pasal 5 ayat (2) UU Nomor 

26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa: “Penataan 

ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung 

dan kawasan budi daya”. Dengan demikian, penataan ruang ini mengacu 

pada fungsi utama kawasan, antara lain meliputi komponen dalam 

penataan ruang yang berdasar pada wilayah adminitrasi, kegiatan 

kawasan, maupun dalam nilai strategis kawasan. Selanjutnya pada pasal 

20 ayat (2), menetapkan rencana pola ruang wilayah nasional yang 

meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budi daya yang memiliki 

nilai strategis nasional. Pola pemanfaatan ruang diwilayah Kabupaten 

Banjar akan meliputi rencana pola ruang kawasan lindung dan budidaya. 

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten berfungsi: 

1. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi 

masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah 

kabupaten; 

2. mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang; 
3. sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah 

lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun;  

4. sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah 

kabupaten. 

 

4.1. Rencana Peruntukan Kawasan Lindung 

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi 

utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber 

daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung yang terdapat di 

wilayah Kabupaten Banjar meliputi: 

1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya. 
2. Kawasan perlindungan setempat. 
3. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya. 
4. Kawasan rawan bencana alam. 

  

4.1.1. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan 

Dibawahnya 

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya 

yang ada dalam wilayah Kabupaten Banjar terdiri dari: 

1. Kawasan Hutan Lindung. 

Kawasan hutan lindung direncanakan tersebar di Kecamatan Beruntung 

Baru, Kecamatan Gambut, Kecamatan Aranio, Kecamatan Sungai Pinang, 

Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Telaga Bauntung, dan Kecamatan 

Paramasan dengan luas kurang lebih 42.901 hektar atau 9,19% dari 

luas wilayah Kabupaten Banjar. 

2. Kawasan Resapan Air. 
Kawasan resapan air meliputi kawasan taman hutan raya, kawasan 

lindung di Pegunungan Meratus termasuk kawasan lindung geologi 

sekitar kawasan mata air. 

 

4.1.2. Kawasan Perlindungan Setempat 

Kawasan perlindungan setempat yang ada dalam wilayah Kabupaten 

Banjar terdiri dari: 

a. Kawasan Sempadan Pantai 
Kawasan sempadan pantai berada di sepanjang tepian pantai di 

Kecamatan Aluh-Aluh, dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 (seratus) 
meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat. 

2. Daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik 

pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap 

bentuk dan kondisi pantai. 

b. Kawasan Sempadan Sungai 
Kawasan Sempadan Sungai terdapat pada sepanjang Sungai Martapura, 

Sungai Riam Kanan dan Sungai Riam Kiwa di Kecamatan Aranio, 

Pengaron, Sungai Pinang, Paramasan, Simpang Empat, Mataraman, 

Astambul, Karang Intan, Martapura Timur, Martapura, Martapura 

Barat, Sungai Tabuk yang mempunyai manfaat penting untuk 

melestarikan fungsi sungai, dengan ketentuan : 

1. Garis sempadan sungai bertanggul di tetapkan sebagai berikut : 
1) Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan, 

ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar 

sepanjang kaki tanggul. 

2) Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan, 
ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar 

sepanjang kaki tanggul. 

2. Garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan 
pada sungai besar yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 

500 (lima ratus) Km2 atau lebih ditetapkan sekurang-kurangnya 

100 (seratus) meter, sedangkan pada sungai kecil yang mempunyai 

daerah pengaliran sungai seluas kurang dari 500 (lima ratus) Km2 

sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi 

sungai pada waktu ditetapkan. 

3. Penetapan garis sempadan sungai tak bertanggul di dalam kawasan 
perkotaan ditetapkan sebagai berikut : 

1) Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) 

meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 

(sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu 

ditetapkan.  

2) Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter 

sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan 

4 



 

Materi Teknis  RTRW Kabupaten Banjar Tahun 2013 - 2032                   IV - 2 

KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013-2032 

sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi 

sungai pada waktu ditetapkan. 

3) Sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua 
puluh) meter, garis sempadan sungai sekurang-sekurangnya 30 

(tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu 

ditetapkan. 

c. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk 
Kawasan Sekitar Danau atau Waduk terdapat di Kecamatan Karang 

Intan dan Kecamatan Aranio dengan sempadan danau/tangkapan air 

mencakup daratan sepanjang tepian danau/tangkapan air yang 

lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik 

danau/tangkapan air antara 50 (lima puluh) sampai 100 (seratus) 

meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat 

d. Kawasan Sekitar Mata Air 
Kawasan Sekitar Mata Air tersebar di wilayah Kabupaten Banjar,  

dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk 

mempertahankan fungsi mata air. 

2. Wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari 
mata air. 

e. Kawasan Ruang Terbuka Hijau 
Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan tersebar di seluruh 

kecamatan di wilayah Kabupaten Banjar, dengan ketentuan :  

1. RTH privat 10% terdiri atas : 
1) Pekarangan rumah tinggal.  
2) Halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha.  
3) Taman.  
4) Lapangan olahraga.  

2. RTH publik 20% terdiri atas :  
1) RTH taman dan hutan kota terdiri atas : 

a) Taman RT, taman RW, taman kelurahan dan taman kecamatan. 
b) Taman kota meliputi tugu selamat datang, kanan dan kiri 

saluran irigasi, dibawah jembatan pesayangan dan dalam 

pagar. 

c) Hutan kota di Indrasari. 
d) Sabuk hijau (green belt). 

2) RTH jalur hijau jalan terdiri atas : 
a) Pulau jalan dan median jalan. 
b) Jalur pejalan kaki. 
c) Ruang dibawah jalan layang. 

3) RTH fungsi tertentu terdiri atas : 
a) RTH sempadan rel kereta api. 
b) Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi. 
c) RTH sempadan sungai. 
d) RTH sempadan pantai. 
e) RTH pengamanan sumber air baku/mata air. 
f) Lapangan olahraga. 
g) Pemakaman. 

f. Jalur Hijau Sepanjang Sungai dan Pantai. 
Jalur Hijau Sepanjang Sungai dan Pantai tersebar di seluruh 

Ibukota Kabupaten dan pusat kecamatan dengan ketentuan kawasan 

yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian 

fungsi penghijauan sepanjang pantai dan sungai. 

 

4.1.3. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya 

Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, 

baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok 

sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta 

ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga 

kehidupan. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas 

tertentu, baik daratan maupun perairan yang mempunyai fungsi pokok 

perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman 

jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber 

daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu 

Pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil 

budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami 

yang khas. 

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya yang ada 

dalam wilayah Kabupaten Banjar terdiri dari: 

a. Kawasan Taman Hutan Raya 
Kawasan  Taman Hutan Raya adalah kawasan Taman Hutan Raya Sultan 

Adam terdapat di Kecamatan Aranio, Kecamatan Karang Intan, 

Kecamatan Mataraman, Sungai Pinang, Pengaron dengan luas kurang 

lebih 88.394 hektar atau 18,93% dari luas wilayah Kabupaten 

Banjar. 

b. Kawasan Pantai Berhutan Bakau 
Kawasan Pantai Berhutan Bakau terdapat di Kecamatan Aluh-Aluh 

dengan luas kurang lebih 481 hektar atau 0.10% dari luas wilayah 

Kabupaten Banjar. 

c. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan 
Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan terdiri atas : 

1. Kawasan Hutan Pendidikan di Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan 

Adam dengan luas kurang lebih 1.704 hektar. 

2. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang berada di 

Kecamatan Pengaron, Kecamatan Mataraman dan Kecamatan Karang 

Intan dengan luas kurang lebih 3.033 hektar atau 0,65% dari luas 

wilayah Kabupaten Banjar. 

3. Kawasan Cagar Budaya Suku Dayak Bukit di Kawasan Pegunungan 

Meratus. 

4. Kawasan Cagar Budaya Banjar di Desa Telok Selong. 
5. Kawasan Cagar Budaya Banjar di Desa Pesayangan. 
6. Kawasan Keagamaan yang tersebar di seluruh Kabupaten Banjar yang 

memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada 

kawasan sekitar sebagai tempat pengembangan pendidikan agama 

maupun tempat ibadah. 

 

4.1.4. Kawasan Rawan Bencana Alam 

Kawasan rawan bencana alam yang terdapat di wilayah Kabupaten 

Banjar terdiri atas : 

a. Kawasan rawan tanah longsor 
Kawasan rawan tanah longsor yang berada dalam wilayah Kabupaten 

Banjar terdapat di Kecamatan Aranio, Kecamatan Karang Intan, 
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Kecamatan Paramasan, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Sambung Makmur 

dan Kecamatan Sungai Pinang. 

b. Kawasan rawan banjir 
Kawasan rawan banjir yang berada dalam wilayah Kabupaten Banjar 

terdapat di Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Astambul, Kecamatan 

Pengaron,  Kecamatan Martapura Timur dan Kecamatan Martapura 

Barat. 

c. Kawasan rawan kebakaran 
Kawasan rawan kebakaran yang berada dalam wilayah Kabupaten Banjar 

terdapat di Martapura, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan 

Astambul, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Kertak Hanyar dan 

Kecamatan Gambut. 

d. Kawasan angin puting beliung 
Kawasan angin puting beliung yang berada dalam wilayah Kabupaten 

Banjar terdapat di Kecamatan Gambut, Aluh-Aluh, Kertak Hanyar, 

Mataraman, Martapura Barat, Martapura Timur dan Sungai Tabuk.     

 

Untuk lebih jelasnya tentang Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung yang 

terdapat di wilayah Kabupaten Banjar dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan 

Gambar 4.1 berikut ini. 

 

Tabel 4.1 

RENCANA POLA RUANG KAWASAN LINDUNG 

KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013-2032 

 

No. FUNGSI KAWASAN LUAS 

(Ha) 

Persentase 

(%) 
1. Kawasan Hutan Lindung 42.901,97 9,19 

2. Kawasan Sempadan Sungai 2.643,71 0,57 

3. Kawasan Taman Hutan Raya 88.394,96 18,93 

4. Kawasan Hutan Bakau 481,10 0,10 

5. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus 3.032,74 0,65 

LUAS KAWASAN LINDUNG 137.454,48 29,44 

Sumber : Hasil Rencana, Tahun 2013 

 

 

4.2. Rencana Peruntukan Kawasan Budidaya 

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi 

utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya 

alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Rencana peruntukan 

kawasan budidaya di dalam wilayah Kabupaten Banjar terdiri dari: 

1. Kawasan peruntukan hutan produksi. 
2. Kawasan peruntukan pertanian. 
3. Kawasan peruntukan perikanan. 
4. Kawasan peruntukan pertambangan. 
5. Kawasan peruntukan industri dan Pergudangan. 
6. Kawasan peruntukan pariwisata. 
7. Kawasan peruntukan permukiman. 
8. Kawasan peruntukan lainnya. 

 

 

 

4.2.1. Rencana Peruntukan Hutan Produksi 

Kawasan hutan produksi merupakan kawasan hutan yang mempunyai 

fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Luas total kawasan hutan 

produksi yang berada di wilayah kabupaten banjar adalah sebesar 

kurang lebih 100.687 hektar atau 21,57% dari luas wilayah Kabupaten 

Banjar. Di wilayah Kabupaten Banjar direncanakan kawasan hutan 

produksi yang terdiri dari: 

a. Kawasan hutan produksi terbatas 
Kawasan hutan produksi terbatas direncanakan terdapat di Kecamatan 

Aranio, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Pengaron, Kecamatan 

Sambung Makmur, Kecamatan Telaga Bauntung, dan Kecamatan Paramasan 

dengan luasan kurang lebih 23.068 hektar atau 4,94% dari luas 

wilayah Kabupaten Banjar. 

b. Kawasan hutan produksi tetap 
Kawasan hutan produksi tetap direncanakan terdapat di Kecamatan 

Aranio, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Sungai 

Pinang, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Telaga Bauntung, dan 

Kecamatan Paramasan dengan luasan kurang lebih 75.798 hektar atau 

16,24% dari luas wilayah Kabupaten Banjar. 

c. Kawasan hutan produksi dikonversi 
Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi direncanakan terdapat 

di Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Mataraman,dan Kecamatan 

Pengaron dengan luasan kurang lebih 1.821 hektar atau 0,39% dari 

luas wilayah Kabupaten Banjar. 

 

4.2.2. Rencana Peruntukan Pertanian 

Kawasan peruntukkan pertanian merupakan kawasan yang 

dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan dan peternakan. Kawasan yang direncanakan 

menjadi kawasan pertanian di wilayah Kabupaten Banjar terdiri atas: 

a. Kawasan budidaya tanaman pangan 
Kawasan budidaya tanaman pangan merupakan kawasan lahan basah 

beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak 

beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan 

pengembangan tanaman pangan. Kawasan budidaya tanaman pangan 

direncanakan tersebar di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten 

Banjar dengan luas kurang lebih 17.356 hektar atau 3,72% dari luas 

wilayah Kabupaten Banjar. 

b. Kawasan budidaya hortikultura 
Kawasan budidaya hortikultura merupakan kawasan lahan kering 

potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura 

secara monokultur maupun tumpang sari. Rencana kawasan budidaya 

hortikultura di wilayah Kabupaten Banjar terdiri atas: 

1. Tanaman sayuran di Kecamatan Mataraman, Kecamatan Simpang Empat, 
Kecamatan Astambul, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Sungai 

Tabuk, Kecamatan Martapura Timur dan Kecamatan Martapura. dan 

Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Pengaron 

2. Tanaman buah-buahan di Kecamatan Astambul, Kecamatan Karang 

Intan, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Pengaron, Kecamatan 

Simpang Empat, Kecamatan Sungai Tabuk dan Kecamatan Sambung 

Makmur. 
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GAMBAR 4.1 

RENCANA POLA RUANG KAWASAN LINDUNG 
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c. Kawasan budidaya perkebunan 
Kawasan budidaya perkebunan merupakan kawasan yang memiliki 

potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah 

dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan. Rencana kawasan 

budidaya perkebunan memiliki komoditas utama karet, sawit dan 

kawasan tanaman perkebunan lainnya tersebar di Kecamatan Sungai 

Tabuk, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Astambul, Kecamatan 

Mataraman, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kecamatan Simpang 

Empat, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Pengaron, Kecamatan 

Aranio, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Sungai Pinang, 

Kecamatan Telaga Bauntung, dan Kecamatan Paramasan dengan luas 

kurang lebih 122.859 hektar atau 26,31% dari luas wilayah 

Kabupaten Banjar. 

d. Kawasan budidaya peternakan 
Kawasan budidaya peternakan merupakan kawasan yang secara khusus 

diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan 

komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, 

hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses 

dari hulu sampai hilir. Rencana kawasan budidaya peternakan 

memiliki komoditas ternak unggulan meliputi: 

1. Ternak besar terdiri dari:  
1) Sapi potong tersebar di Kecamatan Sungai Pinang, Pengaron, 

Sambung Makmur, Cintapuri Darussalam, Simpang Empat, 

Mataraman, Astambul dan Karang Intan. 

2) Sapi perah di Kecamatan Martapura, Mataraman dan Karang 

Intan. 

3) Kerbau di Kecamatan Karang Intan dan Simpang Empat  
2. Ternak kecil terdiri dari kambing dan domba tersebar di 

Kecamatan Martapura, Mataraman, Astambul, Pengaron, Sambung 

Makmur dan Karang Intan. 

3. Ternak Unggas terdiri dari: 
1) Ayam Bukan Ras (Buras) tersebar di seluruh kecamatan di 

Wilayah Kabupaten Banjar 

2) Ayam Ras Pedaging (Broiler) di Kecamatan Martapura, Karang 

Intan, Mataraman, Astambul, Pengaron dan Sambung Makmur. 

3) Ayam Ras Petelur (layer) di Kecamatan Martapura, Karang 

Intan, Astambul, Kertak Hanyar, Gambut, Mataraman, Pengaron, 

Sungai Tabuk dan Sambung Makmur. 

4) Itik Pedaging dan Petelur di Kecamatan Aluh-aluh, Gambut, 

Beruntung Baru, Tatah Makmur, Sungai Tabuk, Astambul, Kertak 

Hanyar dan Karang Intan. 

4. Aneka Ternak (Kelinci, Puyuh dan lainnya) di seluruh Kecamatan 
di dalam Wilayah Kabupaten Banjar. 

e. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan 
Kawasan perlindungan pertanian adalah untuk mempertahankan sentra-

sentra produksi beras yang produktif akibat alih fungsi lahan guna 

ketahanan pangan berkelanjutan. Kawasan pertanian pangan 

berkelanjutan merupakan wilayah budidaya pertanian terutama pada 

wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan 

berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk 

mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.  

Rencana kawasan pertanian pangan berkelanjutan terdapat di 

Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Gambut, Kecamatan Kertak Hanyar, 

Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Sungai Tabukdan Kecamatan 

Tatah Makmur sesuai dengan potensi dan fungsional yang 

diperuntukan bagi padi pada lahan basah dan kering sebesar kurang 

lebih 15.828 hektar atau 3,40% dari luas wilayah Kabupaten Banjar. 

Rencana kawasan yang dicadangkan sebagai lahan pertanian pangan 

berkelanjutan terdapat di Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan 

Sungai Tabuk, Kecamatan Astambul, Kecamatan Mataraman, dan 

Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Karang Intan. 

 

4.2.3. Rencana Peruntukan Perikanan 

Kawasan peruntukan perikanan merupakan kawasan yang difungsikan 

untuk kegiatan perikanan dan segala kegiatan penunjangnya dengan 

tujuan pengelolaan untuk memanfaatkan potensi lahan untuk perikanan 

dalam meningkatkan produksi perikanan, dengan tetap memperhatikan 

kelestarian lingkungan. Rencana kawasan perikanan di wilayah 

Kabupaten Banjar terdiri dari: 

a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap 
Kawasan budidaya peruntukan perikanan tangkap terdapat di 

Kecamatan Aranio, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Timur, 

Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan 

Astambul, Kecamatan Simpang Empat dan Pengembangan Pangkalan 

Pendaratan Ikan (PPI) di Kecamatan Aluh-Aluh. 

b. Kawasan peruntukan perikanan budidaya 
Kawasan peruntukan perikanan budidaya direncanakan terdiri atas : 

1. Kawasan peruntukan perikanan kolam tersebar di Kecamatan Karang 
Intan, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan 

Sungai Tabuk dan Kecamatan Astambul. 

2. Kawasan peruntukan perikanan keramba dan jaring apung tersebar 
di Kecamatan Aranio, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan 

Martapura, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Sungai Tabuk dan 

Kecamatan Astambul. 

3. Kawasan peruntukan perikanan tambak terdapat di Kecamatan Aluh-
Aluh. 

4. Kawasan peruntukan perikanan mina padi tersebar di Kecamatan 

Gambut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Martapura Barat, 

Kecamatan Martapura, Kecamatan Beruntung Baru dan Kecamatan 

Tatah Makmur. 

c. Kawasan industri pengolahan hasil perikanan 
Kawasan industri pengolahan hasil perikanan berupa kawasan 

minapolitan dengan wilayah pengembangannya mencakup Martapura dan 

Kecamatan Martapura Barat seluas kurang lebih 5.091 hektar. 

d. Kawasan konservasi sumber daya perikanan 
Kawasan konservasi sumber daya perikanan adalah kawasan sumber 

daya perikanan yang berada di seluruh kecamatan dalam wilayah 

Daerah, yang berpotensi untuk dijaga kelestarian sumber daya 

perikanannya. 

 



 

Materi Teknis  RTRW Kabupaten Banjar Tahun 2013 - 2032                   IV - 6 

KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013-2032 

4.2.4. Rencana Peruntukan Pertambangan 

Kawasan peruntukan pertambangan merupakan kawasan yang 

diperuntukan bagi kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang 

maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan, meliputi 

golongan bahan galian A, B, dan C. Rencana kawasan pertambangan yang 

berada di wilayah Kabupaten Banjar terdiri atas: 

a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam, mineral bukan 

logam, batubara dan batuan. 

Rencana kawasan peruntukan pertambangan mineral logam, mineral 

bukan logam, batubara dan batuan dan batubara di wilayah Kabupaten 

Banjar terdiri dari:  

1. Rencana kawasan pertambangan batubara terdapat di Kecamatan 

Karang Intan, Pengaron, Simpang Empat, Cintapuri Darussalam, 

Astambul, Paramasan, Mataraman, Sungai Pinang, Sambung Makmur 

dan Telaga Bauntung  

2. Rencana kawasan pertambangan mineral logam terdapat di Kecamatan 
Karang Intan, Pengaron, Sungai Pinang, Cintapuri Darussalam, 

Simpang Empat, Mataraman, Aranio, Astambul dan Paramasan  

3. Rencana kawasan pertambangan mineral bukan logam, terdapat di 
Kecamatan Simpang Empat, Cintapuri Darussalam, Mataraman, 

Astambul, Pengaron, Aranio dan Sungai Pinang 

4. Rencana kawasan pertambangan batuan terdapat di seluruh wilayah 
Kabupaten Banjar. 

b. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi. 
Rencana kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi di 

wilayah Kabupaten Banjar terdapat di Kecamatan Sungai Tabuk, 

Beruntung Baru, Gambut, Astambul, Mataraman, Kertak Hanyar, 

Martapura Barat, Martapura, Cintapuri Darussalam dan Simpang 

Empat. 

 

4.2.5. Rencana Peruntukan Industri Dan Pergudangan 

Kawasan Industri dan Pergudangan merupakan kawasan yang 

diarahkan dan diperuntukan bagi pengembangan industri dan pergudangan 

beserta fasilitas penunjangnya. Rencana luas kawasan peruntukan 

industri dan pergudangan di wilayah Kabupaten Banjar sebesar kurang 

lebih 1.631 hektar yang terdiri atas : 

a. Kawasan peruntukan industri besar dan pergudangan 
Kawasan peruntukan industri besar dan pergudangan terdiri dari : 

1. Industri Air Minum Dalam Kemasan di Kecamatan Karang Intan. 
2. Industri Rubber Sheet Smoked (RSS) di Kecamatan Mataraman, 

Karang Intan, Astambul, Simpang Empat, Pengaron dan Sungai 

Pinang. 

3. Industri Barang dari Semen di Kecamatan Astambul. 
4. Industri Lampit Rotan di Kecamatan Martapura (Sekumpul). 
5. Industri Perbengkelan di Kecamatan Gambut, Kertak Hanyar dan  

Astambul, Kecamatan Tatah Makmur, Aluh-aluh. 

b. Kawasan peruntukan industri sedang 
Kawasan peruntukan industri sedang terdiri dari : 

1. Industri Sasirangan di Kecamatan Kertak Hanyar dan Gambut. 

2. Industri Permata/Batu Mulia di Desa Keramat Kecamatan 

Pasayangan, Desa Dalam Pagar Kecamatan Martapura Timur dan Desa 

Telok Selong di Kecamatan Martapura Barat. 

3. Industri Emas dan Perak di Desa Keramat, Desa Melayu, Desa 

Keramat Baru, Desa Dalam Pagar, Desa Pekauman di Kecamatan 

Martapura Timur, Desa Telok Selong di Kecamatan Martapura 

Barat.  

4. Industri Tahu dan Tempe di Kecamatan Kota Martapura. Gudang 

Hirang di Kecamatan Sungai Tabuk. 

5. Industri Makanan dan Minuman di Martapura. 

6. Industri Batu Bata di Kecamatan Sungai Tabuk. 

7. Industri Bokor/Lum di Kecamatan Mataraman, Astambul, Pengaron, 

Sungai Pinang, Sambung Makmur, Simpang Empat dan Karang Intan. 

8. Industri Percetakan di Kecamatan Martapura. 

9. Industri Minyak Atsiri di Kecamatan Gambut. 

10. Industri Moulding, Meubel, Kusen, Daun Pintu dan Jendela di 

Kecamatan Gambut, Sungai Tabuk, Kertak Hanyar, dan Martapura. 

11. Industri Pembungkusan Teh di Kecamatan Kertak Hanyar, 

Martapura. 

12. Industri Jukung di Kecamatan Aluh-Aluh, Sungai Tabuk. 
c. Kawasan peruntukan industri kecil/rumah tangga 

Kawasan peruntukan industri kecil/rumah tangga terdiri atas : 

1. Industri Kerajinan Airguci di Desa Melayu, Desa Melayu Ilir, 

Desa Melayu Ulu, Desa Mekar di Kecamatan Martapura Timur. 

2. Industri Manik di Desa Pekauman, Desa Keramat, Desa Sungai 

Batang, Desa Sungai Rangas di Kecamatan Martapura Timur, Desa 

Telok Selong di Kecamatan Martapura Barat 

3. Industri Batu Aji di Desa Keraton Kecamatan Martapura. 
4. Industri Sulaman Sugul di Desa Pesayangan Kecamatan Martapura, 

Desa Sungai Kitano Kecamatan Martapura Barat, Desa Pesayangan 

Selatan, Desa Pesayangan Barat, Desa Dalam Pagar, Desa Sungai 

Batang di Kecamatan Martapura Timur. 

5. Industri Makanan dan Minuman (Agro) di Kecamatan Martapura, 

Martapura Timur, Martapura Barat, Gambut, Aluh-Aluh, Kertak 

Hanyar, Tatah Makmur dan Sungai Tabuk. 

6. Industri Barang dari Semen di Kecamatan Martapura. 
7. Industri Kosmetik di Kecamatan Kertak Hanyar. 
8. Industri Kerajinan dari Rotan di Kecamatan Aluh-Aluh, Tatah 

Makmur. 

9. Industri Anyaman Purun/Atap Rumbia di Kecamatan Martapura, 

Sungai Tabuk, Aluh-Aluh dan Martapura Timur 

 

4.2.6. Rencana Peruntukan Pariwisata 

Kawasan peruntukan pariwisata merupakan kawasan yang 

diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang 

berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik 

wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Rencana 

kawasan peruntukan pariwisata yang terdapat di wilayah Kabupaten 

Banjar terdiri atas: 
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a. Kawasan peruntukan wisata alam 
Kawasan peruntukan wisata alam yang terdapat di wilayah Kabupaten 

Banjar terdiri atas: 

1. Air Terjun Batu Lumut di Desa Maniapun Kecamatan Pengaron. 

2. Air Terjun Lembah Kahung di Kecamatan Aranio. 

3. Air Terjun Panayar di Kecamatan Aranio. 

4. Air Terjun Riam Paku Parasung di Kecamatan Sungai Pinang. 

5. Air Terjun Limpahu di Kecamatan Sungai Pinang. 

6. Air Terjun Dusun Niwak di Kecamatan Paramasan. 

7. Sungai Mandin Perahu Dusun Mendukuan di Kecamatan Paramasan. 

8. Arus Alam Sungai Kambang dan Sungai Aranio di Kecamatan Aranio. 

9. Kawasan Hutan dan Waduk PLTA Ir. P. M. Noor di Kecamatan 

Aranio. 

10. Pulau Pinus di Kecamatan Aranio. 

11. Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Adam di Kecamatan Aranio dan 
Gunung Pamaton Desa Kiram di Kecamatan Karang Intan. 

12. Waduk Irigasi dan Kawasan Agrowisata Bincau di 

Martapura/Kecamatan Karang Intan. 

13. Kolam Belanda di Kecamatan Karang Intan. 
14. Kawasan Wisata Bahari di Kecamatan Aluh-Aluh. 

15. Agro minapolitan di Desa Tungkaran Kecamatan Astambul. 

16. Air Terjun dan Goa (terowongan) tambang batubara/Benteng Desa 
Pengaron Kecamatan Pengaron.  

17. Wisata alam/Historis Kebun Danau Salak di Kecamatan Astambul 
dan Mataraman. 

b. Kawasan peruntukan wisata belanja 
Kawasan peruntukan pariwisata belanja  yang terdapat di wilayah 

Kabupaten Banjar terdiri dari: 

1. Pusat Pertokoan Permata “Cahaya Bumi Selamat” dan Pasar Wadai 
Tradisional di Martapura. 

2. Penggosokan Intan Modern di Martapura. 
c. Kawasan peruntukan wisata budaya dan cagar budaya 

Kawasan peruntukan pariwisata budaya dan cagar budaya yang 

terdapat di wilayah Kabupaten Banjar terdiri atas:  

1. Rumah Balai Adat di Kecamatan Paramasan. 

2. Rumah Tradisional Banjar di Telok Selong di Kecamatan Martapura 

Barat. 

3. Rumah Tradisional Banjar di Pasayangan di Martapura. 

4. Kerajinan Air Guci di Kecamatan Martapura Timur. 

5. Kerajinan Sasirangan di Kecamatan Gambut. 

6. Pasar Terapung di Desa Lok Baintan dan Agrowisata Sungai Madang 

di Kecamatan Sungai Tabuk. 

7. Kawasan Keraton Kesultanan Banjar di Kelurahan Jawa Kecamatan 

Martapura dan di Desa Telok Selong di Kecamatan Martapura 

Barat. 

8. Makam Syech Muhammad Arsyad Al Banjari di Kecamatan Astambul. 

9. Makam Syech Abdullah Lok Gabang di Kecamatan Astambul. 

10. Makam Syech Abdul Hamid Abulung Desa Sungai Batang di Kecamatan 

Martapura Barat. 

11. Makam Keluarga Besar K.H. Badaruddin di Martapura. 

12. Makam Guru Sekumpul di Martapura. 

13. Makam Aminullah di Martapura. 
14. Makam Datu Fatimah dan Abdullah Bugis di Martapura. 

15. Makam Datu Panjang di Martapura. 
16. Makam Datu Ma’ad bin Ali (Datu Panjang Rambut) di Kecamatan 

Martapura Barat. 

17. Makam K.H. Kasful Anwar di Kecamatan Martapura Timur. 
18. Makam Menteri Empat di Kecamatan Sungai Tabuk. 

19. Makam Sultan Adam di Martapura. 
20. Makam Tamjidillah di Kecamatan Martapura Timur. 

21. Makam Sultan Muda Abdurrahman di Martapura. 
22. Makam Sultan Inayatullah di Desa Dalam Pagar Kecamatan 

Martapura Timur. 

23. Makam Sultan Mustainbillah di Desa Sungai Kitano Kecamatan 

Martapura Timur. 

24. Makam Sultan Sulaiman Rahmatullah di Kecamatan Karang Intan. 
25. Makam Syech Abdul Qodir di Kecamatan Astambul. 

26. Makam Sultan Tahlillullah di Kelurahan Keraton Kecamatan 

Martapura. 

27. Makam Sultan Saidillah (Ratu Anom) di Kelurahan Keraton 

Kecamatan Martapura. 

28. Makam Tuan Guru H. Anang Sya’rani di Desa Melayu Kecamatan 

Martapura Timur. 

29. Makam Datu Bangkala di Desa Cinta Puri Kecamatan Simpang Empat. 

30. Masjid Kelampaian di Kecamatan Astambul. 
31. Mesjid Datu Abulung Desa Sungai Batang di Kecamatan Martapura 

Barat.  

32. Mesjid Al Karomah Martapura di Martapura. 

33. Rumah Banjar Bubungan Tinggi milik Tuan Guru H. Kasyful Anwar 

di Desa Melayu Tengah Kecamatan Martapura Timur. 

34. Prasasti Gunung Pamaton di Kecamatan Karang Intan. 

35. Tugu Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan (Alam Roh) di Desa 
Paku Alam Kecamatan Sungai Tabuk. 

 

4.2.7. Rencana Peruntukan Permukiman 

Kawasan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di 

luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan 

yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan 

hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 

penghidupan. Rencana kawasan peruntukan permukiman di wilayah 

Kabupaten Banjar terdiri atas: 

1. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan 
Kawasan perkotaan merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama 

bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 

permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa 

pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Rencana 

pengembangan kawasan peruntukan permukiman perkotaan di wilayah 

Kabupaten Banjar tersebar di Kecamatan Aluh-aluh, Martapura, 

Martapura Timur, Martapura Barat, Karang Intan, Simpang Empat, 

Mataraman, Astambul, Kertak Hanyar, Gambut, Sungai Tabuk, Desa 

Kuin Besar, Desa Kuin Kecil sebesar kurang lebih 21.041 hektar 

atau 4,50% dari luas wilayah Kabupaten Banjar. 
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2. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan 
Kawasan perdesaan merupakan 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. Rencana 

pengembangan kawasan permukiman perdesaan dan permukiman 

transmigrasi di wilayah Kabupaten Banjar meliputi Kecamatan Aluh-

Aluh, Tatah Makmur, Beruntung Baru, Gambut, Kertak Hanyar, 

Martapura Barat, Martapura Timur,Mataraman, Simpang Empat, 

Cintapuri Darusalam, Astambul, Karang Intan, Aranio, Sungai Tabuk, 

Sungai Pinang, Paramasan, Telaga Bauntung, Pengaron, Sambung 

Makmur, Mataraman dan Telaga Bauntung sebesarkurang lebih 20.811 

hektar atau 4,45% dari luas wilayah Kabupaten Banjar. 

 

4.2.8. Rencana Peruntukan Lainnya 

Kawasan peruntukan lainnya yang terdapat di wilayah Kabupaten 

Banjar meliputi: (a).Rencana kawasan peruntukan pesisir; dan (b). 

Rencana kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan. 

Rencana kawasan peruntukan pesisir berupa : 

1. Zona konservasi 
Rencana zona konservasi  pesisir yang berada di wilayah Kabupaten 

Banjar sebesar kurang lebih 481 hektar yang meliputi konservasi 

perairan dan mitigasi bencana. 

2. Zona budidaya perikanan 
Rencana zona budidaya perikanan yang berada di wilayah Kabupaten 

Banjar sebesar kurang lebih 713 hektar yang meliputi:  

a. Perikanan budidaya air laut. 
b. Kawasan permukiman desa nelayan. 
c. Industri pengolahan hasil perikanan. 
d. Pelestarian hutan mangrove. 
e. Alur pelayaran meliputi pelayaran nasional dan pelayaran lokal. 
f. Kawasan PPI (Pelabuhan Pendaratan Ikan). 

 

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan yang terdapat di 

wilayah Kabupaten Banjar terdiri atas : 

1. Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 1006 di Martapura. 
2. Markas Komando Rayon Militer (Makoramil) yang tersebar di seluruh 

wilayah Kabupaten Banjar. 

3. Markas Polisi Resort (Mapolres) di Martapura. 
4. Markas Polisi Sektor (Mapolsek) yang tersebar di seluruh wilayah 

Kabupaten Banjar. 

 

Untuk lebih jelasnya tentang Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya yang 

terdapat di wilayah Kabupaten Banjar dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan 

Gambar 4.2 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.2 

RENCANA POLA RUANG KAWASAN BUDIDAYA 

KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013-2032 

 

No. FUNGSI KAWASAN LUAS 

(Ha) 

Persentase 

(%) 
1. Kawasan Hutan Produksi Tetap 75.798,75 16,24 

2. Kawasan Hutan Produksi Terbatas 23.068,94  4,94 

3. Kawasan Hutan Produksi Konversi 1.821,82 0,39 

4. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 17.356,60 3,72 

5. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan 15.828,92 3,40 

6. Kawasan Perkebunan 122.859,74 26,31 

7. Kawasan Hortikultura 9.099,92 1,95 

8. Kawasan Perikanan 713,25 0,15 

9. Kawasan Agropolitan/ Minapolitan 5.091,48 1,09 

10. Kawasan Industri Dan Pergudangan 1.631,31 0,34 

11. Kawasan Permukiman Perkotaan 21.041,13 4,50 

12. Kawasan Permukiman Perdesaan 20.811,01 4,45 

LUAS KAWASAN BUDIDAYA 315.122,87 67,50 

Sumber : Hasil Rencana, Tahun 2013 

 

Tabel 4.3 

RENCANA POLA RUANG KABUPATEN BANJAR 

TAHUN 2013-2032 

 

No. FUNGSI KAWASAN LUAS 

(Ha) 

Persentase 

(%) 
A. KAWASAN LINDUNG   

1. Kawasan Hutan Lindung 42.901,97 9,19 

2. Kawasan Sempadan Sungai 2.643,71 0,57 

3. Kawasan Taman Hutan Raya 88.394,96 18,93 

4. Kawasan Hutan Bakau 481,10 0,10 

5. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus 3.032,74 0,65 

B. KAWASAN BUDIDAYA   

B.1 KAWASAN BUDIDAYA KEHUTANAN   

1. Kawasan Hutan Produksi Tetap 75.798,75 16,24 

2. Kawasan Hutan Produksi Terbatas 23.068,94  4,94 

3. Kawasan Hutan Produksi Konversi 1.821,82 0,39 

B.2 KAWASAN BUDIDAYA NON KEHUTANAN   

1. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 17.356,60 3,72 

2. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan 15.828,92 3,40 

3. Kawasan Perkebunan 122.859,74 26,31 

4. Kawasan Hortikultura 9.099,92 1,95 

5. Kawasan Perikanan 713,25 0,15 

6. Kawasan Agropolitan/ Minapolitan 5.091,48 1,09 

7. Kawasan Industri Dan Pergudangan 1.631,31 0,34 

8. Kawasan Permukiman Perkotaan 21.041,13 4,50 

9. Kawasan Permukiman Perdesaan 20.811,01 4,45 

10. Sungai 10.092,42 2,16 

LUAS TOTAL 462,669.77 100,50 

Sumber : Hasil Rencana, Tahun 2013 
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GAMBAR 4.2 

RENCANA POLA RUANG KAWASAN BUDIDAYA 
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GAMBAR 4.3 

RENCANA POLA RUANG  
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4.3. Kawasan Holding Zone 

Holding Zone adalah kawasan hutan yang diusulkan perubahan 

peruntukan dan fungsinya menjadi bukan kawasan hutan atau bukan 

kawasan hutan yang diusulkan menjadi kawasan hutan oleh Bupati kepada 

Menteri Kehutanan dalam revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten yang belum mendapat persetujuan 

peruntukkannya dari Menteri Kehutanan. 

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-

2032 terdapat beberapa kawasan yang ditetapan sebagai kawasan holding 

zone seluas kurang lebih 19.830 hektar dengan rincian sebagaimana 

Tabel 4.4 berikut ini. 

 

Tabel 4.4 

KAWASAN HOLDING ZONE DALAM RTRW KABUPATEN BANJAR 

TAHUN 2013-2032 

 

No. Peruntukan Semula 

(Berdasarkan 

SK,435/Menhut-

II/2009) 

Diusulkan Berubah 

Peruntukannya Menjadi 

(Berdasarkan Perda Kab, 

Banjar No, 3 Tahun 2013 

tentang RTRW Kabupaten 

Banjar Tahun 2013-2032) 

Luas 

Kawasan 

Yang Di-

Holding 

(Ha) 

Lokasi 

1 Suaka Alam Permukiman Perdesaan 25,05 Aranio 

2 Suaka Alam Permukiman Perdesaan 16,52 Aranio 

3 Area Penggunaan Lain Taman Hutan Raya (Suaka Alam) 11,85 Aranio 

4 Area Penggunaan Lain Taman Hutan Raya (Suaka Alam) 13,82 Aranio 

5 Area Penggunaan Lain Taman Hutan Raya (Suaka Alam) 0,08 Aranio 

6 Area Penggunaan Lain Taman Hutan Raya (Suaka Alam) 6,09 Aranio 

7 Area Penggunaan Lain Taman Hutan Raya (Suaka Alam) 8,78 Aranio 

8 Area Penggunaan Lain Taman Hutan Raya (Suaka Alam) 11,79 Aranio 

9 Area Penggunaan Lain Taman Hutan Raya (Suaka Alam) 1,45 Aranio 

10 Area Penggunaan Lain Taman Hutan Raya (Suaka Alam) 3,43 Aranio 

11 Suaka Alam Permukiman Perdesaan 2,85 Aranio 

12 Suaka Alam Permukiman Perdesaan 16,61 Aranio 

13 Suaka Alam Permukiman Perdesaan 22,30 Aranio 

14 Suaka Alam Permukiman Perdesaan 2,34 Aranio 

15 Suaka Alam Permukiman Perdesaan 36,87 Aranio 

16 Suaka Alam Permukiman Perdesaan 38,38 Aranio 

17 Suaka Alam Permukiman Perdesaan 25,05 Aranio 

18 Suaka Alam Permukiman Perdesaan 103,96 Aranio 

19 Suaka Alam Permukiman Perdesaan 16,52 Aranio 

20 Suaka Alam Permukiman Perdesaan 61,16 Aranio 

21 Suaka Alam Permukiman Perdesaan 0,15 Aranio 

22 Suaka Alam Permukiman Perdesaan 62,22 Aranio 

23 Suaka Alam Permukiman Perdesaan 4,06 Aranio 

24 Suaka Alam Permukiman Perdesaan 1,34 Aranio 

25 Suaka Alam Permukiman Perdesaan 32,11 Aranio 

26 Suaka Alam Permukiman Perdesaan 172,06 Aranio 

No. Peruntukan Semula 

(Berdasarkan 

SK,435/Menhut-

II/2009) 

Diusulkan Berubah 

Peruntukannya Menjadi 

(Berdasarkan Perda Kab, 

Banjar No, 3 Tahun 2013 

tentang RTRW Kabupaten 

Banjar Tahun 2013-2032) 

Luas 

Kawasan 

Yang Di-

Holding 

(Ha) 

Lokasi 

27 Suaka Alam Permukiman Perdesaan 56,24 Aranio 

28 Suaka Alam Permukiman Perdesaan 19,24 Aranio 

29 Suaka Alam Permukiman Perdesaan 7,94 Aranio 

30 Suaka Alam Permukiman Perdesaan 0,85 Aranio 

31 Suaka Alam Permukiman Perdesaan 0,50 Aranio 

32 Suaka Alam Permukiman Perdesaan 57,26 Aranio 

33 Suaka Alam Permukiman Perdesaan 8,08 Aranio 

34 Suaka Alam Permukiman Perdesaan 35,66 Aranio 

35 Hutan Produksi Konversi Kawasan Perkebunan 4,45 Astambul 

37 Hutan Lindung Permukiman Perdesaan 949,56 Gambut 

38 Suaka Alam Permukiman Perdesaan 25,89 Karang Intan 

39 Suaka Alam Permukiman Perdesaan 25,89 Karang Intan 

40 Suaka Alam Permukiman Perdesaan 17,82 Karang Intan 

41 Suaka Alam Permukiman Perdesaan 37,78 Karang Intan 

42 Hutan Produksi Konversi Kawasan Perkebunan 11,85 Karang Intan 

43 Hutan Produksi Konversi Permukiman Perdesaan 48,04 Mataraman 

44 Suaka Alam Permukiman Perdesaan 4,17 Mataraman 

45 Hutan Lindung Permukiman Perdesaan 29,17 Paramasan 

46 Hutan Lindung Permukiman Perdesaan 40,82 Paramasan 

47 Hutan Lindung Permukiman Perdesaan 66,55 Paramasan 

48 Hutan Lindung Permukiman Perdesaan 30,26 Paramasan 

49 Hutan Lindung Permukiman Perdesaan 34,63 Paramasan 

50 Hutan Lindung Permukiman Perdesaan 71,98 Paramasan 

51 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 1,52 Paramasan 

52 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 21,09 Paramasan 

53 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 25,65 Paramasan 

54 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 13,91 Paramasan 

55 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 32,13 Paramasan 

56 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 16,27 Paramasan 

57 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 29,17 Paramasan 

58 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 1,04 Paramasan 

59 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 11,42 Paramasan 

60 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 1,42 Paramasan 

61 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 9,86 Paramasan 

62 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 2,71 Paramasan 

63 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 24,14 Paramasan 

64 Hutan Produksi Terbatas Permukiman Perdesaan 32,59 Paramasan 

65 Hutan Produksi Terbatas Permukiman Perdesaan 34,16 Paramasan 

66 Hutan Produksi Terbatas Permukiman Perdesaan 59,65 Paramasan 

67 Hutan Produksi Terbatas Permukiman Perdesaan 41,11 Paramasan 
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No. Peruntukan Semula 

(Berdasarkan 

SK,435/Menhut-

II/2009) 

Diusulkan Berubah 

Peruntukannya Menjadi 

(Berdasarkan Perda Kab, 

Banjar No, 3 Tahun 2013 

tentang RTRW Kabupaten 

Banjar Tahun 2013-2032) 

Luas 

Kawasan 

Yang Di-

Holding 

(Ha) 

Lokasi 

68 Area Penggunaan Lain Hutan Lindung 10,20 Paramasan 

69 Hutan Lindung Kawasan Perkebunan 128,23 Paramasan 

70 Hutan Lindung Kawasan Perkebunan 22,10 Paramasan 

71 Hutan Lindung Kawasan Perkebunan 336,93 Paramasan 

72 Hutan Lindung Hutan Produksi 845,91 Paramasan 

73 Hutan Produksi Kawasan Perkebunan 243,19 Paramasan 

74 Hutan Produksi Kawasan Perkebunan 2,19 Paramasan 

75 Hutan Produksi Kawasan Perkebunan 1,39 Paramasan 

76 Hutan Produksi Kawasan Perkebunan 272,73 Paramasan 

77 Hutan Lindung Kawasan Perkebunan 0,10 Paramasan 

78 Hutan Produksi Kawasan Perkebunan 0,10 Paramasan 

79 Hutan Lindung Hutan Produksi 0,25 Paramasan 

80 Hutan Produksi Kawasan Perkebunan 0,25 Paramasan 

81 Hutan Lindung Kawasan Perkebunan 0,01 Paramasan 

82 Hutan Produksi Kawasan Perkebunan 0,01 Paramasan 

83 Hutan Lindung Kawasan Perkebunan 217,78 Paramasan 

84 Hutan Lindung Permukiman Perdesaan 34,33 Paramasan 

85 Hutan Lindung Permukiman Perdesaan 71,75 Paramasan 

86 Hutan Lindung Permukiman Perdesaan 65,98 Paramasan 

87 Hutan Lindung Permukiman Perdesaan 40,59 Paramasan 

88 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 85,21 Pengaron 

89 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 3,75 Pengaron 

90 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 85,21 Pengaron 

91 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 9,57 Pengaron 

92 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 27,80 Pengaron 

93 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 55,96 Pengaron 

94 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 49,77 Pengaron 

95 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 1,10 Pengaron 

96 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 19,31 Pengaron 

97 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 1,43 Pengaron 

98 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 12,59 Pengaron 

99 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 11,00 Pengaron 

100 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 2,43 Pengaron 

101 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 36,21 Pengaron 

102 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 28,39 Pengaron 

103 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 10,85 Pengaron 

104 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 55,07 Pengaron 

105 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 33,82 Pengaron 

106 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 18,41 Pengaron 

107 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 4,53 Pengaron 

No. Peruntukan Semula 

(Berdasarkan 

SK,435/Menhut-

II/2009) 

Diusulkan Berubah 

Peruntukannya Menjadi 

(Berdasarkan Perda Kab, 

Banjar No, 3 Tahun 2013 

tentang RTRW Kabupaten 

Banjar Tahun 2013-2032) 

Luas 

Kawasan 

Yang Di-

Holding 

(Ha) 

Lokasi 

108 Hutan Produksi Konversi Permukiman Perdesaan 63,01 Pengaron 

109 Suaka Alam Permukiman Perdesaan 85,21 Pengaron 

110 Hutan Produksi Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus 524,70 Pengaron 

111 Hutan Produksi Kawasan Perkebunan 1.082,62 Pengaron 

112 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 14,82 Sambung Makmur 

113 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 3,52 Sambung Makmur 

114 Hutan Produksi Terbatas Kawasan Perkebunan 151,31 Sambung Makmur 

115 Hutan Lindung Permukiman Perdesaan 866,12 Sungai Pinang 

116 Hutan Lindung Permukiman Perdesaan 135,60 Sungai Pinang 

117 Hutan Lindung Permukiman Perdesaan 0,03 Sungai Pinang 

118 Hutan Lindung Permukiman Perdesaan 131,94 Sungai Pinang 

119 Hutan Lindung Permukiman Perdesaan 2,35 Sungai Pinang 

120 Hutan Lindung Permukiman Perdesaan 0,05 Sungai Pinang 

121 Hutan Lindung Permukiman Perdesaan 47,09 Sungai Pinang 

122 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 8,68 Sungai Pinang 

123 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 23,37 Sungai Pinang 

124 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 0,02 Sungai Pinang 

125 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 55,55 Sungai Pinang 

126 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 85,92 Sungai Pinang 

127 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 279,84 Sungai Pinang 

128 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 4,49 Sungai Pinang 

129 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 45,67 Sungai Pinang 

130 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 25,43 Sungai Pinang 

131 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 23,91 Sungai Pinang 

132 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 1,50 Sungai Pinang 

133 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 4,79 Sungai Pinang 

134 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 0,02 Sungai Pinang 

135 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 31,53 Sungai Pinang 

136 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 28,65 Sungai Pinang 

137 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 30,26 Sungai Pinang 

138 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 9,65 Sungai Pinang 

139 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 27,02 Sungai Pinang 

140 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 37,80 Sungai Pinang 

141 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 75,35 Sungai Pinang 

142 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 65,29 Sungai Pinang 

143 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 36,08 Sungai Pinang 

144 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 71,61 Sungai Pinang 

145 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 391,09 Sungai Pinang 

146 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 27,45 Sungai Pinang 

147 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 0,07 Sungai Pinang 



 

Materi Teknis  RTRW Kabupaten Banjar Tahun 2013 - 2032                   IV - 13 

KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013-2032 

No. Peruntukan Semula 

(Berdasarkan 

SK,435/Menhut-

II/2009) 

Diusulkan Berubah 

Peruntukannya Menjadi 

(Berdasarkan Perda Kab, 

Banjar No, 3 Tahun 2013 

tentang RTRW Kabupaten 

Banjar Tahun 2013-2032) 

Luas 

Kawasan 

Yang Di-

Holding 

(Ha) 

Lokasi 

148 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 0,56 Sungai Pinang 

149 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 29,51 Sungai Pinang 

150 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 0,02 Sungai Pinang 

151 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 31,62 Sungai Pinang 

152 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 5,05 Sungai Pinang 

153 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 866,12 Sungai Pinang 

154 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 62,55 Sungai Pinang 

155 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 63,27 Sungai Pinang 

156 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 31,83 Sungai Pinang 

157 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 39,43 Sungai Pinang 

158 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 0,04 Sungai Pinang 

159 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 3,96 Sungai Pinang 

160 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 85,82 Sungai Pinang 

161 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 0,07 Sungai Pinang 

162 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 324,62 Sungai Pinang 

163 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 2,40 Sungai Pinang 

164 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 25,73 Sungai Pinang 

165 Hutan Produksi Terbatas Permukiman Perdesaan 2,01 Sungai Pinang 

166 Hutan Produksi Terbatas Permukiman Perdesaan 866,12 Sungai Pinang 

167 Hutan Produksi Terbatas Permukiman Perdesaan 0,02 Sungai Pinang 

168 Hutan Produksi Terbatas Permukiman Perdesaan 866,12 Sungai Pinang 

169 Hutan Produksi Terbatas Permukiman Perdesaan 0,49 Sungai Pinang 

170 Hutan Produksi Terbatas Permukiman Perdesaan 43,10 Sungai Pinang 

171 Hutan Lindung Kawasan Perkebunan 49,56 Sungai Pinang 

172 Hutan Produksi Kawasan Perkebunan 340,29 Sungai Pinang 

173 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 0,01 Sungai Pinang 

174 Hutan Produksi Kawasan Perkebunan 1,236,08 Sungai Pinang 

175 Hutan Produksi Terbatas Kawasan Perkebunan 657,75 Sungai Pinang 

176 Hutan Produksi Terbatas Kawasan Perkebunan 1.033,28 Sungai Pinang 

177 Hutan Produksi Kawasan Perkebunan 0,19 Sungai Pinang 

178 Hutan Produksi Terbatas Kawasan Perkebunan 0,19 Sungai Pinang 

179 Hutan Produksi Kawasan Perkebunan 0,19 Sungai Pinang 

180 Hutan Produksi Terbatas Kawasan Perkebunan 0,19 Sungai Pinang 

181 Hutan Produksi Kawasan Perkebunan 0,20 Sungai Pinang 

182 Hutan Produksi Terbatas Kawasan Perkebunan 0,20 Sungai Pinang 

183 Hutan Lindung Permukiman Perdesaan 52,26 Sungai Pinang 

184 Hutan Lindung Permukiman Perdesaan 131,24 Sungai Pinang 

185 Hutan Lindung Permukiman Perdesaan 135,27 Sungai Pinang 

186 Hutan Lindung Permukiman Perdesaan 11,97 Telaga Bauntung 

187 Hutan Produksi Permukiman Perdesaan 31,18 Telaga Bauntung 

No. Peruntukan Semula 

(Berdasarkan 

SK,435/Menhut-

II/2009) 

Diusulkan Berubah 

Peruntukannya Menjadi 

(Berdasarkan Perda Kab, 

Banjar No, 3 Tahun 2013 

tentang RTRW Kabupaten 

Banjar Tahun 2013-2032) 

Luas 

Kawasan 

Yang Di-

Holding 

(Ha) 

Lokasi 

188 Hutan Lindung Kawasan Perkebunan 199,80 Telaga Bauntung 

189 Hutan Produksi Kawasan Perkebunan 2.402,38 Telaga Bauntung 

190 Hutan Produksi Kawasan Perkebunan 211,55 Telaga Bauntung 

191 Hutan Lindung Kawasan Perkebunan 0,11 Telaga Bauntung 

192 Hutan Produksi Kawasan Perkebunan 0,11 Telaga Bauntung 

Sumber : Hasil Rencana, Tahun 2013 

 

Tata cara holding zone dilakukan dengan penambahan notasi arsir 

pada peta pola ruang yang menyatakan kawasan yang diarsir adalah 

kawasan yang sedang menunggu Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI. 

Selama belum ada persetujuan dari Kementerian Kehutanan RI, 

peruntukan ruang pada kawasan yang di-holding ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan peruntukan kawasan hutan, dan belum dapat 

dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan barunya sampai dengan keluarnya 

persetujuan dari Kementerian Kehutanan RI. 

Apabila kawasan yang dilakukan holding zone telah ditetapkan 

peruntukannya oleh Kementerian Kehutanan RI, maka peruntukannya akan 

diintegrasikan kedalam Peta Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Banjar. 

Pengintegrasian kawasan hutan yang telah ditetapkan dengan Rencana 

Pola Ruang Wilayah Kabupaten Banjar dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku. 

Untuk lebih jelasnya Peta Kawasan Holding Zone yang terdapat di 

wilayah Kabupaten Banjar dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut ini. 
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GAMBAR 4.4 

KAWASAN HOLDING ZONE DALAM RTRW KABUPATEN BANJAR 

TAHUN 2013-2032 
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BAB  
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN 

 

 

 

Pada bab ini akan dibahas tentang jenis dan lokasi kawasan yang 

ditetapkan sebagai kawasan strategis, baik kawasan strategis provinsi 

maupun kawasan strategis kabupaten. 

 

5.1 Rencana Penetapan Kawasan Strategis 

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan wilayah yang 

penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat 

penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya 

dan/atau lingkungan. Kawasan ini perlu diprioritaskan pengembangan 

dan penanganannya serta memerlukan dukungan penataan ruang segera 

terutama dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pertama. Penentuan kawasan 

strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan 

strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana 

tata ruang kawasan strategis. 

Kawasan strategis kabupaten berfungsi : 

1. Mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau 

mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan 

yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kota; 

2. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi 

masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah 

kabupaten yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap 

wilayah kabupaten bersangkutan; 

3. Untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi 
di dalam rencana struktur dan rencana pola ruang; 

4. Sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW 
kabupaten; dan 

5. Sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah 

kabupaten. 

Kawasan strategis wilayah kabupaten ditetapkan berdasarkan: 

1. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; 
2. Nilai strategis dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan 

efisiensi penanganan kawasan; 

3. Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang 

ditetapkan terhadap tingkat kestrategisan nilai ekonomi, sosial 

budaya dan lingkungan pada kawasan yang akan ditetapkan; 

4. Daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten; dan 
5. Ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kawasan strategis wilayah kabupaten ditetapkan dengan kriteria : 

1. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah 

kabupaten yang memiliki kekhususan; 

2. Memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis 

wilayah provinsi yang ada di wilayah kabupaten; 

3. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional, namun harus 
memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada 

pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah 

provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas; 

4. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten yaitu merupakan 

aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki : 

a. potensi ekonomi cepat tumbuh; 
b. sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; 

c. potensi ekspor; 
d. dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan 

ekonomi; 

e. kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; 

f. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka 
mewujudkan ketahanan pangan; 

g. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam 

rangka mewujudkan ketahanan energi; atau 

h. kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di 

dalam wilayah kabupaten; 

5. Merupakan kawasan budi daya maupun kawasan lindung yang memiliki 
nilai strategis sosial budaya di wilayah kabupaten, antara lain 

kawasan yang merupakan: 

a. tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya; 

b. prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya; 
c. aset yang harus dilindungi dan dilestarikan; 

d. tempat perlindungan peninggalan budaya; 
e. tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman 

budaya; atau 

f. tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial. 

6. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan 

sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah kabupaten, 

antara lain kawasan yang memiliki : 

a. peruntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategi, 

pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir; 

b. sumber daya alam strategis; 

c. fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa; 
d. fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau 

e. fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis. 

7. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya 
dukung lingkungan hidup, antara lain merupakan : 

a. tempat perlindungan keanekaragaman hayati; 
b. kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, 

flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan 

punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan; 

c. kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air 

yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian; 

d. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim 

makro; 

e. kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas 

lingkungan hidup; 

f. kawasan rawan bencana alam; atau 
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g. kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan 

mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan. 

8. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang 

sesuai dengan kepentingan pembangunan spasial wilayah kabupaten; 

dan 

9. Untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi 
dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. 

Penetapan kawasan strategis harus didukung oleh tujuan tertentu 

daerah sesuai pertimbangan aspek strategis masing-masing kabupaten. 

Kawasan strategis yang ada di kabupaten memiliki peluang sebagai 

kawasan strategis nasional dan provinsi. Penetapan kawasan strategis 

kabupaten didasarkan pada kesepakatan para pemangku kepentingan dan 

kebijakan yang ditetapkan. Kawasan strategis merupakan bagian wilayah 

yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh 

sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial 

budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis di Kabupaten Banjar 

terdiri dari : 

1. kawasan strategis provinsi; dan 
2. kawasan strategis kabupaten. 
 

5.2 Kawasan Strategis Provinsi 

Kawasan strategis provinsi yang ada di Kabupaten Banjar terdiri 

dari Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; 

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya lingkungan; 

dan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan 

negara. 

 

5.2.1 Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi 

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi 

terdiri atas : 

1. Kawasan Metropolitan Banjar Bakula yang meliputi sebagian 

Kabupaten Banjar di Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Gambut, 

Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, 

Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan 

Astambul, Kecamatan Mataraman dan Kecamatan Karang Intan; dan 

2. Kawasan Rawa Batang Banyu, sebagian Kabupaten Banjar di Kecamatan 
Simpang Empat dan Kecamatan Cintapuri Darussalam. 

 

5.2.2 Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya 

Lingkungan 

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya 

lingkungan terdiri atas : 

1. Kawasan Pegunungan Meratus yaitu kawasan hutan lindung  yang 

memanjang dari Kabupaten Kota Baru sampai dengan Kabupaten Banjar 

termasuk Taman Hutan Rakyat (TAHURA) Sultan Adam di Desa 

Mandiangin Kecamatan Karang Intan; dan  

2. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, kawasan terbuka sepanjang 
pantai timur - tenggara wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan 

berbagai pola pemanfaatan ruang baik lindung maupun budidaya di 

Kabupaten Banjar. 

 

5.2.3 Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertahanan Dan 

Keamanan Negara 

Kawasan Strategis dari sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan 

Negara terdiri atas : 

1. Kawasan tertentu di sepanjang sungai, pesisir pantai, laut dan 

pulau-pulau kecil sebagai daerah pertahanan laut, daerah 

pendaratan, daerah basis militer, daerah latihan militer, daerah 

pembuangan amunisi, gudang amunisi dan daerah uji coba 

persenjataan dan daerah industri pertahanan; 

2. Kawasan tertentu di pegunungan meratus sebagai daerah pertahanan 
darat dan pertahanan udara, daerah basis militer, daerah latihan 

militer, daerah pembuangan amunisi, gudang amunisi dan daerah uji 

coba persenjataan. 

 

5.3 Kawasan Strategis Kabupaten  
Kawasan strategis kabupaten yang ada di Kabupaten Banjar terdiri 

dari kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; 

kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; kawasan 

strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan 

teknologi tinggi; dan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi 

dan daya dukung lingkungan. 

 

5.3.1 Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi 

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, 

terdiri atas : 

1. Kawasan Perkotaan PKNp Martapura; 
2. Kawasan Perkotaan PKLp Kertak Hanyar-Gambut, Simpang Empat, Sungai 

Tabuk dan Aluh-Aluh; 

3. Kawasan Perkantoran di Kecamatan Martapura, dan sebagian Kecamatan 
Karang Intan; 

4. Kawasan Komersial dan Pergudangan Jalan A. Yani dan Jalan Lingkar 
Selatan; 

5. Kawasan Perlindungan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan 

(pengembangan Padi) di Kecamatan Gambut dan Sekitarnya; 

6. Kawasan Agropolitan di Kecamatan Sungai Tabuk; 
7. Kawasan Perikanan Budidaya Minapolitan di Cindai Alus Kecamatan 

Martapura dan Martapura Barat; 

8. Kawasan Pengembangan Ekonomi Lokal Perkebunan Karet Rakyat di 

Kecamatan Karang Intan, Mataraman, Astambul, Martapura Barat; 

9. Kawasan Pesisir di Kecamatan Aluh-Aluh; dan 
10. Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KKPHP). 

 

5.3.2 Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya 

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya 

ditetapkan dengan kriteria: 

 merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau 

budaya; 

 merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta 

jati diri bangsa; 
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Gambar 5.1 

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS PROVINSI 
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 merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan; 

 merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; 

 memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau 

 memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala 

kabupaten. 

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Sosial Budaya berupa 

Kawasan tradisional, religius dan bersejarah Martapura – Teluk Selong 

– Kalampaian dan kawasan pariwisata Lok Baintan. 

 

5.3.3 Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan 

Sumberdaya Alam Dan Teknologi Tinggi  

Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan 

sumberdaya alam dan teknologi tinggi, terdiri atas: 

1. Kawasan PLTA Ir. P.M. Noor; 
2. Kawasan Irigasi Teknis. 

 

5.3.4 Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung 
Lingkungan 

Kawasan Strategis dari sudut Kepentingan fungsi dan daya dukung 

Lingkungan berupa Kawasan Sub DAS Martapura, Sub DAS Riam Kanan, Sub 

DAS Riam Kiwa, dan Sub DAS Barito Hilir. 
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Gambar 5.2 

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN 
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BAB  
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG 

 

 

 

Bab ini akan menguraikan tentang indikasi program dalam rangka 

perwujudan rencana struktur ruang, perwujudan rencana pola ruang, dan 

perwujudan rencana kawasan strategis kabupaten. 

  

6.1 Indikasi Program Pembangunan 

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan upaya 

perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi 

program utama kabupaten dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) 

tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun. 

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berfungsi: 

a. sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman 

pemanfaatan ruang; 

b. sebagai arahan untuk sektor dalam penyusunan program utama 

(besaran, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu 

pelaksanaan); 

c. sebagai dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 

(lima) tahunan pertama; dan 

d. sebagai acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi. 

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun berdasarkan: 

a. rencana struktur ruang dan pola ruang; 
b. ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan; 

c. kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang 

ditetapkan; dan 

d. prioritas pengembangan wilayah kabupaten dan pentahapan rencana 

pelaksanaan program sesuai dengan RPJPD. 

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun dengan 

kriteria: 

a. mendukung perwujudan struktur ruang kabupaten, pola ruang 

kabupaten dan kawasan strategis kabupaten; 

b. mendukung program utama penataan ruang wilayah nasional dan 

provinsi; 

c. realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka 

waktu perencanaan; 

d. konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik 
dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan; dan 

e. sinkronisasi antar program harus terjaga. 
Indikasi program pembangunan merupakan penjabaran lebih lanjut 

dari kebijakan pengembangan tata ruang Kabupaten Banjar ke dalam 

program-program pembangunan. Penyusunan indikasi program ini 

dimaksudkan guna mewujudkan RTRW Kabupaten Banjar sesuai dengan yang 

digariskan sebelumnya. Program-program pembangunan disusun 

berdasarkan visi dan misi pengembangan Kabupaten Banjar dan rencana 

pengembangan sektoral. Materi dan kedalaman yang diatur meliputi: 

1. Usulan Program Utama 

Usulan program utama adalah program-program pemanfaatan ruang yang 

diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan 

untuk mewujudkan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai 

tujuan. 

2. Lokasi 
Lokasi adalah tempat dimana usulan program utama akan 

dilaksanakan. 

3. Besaran 
Besaran adalah perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan 

program utama yang akan dilaksanakan. 

4. Sumber Pendanaan 
Sumber pendanaan dapat berasal dari APBN, APBD provinsi, APBD 

kabupaten, dan/atau masyarakat. 

5. Instansi Pelaksana 
Instansi pelaksana adalah pelaksana program utama yang disesuaikan 

dengan kewenangan masing-masing pemerintahan, dan pihak swasta 

serta masyarakat. 

6. Waktu dan Tahapan Pelaksanaan 
Usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 

(dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan, sedangkan 

masing-masing program mempunyai durasi pelaksanaan yang bervariasi 

sesuai kebutuhan. Program utama 5 tahun pertama dapat dirinci ke 

dalam program utama tahunan. Penyusunan indikasi program utama 

disesuaikan dengan pentahapan jangka waktu 5 tahunan RPJP Daerah 

Kabupaten. 

 

Indikasi program ini merupakan turunan dari strategi 

pengembangan Kabupaten Banjar yang sudah diwujudkan dalam rencana 

struktur jaringan jalan, rencana pembagian wilayah pengembangan, dan 

rencana pemanfaatan ruang. Karena hanya aspek keruangan (spatial) 

yang diatur secara lengkap dalam sebuah RTRW, maka prioritas utama 

dalam indikasi program Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar 

adalah peningkatan aksesibilitas internal dan eksternal serta alokasi 

pemanfaatan ruang yang tegas dan akomodatif. 

 

6.2 Prioritas Dan Tahapan Pembangunan 

Yang dimaksud prioritas dan tahapan pembangunan adalah penentuan 

prioritas pelaksanaan pembangunan rancangan rencana, serta mengingat 

beberapa hal sebagai   berikut: 

1. adanya keterbatasan dana pembangunan yang tersedia pada setiap 

tahapan pembangunan lima tahun; 

2. adanya komponen kawasan yang mempunyai dampak positif yang besar 
untuk mengarahkan perkembangan wilayah perencanaan sesuai dengan 

struktur yang direncanakan, misalnya : jaringan jalan, utilitas 

dan sebagainya; 

3. jumlah batas ambang penduduk yang ada untuk mendukung keberadaan 
suatu komponen pengembangan, macam dan jenis  fasilitas pelayanan 

lingkungan; serta 

4. adanya pentahapan pembangunan di wilayah perencanaan yang telah 

ditetapkan dalam konsep pengembangan rencana tata ruang wilayah 

kabupaten banjar 

6 



 

Materi Teknis  RTRW Kabupaten Banjar Tahun 2013 - 2032                  VI - 2 

KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013-2032 

Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana 

struktur ruang dan rencana pola ruang serta rencana kawasan 

strategis. Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui 

penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta 

perkiraan pendanaannya. 

Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak semua kebutuhan 

fasilitas dapat dibangun karena ada beberapa pertimbangan dalam 

penentuan program yang dilaksanakan pada wilayah perencanaan. Dasar-

dasar pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. adanya keterbatasan dana yang tersedia; 
2. adanya sarana dan prasarana yang telah ada yang masih 

dimanfaatkan; 

3. adanya permasalahan yang sifatnya mendesak untuk dilaksanakan; 

serta 

4. adanya komponen kawasan yang mempunyai multiplier effect yang 

besar untuk merangsang tercapainya struktur yang diinginkan, 

misalnya jaringan jalan. 

 

6.2.1 Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Banjar 

 

A. Sistem Perdesaan 
Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan sebagai bagian 

dari penataan ruang wilayah. Pengelolaan kawasan perdesaan dapat 

dilakukan melalui aspek-aspek berikut: 

1. Kelembagaan 
a. Untuk meningkatkan intensitas perhatian pembangunan kawasan 

perdesaan dan meingkatkan pelayanan pada masyarakat, 

terutama kawasan perdesaan yang memiliki akses sangat rendah 

menuju pusat Kabupaten Banjar dapat dilakukan pendelegasian 

beberapa kewenangan kepada Camat, maupun tugas Pembantuan 

Kepada Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dalam upaya 

untuk sekaligus mengurangi tingkat kesenjangan dan 

penyetaraan dengan kawasan perkotaan. 

b. Meningkatkan kemampuan lembaga-lembaga masyarakat di 

perdesaan dalam pengetahuan tentang pembangunan, khususnya 

kawasan yang mencirikan perdesaan. 

2. Program Pemanfaatan 
a. Jangka Pendek : Perlu dipersiapkan Rencana Detail Tata Ruang 

Kawasan pada pusat-pusat kecamatan , terutama pada desa-desa 

yang menunjukkan ciri semi perkotaan dan termasuk dalam 

ibukota kecamatan.  

b. Jangka Menengah : Perlu dipersiapkan langkah-langkah 

antisipatif pengendalian penataan ruang di kawasan perkotaan 

c. Jangka Panjang : Perlu dilakukan langkah-langkah represif 

pada pembangunan-pembangunan yang menyalahi kaidah-kaidah 

penataan ruang, terutama berkaitan dengan pengelolaan 

kawasan tertentu yang keberadaanya di kawasan perdesaan 

3. Pengawasan 
a. Mulai diperketat aturan-aturan pembangunan di kawasan 

perdesaan, termasuk dalam pembangunan bangunan milik 

masyarakat, terutama pada kawasan perdesaan yang juga 

mengemban fungsi sebagai kawasan kritis lingkungan 

b. Perlu diadakan sistem monitoring dan pelaporan dalam jajaran 
aparat sampai tingkat desa/kelurahan di kawasan perdesaan 

 

B. Sistem Perkotaan 
Yaitu pembentukan orde perkotaan secara berjenjang dan bertahap 

sesuai pengembangan perkotaan. Adapun upaya yang dilakukan dalam 

pengelolaan kawasan perkotaan harus dalam kerangka untuk 

mewujudkan tujuan pembangunan kawasan perkotaan. Antisipasi 

berbagai permasalahan akibat terjadinya perubahan fungsi ruang 

atau pengalihan fungsi lahan kawasan perkotaan sebagai akibat dari 

dinamika kegiatan pembangunan kawasan menjadi pertimbangan penting 

dalam mengelola kawasan perkotaan.  

Prioritas pembangunan sistem perkotaan di Kabupaten Banjar  

meliputi : 

1. Mengatur pemanfaatan ruang kawasan perkotaan guna meningkatkan 
kemakmuran rakyat dan pencegah serta menanggulangi dampak 

negatif terhadap lingkungan alam, lingkungan buatan dan 

lingkungan sosial; 

2. Meningkatkan fungsi kawasan perkotaan secara serasi, selaras 

dan seimbang antar perkembangan lingkungan dengan tata 

kehidupan masyarakat; 

3. Mencapai kualitas tata ruang kawasan perkotaan yang optimal, 
serasi, selaras dan seimbang dalam pengembangan kualitas hidup 

manusia; 

4. Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat termasuk dunia 

usaha dalam pembangunan kawasan perkotaan sebagai usaha bersama 

sesuai dengan tatanan yang efisien, efektif, demokratis dan 

bertanggung jawab; 

5. Mendayagunakan seluruh potensi yang dimiliki oleh pemerintah 

dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam upaya menciptakan 

kawasan perkotaan sebagai ruang kehidupan yang serasi, selaras, 

seimbang, layak, berkeadilan, berkelanjutan, dan menunjang 

pelestarian nilai-nilai sosial budaya. 

 

C. Rencana Sistem Jaringan  

Rencana sistem jaringan merupakan pengembangan jaringan prasarana 

wilayah yang meliputi jaringan trnsportasi (jalan. sungai, danau, 

dan penyeberangan serta kereta api), listrik, komunikasi, 

sumberdaya air dan pengelolaan lingkungan. 

 

6.2.2 Pola Ruang Wilayah Kabupaten Banjar 

 

A. Kawasan Lindung 
Pemantapan kawasan lindung merupakan perwujudan dari pengembangan 

pola tata ruang wilayah kabupaten yang berlandaskan pada prinsip 

pembangunan berkelanjutan. Pertimbangan-pertimbangan yang 

digunakan bagi pemantapan kawasan lindung ini yaitu: 

1. Hasil analisis kesesuaian lahan, 



 

Materi Teknis  RTRW Kabupaten Banjar Tahun 2013 - 2032                  VI - 3 

KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013-2032 

2. Kriteria menurut Keppres No. 32 tahun 1990 dan UU No. 41 Tahun 
1999, 

3. Rencana sektoral (perkebunan, kehutanan dsb). 
 

B. Kawasan Budidaya 

Pola pengelolaan kawasan budidaya bertujuan untuk meningkatkan 

daya guna dan hasil guna pemanfaatan ruang dan sumber daya alam 

dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia 

untuk menyerasikan pemanfaatan ruang dan kelestarian fungsi 

lingkungan hidup. 

Pengelolaan kawasan budidaya dilakukan secara seksama dan berdaya 

guna sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat melalui 

kegiatan-kegiatan budidaya dengan mempertimbangkan aspek-aspek 

teknis seperti daya dukung dan kesesuaian tanah, aspek sosial 

serta aspek-aspek keruangan seperti sinergi kegiatan-kegiatan dan 

kelestarian fungsi lingkungan hidup. 

Pengelolaan kawasan budidaya diselenggarakan untuk : 

1. Terwujudnya pemanfaatan ruang dan sumber daya alam untuk 

kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian 

fungsi lingkungan hidup; 

2. Terhindarkannya konflik pemanfaatan sumber daya dengan 

pengertian pemanfaatan ruang harus berdasarkan pada prioritas 

kegiatan yang memberikan keuntungan terbesar pada masyarakat. 

3. Pola pengelolaan kawasan budi daya meliputi langkah-langkah 

pengelolaan kawasan budi daya dan pengendalian pemanfaatan ruang 

di kawasan budi daya meliputi : 

a. Langkah-langkah pengelolaan kawasan hutan produksi berupa : 

 Menerapkan cara pengelolaan hutan yang tepat dalam 

memanfaatkan ruang beserta sumber daya hutan di kawasan 

hutan produksi terbatas, untuk memperoleh hasil-hasil 

hutan bagi kepentingan negara, masyarakat, industri dan 

ekspor dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan 

hidup; 

 Menerapkan cara pengelolaan hutan yang tepat dalam 

memanfaatkan ruang beserta sumber daya hutan di kawasan 

hutan produksi tetap, untuk memperoleh hasil-hasil hutan 

bagi kepentingan negara, masyarakat, industri, dan ekspor 

dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup ; 

 Menerapkan cara pengelolaan hutan yang tepat dalam 

memanfaatkan ruang kawasan hutan produksi yang dapat 

dikonversi guna mendukung pengembangan transportasi, 

transmigrasi, pertanian, permukiman, perkebunan, industri 

dan lain-lain dengan tetap menjaga kelestarian fungsi 

lingkungan hidup. 

b. Langkah-langkah pengelolaan kawasan pertanian berupa : 

 Memanfaatkan potensi tanah yang sesuai untuk peningkatan 

kegiatan produksi pangan tanah basah di kawasan pertanian 

tanah basah, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi 

lingkungan hidup; 

 Memanfaatkan potensi tanah yang sesuai untuk peningkatan 

kegiatan produksi pangan tanah kering di kawasan pertanian 

tanah kering, dengan tetap memperhatikan kelestarian 

fungsi lingkungan hidup; 

 Memanfaatkan potensi tanah yang sesuai untuk peningkatan 

kegiatan produksi perkebunan di kawasan perkebunan, dengan 

tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup; 

 Memanfaatkan tanah yang sesuai untuk peningkatan kegiatan 

produksi peternakan beserta hasil-hasilnya di kawasan 

peternakan, dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi 

lingkungan hidup; 

 Memanfaatkan potensi wilayah yang sesuai untuk peningkatan 

kegiatan produksi perikanan di kawasan perikanan, dengan 

tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup 

untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. 

c. Langkah-langkah pengelolaan kawasan pertambangan berupa 

memanfaatkan sumber daya mineral, energi dan bahan galian 

lainnya di kawasan pertambangan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya 

tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan 

tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi 

lingkungan hidup. 

d. Langkah-langkah pengelolaan kawasan peruntukan industri dan 

pergudangan berupa memanfaatkan potensi kawasan peruntukan 

industri dan pergudangan untuk meningkatkan nilai tambah 

pemanfaatan ruang dalam memenuhi kebutuhan ruang bagi 

pengembangan kegiatan industri, dengan tetap mempertahankan 

kelestarian fungsi lingkungan hidup. 

e. Langkah-langkah pengelolaan kawasan pariwisata berupa 

memanfaatkan potensi keindahan alam dan budaya di kawasan 

pariwisata guna mendorong perkembangan pariwisata dengan 

memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat, 

mutu dan keindahan lingkungan alam dan kelestarian fungsi 

lingkungan hidup. 

f. Langkah-langkah pengelolaan kawasan permukiman berupa 

memanfaatkan ruang yang sesuai untuk tempat bermukim di 

kawasan permukiman dengan menyediakan lingkungan yang sehat 

dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan 

hidup yang sesuai bagi pengembangan masyarakat, dengan tetap 

memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. 

 

6.2.3 Kawasan Strategis 

Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung 

kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap: 

1. Tata ruang di wilayah sekitarnya; 
2. Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang 

lainnya; dan/atau 

3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
Jenis kawasan strategis, antara lain adalah kawasan strategis 

dari sudut, pertumbuhan ekonomi, sosial, pendayagunaan sumber daya 

alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung 

lingkungan hidup. Kawasan strategis di Kabupaten Banjar ditetapkan 

berdasarkan beberapa hal yang meliputi : 
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1. Pengembangan sektor di wilayah tersebut mempunyai dampak yang luas 
baik secara regional maupun nasional; 

2. Pengembangan sektor di wilayah tersebut membutuhkan peluang 

kegiatan dalam skala luas; 

3. Pengembangan sektor tersebut mempunyai prioritas tinggi dalam 

lingkup regional dan maupun nasional; 

4. Kawasan yang mempunyai prospek ekonomi yang tinggi sehingga 

membutuhkan penanganan yang mendesak; 

5. Kawasan yang menunjukkan perkembangan minat investasi yang tinggi 
sehingga membutuhkan penanganan dan pengendalian yang segera;  

6. Pengembangan kawasan tersebut diperkirakan sudah tidak sesuai lagi 
dengan daya dukung lingkungan yang berdampak pada ekosistem 

regional ; 

7. Kawasan-kawasan kritis yang diperkirakan akan membawa dampak 

negatif jika tidak dikendalikan segera; 

8. Kawasan dengan fungsi khusus. 
9. Pengelolaan pada kawasan strategis diatur berdasarkan kepentingan 

kawasan tersebut.   

Pelaksanaan pembangunan dilakukan selama kurun waktu 20 tahun, 

yang dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu : 

Tahap I : 2013 – 2017  

Tahap II : 2018 – 2022 

Tahap III : 2023 – 2027 

Tahap IV : 2028 – 2032 

 

6.3 Indikasi Program Utama 
Pentahapan dan urutan prioritas program pembangunan dimaksudkan 

untuk mendapatkan rincian mengenai sektor kegiatan yang perlu 

dilaksanakan sesuai dengan tingkat kepentingannya, jangka waktu 

pelaksanaan serta sumber pembiayaan yang dapat dipergunakan untuk 

pelaksanaan program pembangunan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran 

yang diinginkan dalam pengembangan pembangunan, maka perlu disusun 

tahapan pelaksanaan kegiatan sesuai UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang, bahwa pelaksanaan pembangunan memiliki jangka waktu 

pelaksanaan selama 20 tahun, pentahapan kegiatan tersebut dituangkan 

dalam kegiatan per 5 (lima) tahun. Indikasi program utama lima tahun 

pertama diuraikan per tahun kegiatan. Indikasi program adalah bagian 

yang memuat rincian tahapan dan program pembangunan yang akan 

diterapkan di kawasan perencanaan, sesuai dengan tujuan pengembangan 

tata ruang di masa yang akan datang. Indikasi program pembangunan 

ditentukan berdasarkan potensi dan masalah kawasan terkait 

pengembangan wilayah serta kecenderungan perkembangan sektor-sektor 

tertentu dan sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan atau 

pembangunan sektor tersebut. Adapun program-program yang 

direncanakan, dapat dikelompokkan dalam beberapa program kegiatan. 

Untuk lebih jelasnya mengenai indikasi program dapat di lihat pada 

Tabel 6.1 dan Tabel 6.2 berikut ini. 
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Tabel 6.1 

INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013 - 2032 

 

No. DESKRIPSI PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER DANA PELAKSANA 

WAKTU PELAKSANAAN 

(PJM) 

2
0
1
3
-
2
0
1
7
 

2
0
1
8
-
2
0
2
2
 

2
0
2
3
-
2
0
2
7
 

2
0
2
8
-
2
0
3
2
 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

A. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG 

A.1 PERWUJUDAN PUSAT-PUSAT KEGIATAN         

 1. Sistem Perkotaan         

 a. Pengembangan Orde Perkotaan. 

 Pengembangan Ibukota kabupaten sebagai 

perkotaan PKNp Kota Martapura 

o peningkatan penyelenggaraan penataan 

ruang 

o peningkatan dan pengembangan 

konsolidasi tanah perkotaan pada daerah 

pertumbuhan cepat dan cendrung tidak 

terkendali; 

o peningkatan sarana dan prasarana 

angkutan sungai, darat, laut dan udara 

sesuai dengan kapasitas dan jangkauan 

pelayanan; 

o peningkatan distribusi, kapasitas dan 

kualitas layanan air bersih dan air 

minum; 

o peningkatan pelayanan sarana kesehatan, 

pendidikan, sarana dan prasarana 

angkutan umum. 

o peningkatan fasilitas dan utilitas 

skala nasional 

1. peningkatan dan pengembangan sarana, 
prasarana dan layanan mutu 

pendidikan pondok pasantren terpadu, 

modern dan terkemuka 

2. peningkatan dan pengembangan 

pembangunan sarana dan prasarana 

pelabuhan dermaga sungai di 

Martapura untuk layanan angkutan 

sungai dan pariwisata pada Sungai  

Martapura 

3. peningkatan dan pengembangan Pasar 

Batuah Martapura sebagai pasar induk 

, Pertokoan Bumi Slamet Martapura 

sebagai pusat perdagangan batu 

permata dan cendramata. 

4. peningkatan dan pengembangan sarana 

dan prasarana serta kapasitas dan 

kualitas pelayanan air bersih 

melalui kerjasama pengembangan SPAM 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program perencanaan pengembangan wilayah 

strategis dan cepat tumbuh 

o program perencanaan tata ruang 

o program pemanfaatan ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang 

o program pembangunan dan pengembangan 

infrastruktur air minum, drainase, dan 

sanitasi. 

o program pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana transportasi dan 

telekomunikasi 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan jalan 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan sumber daya air 

o program pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman 

o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana perumahan dan 

kawasan permukiman 

o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana pendidikan 

o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana kesehatan 

o program peningkatan dan pengembangan 

sumber energi 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 

cagar budaya 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 

regilius 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 

bersejarah 

o program peningkatan promosi dan 

kerjasama investasi 

o program rehabilitasi/pemeliharaan sarana 

dan prasarana perhubungan 

o program pembangunan jalan dan jembatan 

o program rehabilitasi/pemeliharaan jalan 

dan jembatan 

PKNp : Kota 

Martapura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

 Kementerian 

Pekerjaan Umum 

 Kementerian 

Perumahan 

Rakyat. 

 Kementerian 

Perhubungan. 

 Kementerian 

Pendidikan 

 Kementerian 

Agama 

 Dinas Pekerjaan 

Umum Provinsi 

Kalsel. 

 Dinas 

Perhubungan, 

Komunikasi Dan 

Informatika 

Prov. Kalsel 

 Dinas Bina 

Marga Dan 

Sumber Daya Air 

. 

 Dinas Perumahan 

Dan Permukiman. 

 Dinas 

Perhubungan, 

Komunikasi Dan 

Informatika 

 Dinas 

Pendidikan 

 Dinas 

Kebudayaan, 

Pariwisata, 

Pemuda Dan Olah 

Raga 

 Dinas Kesehatan 

 Dinas 
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No. DESKRIPSI PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER DANA PELAKSANA 

WAKTU PELAKSANAAN 

(PJM) 

2
0
1
3
-
2
0
1
7
 

2
0
1
8
-
2
0
2
2
 

2
0
2
3
-
2
0
2
7
 

2
0
2
8
-
2
0
3
2
 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

Regional Kawasan Metropolitan Banjar 

Bakula. 

5. peningkatan dan pengembangan sarana 

dan prasarana serta kapasitas dan 

kualitas pelayanan persampahan 

melalui kerjasama pengembangan TPA 

Regional Kawasan Metropolitan Banjar 

Bakula 

6. peningkatan dan pengembangan sarana 

dan prasarana serta kapasitas dan 

kualitas pelayanan air limbah 

melalui kerjasama pengembangan IPAL 

Regional. 

7. peningkatan kapasitas distribusi 

sumberdaya energi listrik untuk 

kebutuhan industri dan masyarakat 

8. peningkatan pelayanan rumah sakit 

dengan jangkauan regional menuju 

pelayanan spealisis untuk kelas B 

maupun peningkatan dari kelas C 

menjadi kelas B yaitu Rumah Sakit  

Ratu Zaleha Martapura untuk melayani 

Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin 

dan Kabupaten Tanah Laut 

o Peningkatan akses ke arah pusat 

 

 Pengembangan PLKp Kertak Hanyar-Gambut, 

Aluh Aluh, Sungai Tabuk, dan Simpang 

Empat. 

o peningkatan penyelenggaraan penataan 

ruang; 

o peningkatan dan pengembangan 

konsolidasi tanah perkotaan pada daerah 

pertumbuhan cepat dan cendrung tidak 

terkendali; 

o peningkatan sarana dan prasarana 

angkutan sungai, darat, laut dan udara 

sesuai dengan kapasitas dan jangkauan 

pelayanan; 

o peningkatan distribusi, kapasitas dan 

kualitas layanan air bersih dan air 

minum; 

o peningkatan pelayanan sarana kesehatan, 

pendidikan, sarana dan prasarana 

angkutan umum. 

o peningkatan dan pengembangan jalan 

penghubung antar kecamatan dan desa 

pada daerah produksi; 

o pengembangan sistem angkutan umum kota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program perencanaan pengembangan wilayah 

strategis dan cepat tumbuh 

o program perencanaan tata ruang 

o program pemanfaatan ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang 

o program pembangunan dan pengembangan 

infrastruktur air minum, drainase, dan 

sanitasi. 

o program pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana transportasi dan 

telekomunikasi 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan jalan 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan sumber daya air 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan irigasi 

o program pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman 

o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana perumahan dan 

kawasan permukiman 

o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana pendidikan 

o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana kesehatan 

o program peningkatan dan pengembangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PKLp : Kertak 

Hanyar-Gambut, 

Sungai Tabuk, 

Simpang Empat, Aluh 

Aluh. 

Pertambangan 

Dan Energi 

 Dinas 

Perindustrian 

Dan 

Perdagangan. 

 Dinas Koperasi 

dan UMKM. 

 Dinas Perikanan 

Dan Kelautan 

 BLHD 

 Bappeda 

 RSUD Ratu 

Zalecha 

 PLN 

 Swasta 
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No. DESKRIPSI PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER DANA PELAKSANA 

WAKTU PELAKSANAAN 

(PJM) 

2
0
1
3
-
2
0
1
7
 

2
0
1
8
-
2
0
2
2
 

2
0
2
3
-
2
0
2
7
 

2
0
2
8
-
2
0
3
2
 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

o peningkatan pengendalian dan pengamanan 

lahan-lahan pertanian produktif, sentra 

produksi pertanian 

(agropolitan/minapolitan) dan lahan 

beririgasi teknis; 

o Peningkatan fasilitas dan utilitas 

skala regional dan nasional 

1. percepatan pembangunan dan 

operasionalisasi Terminal Penumpang 

Tipe  A pada lokasi persimpangan 

Jalan A. Yani KM 17, Kecamatan 

Gambut Kabupaten Banjar. 

2. peningkatan dan pengembangan sarana 

dan prasarana pelabuhan perikanan 

dan industri pengolahan hasil 

perikanan Aluh-Aluh. 

o Peningkatan akses ke arah pusat 

sumber energi 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 

cagar budaya 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 

regilius 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 

bersejarah 

o program peningkatan promosi dan 

kerjasama investasi 

o program intensifikasi dan ekstensifikasi 

pertanian. 

o program peningkatan penerapan teknologi 

pertanian/perkebunan 

o program rehabilitasi/pemeliharaan sarana 

dan prasarana perhubungan 

o program pembangunan jalan dan jembatan 

o program rehabilitasi/pemeliharaan jalan 

dan jembatan 

o pengembangan sistem angkutan umum kota 

 

 b. Pengembangan Perkotaan Utama sebagai 

Perkotaan PPK dan PPL. 

 peningkatan dan pengembangan pariwisata 

dan ekowisata di Karang Intan dan Aranio 

 peningkatan dan pengembangan industri 

pengolahan di Martapura, Matraman, 

Astambul  

 peningkatan dan pengembangan permukiman 

perdesaan tersebar 

 peningkatan dan pengembangan terminal 

perdesaan 

 peningkatan dan pengembangan terminal 

agribisnis 

 peningkatan dan pengembangan jalan 

 peningkatan dan pengembangan konsolidasi 

tanah perkotaan pada daerah pertumbuhan 

cepat dan cendrung tidak terkendali; 

 peningkatan sarana dan prasarana 

permukiman, kesehatan, pendidikan, 

perdagangan, perhubungan 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program perencanaan pengembangan wilayah 

strategis dan cepat tumbuh 

o program perencanaan tata ruang 

o program pemanfaatan ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang 

o program pembangunan dan pengembangan 

infrastruktur air minum, drainase, dan 

sanitasi. 

o program pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana transportasi dan 

telekomunikasi 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan jalan 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan sumber daya air 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan irigasi 

o program pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman 

o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana perumahan dan 

kawasan permukiman 

o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana pendidikan 

o program pembangunan dan pengembangan 

PPK : Martapura 

Timur, Martapura 

Barat, Astambul, 

Karang Intan, 

Mataraman, Beruntung 

Baru, Aranio, Sungai 

Pianng, Paramasan, 

Sambung Makmur, Tata 

Makmur, Telaga 

Bauntung,  

 

PPL : Desa 

Melintang, Desa Lok 

Baintan, dan Desa 

Tiwingan. 

o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

 Kementerian 

Pekerjaan Umum 

 Kementerian 

Perumahan 

Rakyat. 

 Kementerian 

Perhubungan. 

 Kementerian 

Perindustrian 

 Dinas Pekerjaan 

Umum Provinsi 

Kalsel. 

 Dinas 

Perhubungan, 

Komunikasi Dan 

Informatika 

Prov. Kalsel 

 Dinas Bina 

Marga Dan 

Sumber Daya Air 

. 

 Dinas Perumahan 

Dan Permukiman. 

 Dinas 

Perhubungan, 

Komunikasi Dan 

Informatika. 

    



 

Materi Teknis  RTRW Kabupaten Banjar Tahun 2013 - 2032                  VI - 8 
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No. DESKRIPSI PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER DANA PELAKSANA 

WAKTU PELAKSANAAN 

(PJM) 

2
0
1
3
-
2
0
1
7
 

2
0
1
8
-
2
0
2
2
 

2
0
2
3
-
2
0
2
7
 

2
0
2
8
-
2
0
3
2
 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

prasarana dan sarana kesehatan 

o program peningkatan dan pengembangan 

sumber energi 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 

cagar budaya 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 

regilius 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 

bersejarah 

o program peningkatan promosi dan 

kerjasama investasi 

o program intensifikasi dan ekstensifikasi 

pertanian. 

o program peningkatan penerapan teknologi 

pertanian 

o program peningkatan sektor pariwisata. 

o program pembangunan jalan dan jembatan 

o program rehabilitasi/pemeliharaan jalan 

dan jembatan 

o pengembangan sistem angkutan umum kota 

 

 Dinas 

Perindustrian, 

Perdagangan dan 

UKM. 

 Swasta 

 c. Hirarki Perkotaan. 

 Pengembangan Perkotaan Kertak Hanyar-

Gambut sebagai Pendukung Sistem Perkotaan 

Banjarmasin Metropolitan. (Hinterland), 

Perkotaan Sungai Tabuk-Simpang Empat-Aluh 

Aluh sebagai basis kegiatan perkotaan-

perdesaan untuk membendung arus urbanisasi 

ke pusat-pusat utama metropolitan banjar 

bakula 

 Peningkatan Sarana Prasarana Penunjang 

Perkotaan Skala Regional. (Peningkatan 

Peran PKLp) 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program perencanaan pengembangan wilayah 

strategis dan cepat tumbuh 

o program perencanaan tata ruang 

o program pemanfaatan ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang 

o program pembangunan dan pengembangan 

infrastruktur air minum, drainase, dan 

sanitasi. 

o program pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana transportasi dan 

telekomunikasi 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan jalan 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan sumber daya air 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan irigasi 

o program pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman 

o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana perumahan dan 

kawasan permukiman 

PKLp : Kertak 

Hanyar-Gambut, 

Sungai Tabuk, 

Simpang Empat, Aluh 

Aluh 

o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

 Kementerian 

Pekerjaan Umum 

 Kementerian 

Perumahan 

Rakyat. 

 Kementerian 

Perhubungan. 

 Dinas Pekerjaan 

Umum Provinsi 

Kalsel. 

 Dinas 

Perhubungan, 

Komunikasi Dan 

Informatika 

Prov. Kalsel 

 Dinas Bina 

Marga Dan 

Sumber Daya Air 

. 

 Dinas Perumahan 

Dan Permukiman. 

 Dinas 

Perhubungan, 

Komunikasi Dan 
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No. DESKRIPSI PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER DANA PELAKSANA 

WAKTU PELAKSANAAN 

(PJM) 

2
0
1
3
-
2
0
1
7
 

2
0
1
8
-
2
0
2
2
 

2
0
2
3
-
2
0
2
7
 

2
0
2
8
-
2
0
3
2
 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

o program pembangunan jalan dan jembatan 

o program rehabilitasi/pemeliharaan jalan 

dan jembatan 

o pengembangan sistem angkutan umum kota 

 

Informatika. 

 d. Sistem dan Fungsi Perwilayahan. 
Mendorong pembentukan Pusat Pelayanan melalui 

peningkatan akses ke arah pusat pelayanan. 

o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana transportasi dan 

telekomunikasi 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan jalan 

o program pembangunan jalan dan jembatan 

o program rehabilitasi/pemeliharaan jalan 

dan jembatan 

o pengembangan sistem angkutan umum kota 

 

Ibukota Kecamatan ke 

Ibukota Kabupaten 

o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

 Dinas Bina 

Marga Dan 

Sumber Daya Air 

. 

 Dinas Perumahan 

Dan Permukiman. 

 Dinas 

Perhubungan, 

Komunikasi Dan 

Informatika. 

 Swasta 

    

 e. Fasilitas Dan Utilitas  

 Pengembangan Pusat Perkotaan Martapura, 

dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) 

melalui pembangunan dan pengembangan 

fasilitas dan utilitas skala regional dan 

kawasan.  

 Pengembangan pusat-pusat kecamatan melalui 

pengembangan infrastruktur di ibukota 

kecamatan. 

 peningkatan sarana dan prasarana 

permukiman, kesehatan, pendidikan, 

perdagangan, perhubungan 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program perencanaan pengembangan wilayah 

strategis dan cepat tumbuh 

o program perencanaan tata ruang 

o program pemanfaatan ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang 

o program pembangunan dan pengembangan 

infrastruktur air minum, drainase, dan 

sanitasi. 

o program pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana transportasi dan 

telekomunikasi 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan jalan 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan sumber daya air 

o program pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman 

o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana perumahan dan 

kawasan permukiman 

o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana pendidikan 

o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana kesehatan 

o program peningkatan dan pengembangan 

sumber energi 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 

PKNp : Kota 

Martapura 

 

PKLp : Kertak 

Hanyar-Gambut, 

Sungai Tabuk, 

Simpang Empat, Aluh 

Aluh. 

 

Ibukota Kecamatan. 

o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

 Dinas Bina 

Marga Dan 

Sumber Daya Air 

. 

 Dinas Perumahan 

Dan Permukiman. 

 Dinas 

Perhubungan, 

Komunikasi Dan 

Informatika. 

 Dinas 

Kebudayaan, 

Pariwisata, 

Pemuda dan 

Olahraga. 

 Swasta 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

cagar budaya 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 

regilius 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 

bersejarah 

o program peningkatan promosi dan 

kerjasama investasi 

 

 f. Infrastruktur Wilayah 
Mewujudkan jaringan jalan nasional, provinsi 

dan lokal melalui pengembangan jalan lingkar 

dan bebas hambatan. 

 pembangunan jalan lingkar (timur dan 

barat) 

 pengembangan jalan bebas hambatan 

 pengembangan jalan tol 

 pengembangan jalan strategis provinsi dan 

kabupaten. 

o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana transportasi dan 

telekomunikasi 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan jalan 

o Program rehabilitasi/pemeliharaan Sarana 

dan Prasarana Perhubungan 

o program pembangunan jalan dan jembatan 

o program rehabilitasi/pemeliharaan jalan 

dan jembatan 

o pengembangan sistem angkutan umum 

 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

 Kementerian 

Pekerjaan Umum. 

 Kementerian 

Perhubungan 

 Dinas Pekerjaan 

Umum Provinsi, 

 Dinas 

Perhubungan,  

Komunikasi Dan 

Informatika  

Provinsi. 

 Dinas Bina 

Marga Dan 

Sumber Daya Air 

. 

 Dinas Perumahan 

Dan Permukiman. 

 Dinas 

Perhubungan, 

Komunikasi Dan 

Informatika. 

 Swasta 

    

 g. Permukiman Perkotaan. 
Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan 

melalui 

 peningkatan penyelenggaraan penataan ruang 

 peningkatan dan pengembangan konsolidasi 

tanah perkotaan pada daerah pertumbuhan 

cepat dan cendrung tidak terkendali; 

 perencanaan kawasan pengembangan baru 

perkotaan untuk lahan perumahan 

(permukiman tertata).penataan kawasan 

permukiman kumuh dan padat. 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program perencanaan pengembangan wilayah 

strategis dan cepat tumbuh 

o program perencanaan tata ruang 

o program pemanfaatan ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang 

o program pembangunan dan pengembangan 

infrastruktur air minum, drainase, dan 

sanitasi. 

o program pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman 

o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana perumahan dan 

kawasan permukiman 

Kawasan Perkotaan 

(Martapura, Kertak 

Hanyar-Gambut, 

Sungai Tabuk) 

 

Ibukota Kecamatan 

dan Ibukota 

Kabupaten 

o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

 Kementerian 

Pekerjaan Umum 

 Kementerian 

Perumahan 

Rakyat 

 Dinas Pekerjaan 

Umum Provinsi. 

 Dinas Perumahan 

Dan Permukiman. 

 Bappeda. 

 Badan 

Pertanahan. 

 Swasta 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

o program pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana transportasi dan 

telekomunikasi 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan jalan 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan sumber daya air 

o program peningkatan dan pengembangan 

sumber energi 

o program peningkatan promosi dan 

kerjasama investasi 

 

 2. Sistem Perdesaan         

 a. Kawasan Perdesaan.  
Pengembangan kawasan perdesaaan berbasis 

hasil pertanian pangan dan perkebunan 

(karet).  

 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan sumber daya air dan irigasi 

o program peningkatan kesejahteraan petani 

o program peningkatan ketahanan pangan 

pertanian/perkebunan 

o program peningkatan pemasaran hasil 

produksi pertanian/perkebunan 

o program peningkatan penerapan teknologi 

pertanian/perkebunan 

o program peningkatan produksi 

pertanian/perkebunan 

o program pemberdayaan penyuluh 

pertanian/perkebunan lapangan 

o program pencegahan dan penanggulangan 

penyakit ternak 

o program peningkatan produksi hasil 

peternakan 

o program peningkatan pemasaran hasil 

produksi peternakan 

o program peningkatan penerapan teknologi 

petemakan 

o program pembangunan jalan dan jembatan 

o program rehabilitasi/pemeliharaan jalan 

dan jembatan 

o pengembangan sistem angkutan umum  

 

Pertanian : 

Kecamatan Beruntung 

Baru, Aluh Aluh, 

Tatah Makmur, Kertak 

Hanyar, Gambut, 

Sungai Tabuk, 

Martapuran Barat, 

Martapura Timur, dan 

Mataraman. 

 

Perkebunan : 

Kecamatan Simpang 

Empat, Karang Intan, 

Astambul, Matraman, 

Sambung Makmur. 

o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

 Dinas 

Pertanian, 

Perkebunan Dan 

Peternakan. 

 Dinas 

Perindustrian, 

Perdagangan dan 

UKM. 

 Dinas Bina 

Marga Dan 

Sumber Daya 

Air. 

 Swasta 

    

 b. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 
Pengembangan pusat produksi tanaman pangan 

sentra padi pada lahan pertanian pangan 

berkelanjutan dan lahan cadangan dengan pola 

intensifikasi dan pola ekstensifikasi 

 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program intensifikasi dan ekstensifikasi 

pertanian tanaman pangan 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan sumber daya air dan irigasi 

Kecamatan Beruntung 

Baru, Aluh Aluh, 

Tatah Makmur, Kertak 

Hanyar, Gambut, 

Sungai Tabuk, 

o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

 Dinas 

Pertanian, 

Perkebunan Dan 

Peternakan. 

 Dinas 

Perindustrian, 
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KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013-2032 

No. DESKRIPSI PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER DANA PELAKSANA 

WAKTU PELAKSANAAN 

(PJM) 

2
0
1
3
-
2
0
1
7
 

2
0
1
8
-
2
0
2
2
 

2
0
2
3
-
2
0
2
7
 

2
0
2
8
-
2
0
3
2
 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

o program peningkatan kesejahteraan petani 

o program peningkatan ketahanan pangan 

pertanian 

o program peningkatan pemasaran hasil 

produksi pertanian 

o program peningkatan penerapan teknologi 

pertanian 

o program peningkatan produksi pertanian 

o program pemberdayaan penyuluh pertanian 

 

o Swasta Perdagangan dan 

UKM. 

 Dinas Bina 

Marga Dan 

Sumber Daya 

Air. 

 Swasta 

 c. Permukiman Perdesaan 
Pengembangan kawasan permukiman perdesaan 

melalui penataan kawasan permukiman swadaya 

dan kumuh/ padat. 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program perencanaan pengembangan wilayah 

strategis dan cepat tumbuh 

o program perencanaan tata ruang 

o program pemanfaatan ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang 

o program pembangunan dan pengembangan 

infrastruktur air minum, drainase, dan 

sanitasi. 

o program pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman 

o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana perumahan dan 

kawasan permukiman 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan jalan 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan sumber daya air 

o program peningkatan dan pengembangan 

sumber energi 

o program pembangunan jalan dan jembatan 

o program rehabilitasi/pemeliharaan jalan 

dan jembatan 

o pengembangan sistem angkutan umum  

 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

 Kementerian 

Pekerjaan Umum 

 Kementerian 

Perumahan 

Rakyat 

 Dinas Pekerjaan 

Umum Provinsi. 

 Dinas Perumahan 

Dan Permukiman. 

 Bappeda. 

 Badan 

Pertanahan. 

 BPMPD. 

 Swasta 

    

 3. Pengembangan Kawasan Khusus         

 a. Kawasan Minapolitan 
Mendorong pengembangan kawasan minapolitasn 

melalui peningkatan infrastruktur, lahan dan 

penguatan ekonomi desa-desa di sekitar 

Kawasan Perikanan Budidaya Cindi Alus 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program pengembangan budidaya perikanan 

o program pengembangan sistem penyuluhan 

perikanan 

o program optimalisasi pengelolaan dan 

pemasaran produksi perikanan 

o program pengembangan kawasan budidaya 

laut, air payau dan air tawar 

Minapolitan : 

Kecamatan Martapura, 

dan Martapura Barat 

o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

 Kementerian 

Perikanan Dan 

Kelautan 

 Dinas Perikanan 

Dan Kelautan. 

 Dinas 

Perindustrian, 

Perdagangan dan 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

UKM. 

 Dinas Bina 

Marga Dan 

Sumber Daya Air 

. 

 Swasta 

 b. Kawasan Agropolitan dan Sentra Produksi Karet 
Mendorong pengembangan kawasan agropolitan 

dan sentra produksi karet melalui penyediaan 

lahan untuk komoditas tanaman buah-buahan dan 

komoditas karet. 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan sumber daya air dan irigasi 

o program peningkatan kesejahteraan petani 

o program peningkatan ketahanan pangan 

pertanian/perkebunan 

o program peningkatan pemasaran hasil 

produksi pertanian/perkebunan 

o program peningkatan penerapan teknologi 

pertanian/perkebunan 

o program peningkatan produksi 

pertanian/perkebunan 

o program pemberdayaan penyuluh 

pertanian/perkebunan lapangan 

 

Agropolitan : 

Kecamatan Sungai 

Tabuk  

 

Perkebunan : 

Kecamatan Simpang 

Empat, Karang Intan, 

Astambul, Matraman. 

o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

 Kementerian 

Pertanian 

 Dinas 

Pertanian, 

Perkebunan Dan 

Peternakan. 

 Dinas 

Perindustrian, 

Perdagangan dan 

UKM. 

 Dinas Bina 

Marga Dan 

Sumber Daya Air 

. 

 Swasta 

    

A.2 PERWUJUDAN SISTEM PRASARANA UTAMA         

 1. Sistem Jaringan Transportasi Darat         

 a. Pembangunan dan pengembangan jalan dalam 

rangka membuka wilayah terisolir melalui: 

 pengembangan jalan penghubung dan jalan 

tembus/ sirip utara antar wilayah. 

 pengembangan jaringan jalan strategis 

kabupaten untuk kegiatan pengembangan 

wilayah. 

 pengembangan jaringan jalan lokal primer 

(L2 dan L3) dan lokal sekunder, serta 

pengembangan rute angkutan. 

 peningkatan dan pengembangan jalan pada 

ruas-ruas jalan khusus angkutan komoditi 

yang mendukung kelancaran arus distribusi 

dari sentra-sentra produksi pertanian 

dalam arti luas, sentra produksi energi 

dan mineral yang dikelola oleh pihak 

swasta/investor menuju pelabuhan khusus, 

meliputi ruas-ruas jalan khusus angkutan 

komoditi dan bukan jalan umum  yang titik 

ruasnya ditentukan sesuai dengan 

peraturan. 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana transportasi dan 

telekomunikasi 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan jalan 

o program rehabilitasi/pemeliharaan sarana 

dan prasarana perhubungan 

o program pembangunan jalan dan jembatan 

o program rehabilitasi/pemeliharaan jalan 

dan jembatan 

o pengembangan sistem angkutan umum kota 

 

Kecamatan Paramasan, 

Sungai Pinang, dan 

Aranio 

o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

 Kementerian 

Bappenas. 

 Kementeian 

Pekerjaan Umum. 

 Kementerian 

Perhubungan. 

 Dinas Pekerjaan 

Umum Provinsi. 

 Dinas 

Perhubungan, 

Komunikasi Dan 

Informatika 

Provinsi. 

 Dinas Bina 

Marga Dan 

Sumber Daya 

Air. 

 Dinas 

Perhubungan, 

Komunikasi Dan 

Informatika 

 Dinas 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

Pertambangan 

Dan Energi. 

 Bappeda 

 Swasta 

 b. Mengantisipasi permintaan transportasi akan 

datang dan mengatasi permasalahan 

transportasi. 

 Penyediaan sistem jaringan dan prasarana 

transportasi.  

 peningkatan dan pengembangan sistem 

angkutan umum masal melalui peningkatan 

kapasitas jumlah penumpang dengan 

menggunakan bis sedang/besar dan 

meningkatkan pelayanan terhadap keamanan 

dan kenyamanan di dalam kendaraan pada 

semua rute yang ada. 

 pembangunan kanal untuk mendukung 

pengangkutan batubara melalui sungai dan 

mengurangi beban lalu lintas angkutan 

jalan raya 

 pengembangan dan peningkatan kapasitas 

jalan arteri primer, baik untuk jalan tol 

dan jalan bebas hambatan (RTRWN). 

 peningkatan beberapa fungsi jalan 

kabupaten menjadi kolektor primer. 

 pengembangan terminal tipe A di gambut. 

 pengembangan terminal tipe C pada sistem 

jaringan jalan. 

 pengembangan terminal perdesaan di ibukota 

kecamatan. 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana transportasi dan 

telekomunikasi 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan jalan 

o program rehabilitasi/pemeliharaan sarana 

dan prasarana perhubungan 

o program pembangunan jalan dan jembatan 

o program rehabilitasi/pemeliharaan jalan 

dan jembatan 

o pengembangan sistem angkutan umum kota 

 

Kecamatan Martapura, 

Sungai Tabuk, Tatah 

Makmur, Kertak 

Hanyar, Gambut. 

 

o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

 Kementeian 

Pekerjaan Umum. 

 Kementerian 

Perhubungan. 

 Dinas Pekerjaan 

Umum Provinsi. 

 Dinas 

Perhubungan, 

Komunikasi Dan 

Informatika 

Provinsi. 

 Dinas Bina 

Marga Dan 

Sumber Daya 

Air. 

 Dinas 

Perhubungan, 

Komunikasi Dan 

Informatika 

 Dinas 

Pertambangan 

Dan Energi. 

 Bappeda 

 Swasta 

    

 c. Pengembangan sistem dan jaringan transportasi 
yang mendukung ekonomi regional dan lokal. 

 pemantapan, peningkatan, pemeliharaan 

jaringan sungai primer beserta fasilitas 

keselamatan pelayaran antar wilayah, antar 

pusat permukiman, antar kawasan sentra 

produksi, antar pusat pemasaran. 

 peningkatan dan pemeliharaan fasilitas 

keselamatan pelayaran pada alur pelayaran 

berupa terutama pada sungai-sungai yang 

dapat dilayari. 

 pengembangan dan peningkatan fasilitas 

pelabuhan penyeberangan. 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana perhubungan dan 

telekomunikasi 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan jalan 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan sumber daya air 

o program rehabilitasi/pemeliharaan sarana 

dan prasarana perhubungan 

o program pembangunan jalan dan jembatan 

o program rehabilitasi/pemeliharaan jalan 

dan jembatan 

o pengembangan sistem angkutan umum kota 

 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

 Kementeian 

Pekerjaan Umum. 

 Kementerian 

Perhubungan. 

 Dinas Pekerjaan 

Umum Provinsi. 

 Dinas 

Perhubungan, 

Komunikasi Dan 

Informatika 

Provinsi. 

 Dinas Bina 

Marga Dan 

Sumber Daya 

Air. 

 Dinas 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

Perhubungan, 

Komunikasi Dan 

Informatika 

 Dinas 

Pertambangan 

Dan Energi. 

 Bappeda 

 Swasta 

 

 2. Sistem Jaringan Perkeretaapian         

 a. penyusunan persyaratan teknis, berupa: 

 penyusunan masterplan 

 penyusunan pra studi kelayakan 

 penyusunan studi kelayakan 

 penyusunan trace rel kereta api 

 penyusunan analisis dampak mengenai dampak 

lingkungan (AMDAL) 

 penyusunan detail engineering design (DED) 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana transportasi dan 

telekomunikasi 

o program pembangunan jaringan rel 

 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

 Kementerian 

Perhubungan. 

 Dinas 

Perhubungan, 

Komunikasi Dan 

Informatika 

Provinsi. 

 Dinas 

Perhubungan, 

Komunikasi Dan 

Informatika 

 Bappeda 

 Swasta 

 

    

 b. pembangunan sarana dan prasarana perkereta 

apian 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program pembangunan jaringan prasarana 

dan sarana kereta api 

o program pembangunan jalan dan jembatan 

o program rehabilitasi/pemeliharaan jalur 

kereta api 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

 Kementerian 

Perhubungan. 

 Dinas 

Perhubungan, 

Komunikasi Dan 

Informatika 

Provinsi. 

 Dinas 

Perhubungan, 

Komunikasi Dan 

Informatika 

 Bappeda 

 Badan 

Pertanahan 

 Swasta 

 

    

 3. Sistem Jaringan Energi         

 a. penambahan dan perbaikan jaringan 
b. peningkatan Infrastruktur pendukung 
c. pengembangan sumber listrik  (Mikro Hidro, 

dll) 

 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program pengembangan kelistrikan wilayah 

o program pembinaan bidang 

ketenagalistrikan 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

o Swasta 

 4. Sistem Jaringan Telekomunikasi         

 a. pembangunan sistem jaringan telekomunikasi di 
seluruh ibukota kecamatan dan desa 

 pengembangan teknologi telematika pada 

wilayah terisolir. 

 pengembangan teknologi telematika promosi 

potensi daerah 

b. pembangunan keanekaragaman model 

telekomunikasi sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan 

 penyediaan tower BTS (Base Transceiver 

Station) secara bersama. 

 peningkatan sistem internet , 3G dan GPS 

 Penerapan teknologi telematika berbasis 

teknologi modern. 

 Pembangunan teknologi telematika pada 

wilayah-wilayah pusat pertumbuhan. 

o program pengembangan dan pengelolaan 

jaringan tetap; 

o program pengembangan dan pengelolaan 

jaringan bergerak 

o program pengembangan komunikasi, 

informasi dan media massa 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

     

 5. Sistem Jaringan Sumber Daya Air         

 a. penghutanan kembali kawasan-kawasan 

konservasi pada hulu sungai-sungai besar dan 

berada dalam kondisi kritis melalui penanaman 

pohon kembali/ reboisasi. 

b. pemeliharan kehandalan alur sungai yang dapat 
dilayari 

c. pengembangan irigasi Riam Kanan dengan air 

yang bersumber dari bendungan riam kanan yang 

mengairi sawah 

d. pemeliharaan jaringan irigasi strategis serta 
pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi 

kewenangan propinsi, baik irigasi non pasang 

surut maupun irigasi pasang surut. 

e. pengembangan sistem pengendali banjir melalui 
pengembangan dan pemeliharaan waduk, bendung, 

check dam, dan pengelolaan DAS Riam Kanan, 

Riam Kiwa, dan DAS Martapura: 

f. pengembangan, pengelolaan dan konservasi 

sungai, danau serta sumber air lainnya, 

antara lain embung/bendungan, waduk, dan 

bangunan penampung air lainnya untuk 

penyediaan air baku alternatif. 

g. pemanfaatan secara optimal air sungai dan air 
irigasi sebagai sumber air baku sesuai 

standarisasi untuk air bersih dan atau air 

minum. 

h. pemanfaatan secara optimal air sungai dan air 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program pengembangan dan pengelolaan 

jaringan irigasi, rawa dan jaringan 

pengairan lainnya  

o program penyediaan dan pengolahan air 

baku 

o program pengembangan kinerja pengelolaan 

air minum 

o program pengendalian banjir dan daya 

rusak air 

o program pengembangan, pengelolaan dan 

konversi sungai, waduk dan sumber daya 

air lainnya 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

irigasi sebagai sumber air baku sesuai 

standarisasi untuk sumber energi 

 

 6. Sistem Infrastruktur Dan Prasarana Wilayah         

 o Prasarana Air Bersih          

  Pengembangan Sistem Jaringan Air Bersih 

Skala kabupaten. 

 pengembangan Sistem Pengolahan Air Minum 

(SPAM) Regional (Banjar Bakula) 

 pengembangan instalasi pengolahan air 

(IPA) bersih 

 penyediaan air minum dan sanitasi berbasis 

masyarakat berupa penyediaan sarana air 

bersih meliputi sumur bor, sumur gali dan 

hidran umum. 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program penyediaan dan pengolahan air 

baku 

o program pengembangan kinerja pengelolaan 

air minum 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

     

 o Prasarana Penyehatan Lingkungan 

peningkatan cakupan pelayanan dan peningkatan 

sarana prasarana sanitasi melalui peningkatan 

pelayanan sanitasi. 

        

 a. Air Limbah 

 peningkatan prasarana dan sarana air 

limbah. 

 peningkatan kualitas pengelolaan dan 

pelayanan air limbah melalui 

pembangunan di IPAL Regional (Banjar 

Bakula). 

 peningkatan kualitas pengelolaan dan 

pelayanan air limbah melalui 

pembangunan di IPAL Komunal 

 peningkatan operasional dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana air 

limbah. 

 kegiatan sosialisasi pengelolaan air 

limbah. 

 peningkatan SDM pegawai pengelola air 

limbah. 

b. Persampahan 

 peningkatan prasarana sarana 

persampahan. 

1. pewadahan (bin kapasitas 50 l). 
2. pengangkutan (gerobak, container dan 

truk pengangkut) 

3. pembangunan Stasiun Pengalihan 

Antara (SPA); 

4. pembangunan TPS (landasan/ transfer 

depo) 

5. pembangunan TPST 3R. 

 penyediaan komposter Aerob. 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program pengembangan kinerja pengelolaan 

persampahan 

o program pengendalian pencemaran dan 

perusakan lingkungan hidup 

o program pengembangan dan pengelolaan 

jaringan  

o program pembangunan saluran drainase/ 

gorong-gorong 

o program pengendalian banjir 

o program mengembangkan sistem setempat 

yang diarahkan pada sistem publik  

o program pengembangan kinerja pengelolaan 

penanganan air limbah dari kegiatan 

industri, rumah sakit, hotel, restoran 

dan rumah tangga 

o program pengembangan kinerja pengelolaan 

air minum dan air limbah 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

 peningkatan kualitas pengelolaan 

persampahan di TPA Regional (Banjar 

Bakula). 

1. Metode Sanitary Landfill 
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana di 

TPA sesuai standar 

 peningkatan operasional dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana 

persampahan. 

 kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah 

mandiri. 

 peningkatan sdm pegawai pengelola 

persampahan. 

c. Drainase 

 peningkatan prasarana dan sarana 

drainase. 

 peningkatan kualitas pengelolaan dan 

penanganan drainase. 

 Pembangunan sistem jaringan drainase 

terpadu. 

 

 o Jaringan Jalan Pejalan Kaki Dan Jalur Sepeda         

  pengembangan jalur jalan pejalan kaki di 

tiap subpusat pelayanan kota; 

 pengembangan jalur jalan pejalan kaki 

diarahkan untuk mengakomodasi kebutuhan 

orang dengan kebutuhan khusus; 

 pengembangan jalur jalan pejalan kaki di 

sisi air berupa jalan inspeksi di seluruh 

jaringan irigasi; 

 rencana penyediaan jalur jalan pejalan 

kaki akan diatur lebih lanjut dalam 

rencana rinci sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

 penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan 

sarana jaringan jalur sepeda meliputi 

koridor-koridor jalan; 

 penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan 

sarana jaringan jalur sepeda dengan 

membuat marka jalan di jalur sepeda. 

 

o program perencanaan tata ruang 

o program pemanfaatan ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang 

o program pembangunan prasarana dan 

fasilitas perhubungan 

o program rehabilitasi dan pemeliharaan 

prasarana dan fasilitas llaj 

o program peningkatan pelayanan angkutan 

o program pembangunan  sarana dan 

prasarana perhubungan 

o program peningkatan dan pengamanan lalu 

lintas 

 

Kawasan Perkotaan di 

Kabupaten Banjar 

o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

     

 o Sistem Proteksi Kebakaran         

  pengembangan sistem proteksi kebakaran 

dimaksudkan untuk mencegah dan 

menanggulangi kebakaran dalam lingkup 

kota, lingkungan, dan bangunan. 

o program perencanaan tata ruang 

o program pemanfaatan ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang 

o program peningkatan kesiagaan dan 

pencegahan bahaya kebakaran 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

 sistem proteksi kebakaran meliputi layanan 

pecegahan kebakaran, pemberdayaan peran 

masyarakat, pemadam kebakaran, dan 

penyelamatan jiwa dan harta benda. 

 sistem proteksi kebakaran akan diatur 

lebih lanjut dalam Rencana Induk Sistem 

Proteksi Kebakaran. 

o program pengendalian kebakaran hutan 

o program perlindungan dan konservasi 

sumber daya hutan 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

 o Sistem Jaringan Prasarana Lainnya         

  pengembangan kawasan olah raga terpusat 

berupa Sport Center; 

 pengembangan pasar induk; 

 pengembangan rumah potong hewan (RPH) dan 

rumah potong unggas (RPU);  

 pengembangan infrastruktur dan prasarana 

lainnya sesuai kebutuhan pengembangan 

wilayah. 

 

o program perencanaan tata ruang 

o program pemanfaatan ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang 

o program pengembangan wilayah strategis 

dan cepat tumbuh 

o program pengembangan kebijakan dan 

manajemen olahraga 

o program peningkatan sarana dan prasarana 

olahraga 

o program pencegahan dan penanggulangan 

penyakit ternak 

o program peningkatan produksi hasil 

peternakan 

o program peningkatan pemasaran hasil 

produksi peternakan 

o program peningkatan penerapan teknologi 

petemakan 

o program perlindungan konsumen dan 

pengamanan perdagangan 

o program peningkatan kerjasama 

perdagangan internasional 

o program peningkatan dan pengembangan 

ekspor 

o program peningkatan efisiensi 

perdagangan dalam negri 

o program pembinaan pedagang kaki lima dan 

asongan 

 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

     

 o Jalur Evakuasi Bencana/Mitigasi Bencana         

 pengembangan jalur utama dari lokasi bencana 

ke ruang terbuka dan fasilitas umum yang 

dapat digunakan untuk pengungsian sementara, 

yang ada pada setiap kecamatan 

 

o program pembangunan jalan dan jembatan 

o program rehabilitasi/pemeliharaan jalan 

dan jembatan 

o program inspeksi kondisi jalan dan 

jembatan 

o program tanggap darurat jalan dan 

jembatan 

o program peningkatan sarana dan prasarana 

kebinamargaan  

o program pengembangan dan pengelolaan 

jaringan irigasi, rawa dan jaringan 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 
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pengairan lainnya  

o program pengembangan, pengelolaan dan 

konversi sungai, danau dan sumber daya 

air lainnya 

o program pengendalian banjir 

o program pengembangan wilayah strategis 

dan cepat tumbuh 

o program pembangunan infrastruktur 

perdesaaan 

o program perbaikan perumahan akibat 

bencana alam/sosial 

o program peningkatan kesiagaan dan 

pencegahan bahaya kebakaran 

o program  perencanaan pembangunan daerah 

rawan bencana 

o program pengelolaan ruang terbuka hijau 

(RTH) 

 

          

B. PERWUJUDAN POLA RUANG 

B.1 PERWUJUDAN KAWASAN LINDUNG         

 1. Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung         

 o memelihara habitat dan keaslian ekosistem. 

o pengembalian fungsi lindung dengan reboisasi. 

o penanganan kawasan lindung secara teknis 

o pengembangan hutan dan tanaman tegakan 

tinggi. 

o program perencanaan tata ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang  

o program pengembangan data/ informasi 

kawasan lindung 

o program rehabilitasi hutan dan lahan 

o perlindungan dan konservasi sumber daya 

hutan 

o program konservasi lahan kritis 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

     

 2. Pengelolaan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan 
Terhadap Kawasan Bawahannya 

        

 o memelihara habitat dan keaslian ekosistem. 

o pengembalian fungsi lindung dengan reboisasi. 

o penanganan kawasan secara teknis 

o pengembangan hutan dan tanaman tegakan 

tinggi. 

o program perencanaan tata ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang  

o program pengembangan data/ informasi 

kawasan lindung 

o program rehabilitasi hutan dan lahan 

o perlindungan dan konservasi sumber daya 

hutan 

o program konservasi lahan kritis 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

     

 3. Pengelolaan Kawasan Perlindungan Setempat         

 o memelihara habitat dan keaslian ekosistem. 

o perlindungan setempat sepanjang sungai 

dibatasi untuk kepentingan pariwisata untuk 

sungai-sungai di dalam kawasan hutan lindung 

dan mengupayakan sungai sebagai latar 

balakang kawasan fungsional. 

o pengelolaan DAS Riam Kanan, DAS Riam Kiwa, 

o program pengembangan dan pengelolaan 

jaringan irigasi, rawa dan jaringan 

pengairan lainnya  

o program penyediaan dan pengolahan air 

baku 

o program pengembangan, pengelolaan dan 

konversi sungai, danau dan sumber daya 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

dan DAS Martapura untuk air baku. 

o perlindungan setempat disekitar waduk, 

dibatasi untuk perikanan budidaya dan 

pariwisata serta menghindari bangunan radius 

pengamanan kawasan dan mengutamakan vegetasi 

yang memberikan perlindungan waduk.  

o pemanfaatan waduk untuk irigasi dan 

penyediaan air baku, danp pengendali banjar. 

air lainnya 

o program pengembangan kinerja pengelolaan 

air minum dan air limbah 

o program pengendalian banjir. 

o program konservasi lahan kritis 

o Swasta 

 4. Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam 
Dan Cagar Budaya 

        

 o memelihara habitat dan keaslian ekosistem. 

o memelihara nilai dan fungsinya sebagai 

peninggalan sejarah, objek penelitian dan 

pariwisata,  dll. 

o pelaksanaan kerjasama pengelolaan kawasan. 

o program perlindungan dan konservasi 

sumber daya alam 

o program konservasi lahan kritis 

o program pengelolaan kekayaan budaya 

o program pengembangan kawasan cagar 

budaya 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

     

 5. Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana Alam.         

  o program pengendalian rawan bencana 

kegagalan teknologi 

o program  perencanaan pembangunan daerah 

rawan bencana 

o program pencegahan dini dan 

penanggulangan korban bencana alam 

o program peningkatan mitigasi bencana 

alam laut dan prakiraan iklim laut 

o program pengendalian kebakaran hutan 

o program pengelolaan dan rehabilitasi 

ekosistem pesisir dan laut 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

     

B.2 PERWUJUDAN KAWASAN BUDIDAYA         

 6. Pengembangan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi         

 o reboisasi tanaman untuk menahan tanah 

o pengembangan aneka produk olahan 

o mengembangkan hutan rakyat 

o program pemanfaatan potensi sumber daya 

hutan 

o program pemanfaatan kawasan baton 

industri 

o program pembinaan dan penertiban 

industri hasil hutan 

o program perencanaan dan pengembangan 

baton 

o program pembinaan dan penertiban 

industri hasil hutan 

o program rehabilitasi hutan dan lahan 

o program pengembangan ekowisata dan jasa 

lingkungan di kawasan-kawasan hutan 

o program Pengendalian kebakaran hutan 

o program Pengelolaan ruang terbuka hijau 

(RTH) 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

o program pemanfaatan potensi sumber daya 

hutan sebagai agroforestri 

 7. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian         

 o pengembangan kawasan sentra produksi  

pertanian dan pengolahan hasil produksi 

berorientasi peningkatan nilai ekonomi dan 

ekspor. 

o pengembangan  kawasan perkebunan  

o pengembangan  agropolitan 

o pengembangan pertanian lahan basah  

o pengembangan kawasan perlindungan pertanian 

pangan berkelanjutan 

o pengembangan dan rehabilitasi kawasan 

yang ditetapkan sebagai kawasan 

pertanian 

o pengembangan kawasan yang ditetapkan 

sebagai sentra pengembangan peternakan 

o program peningkatan kesejahteraan petani 

o program peningkatan ketahanan pangan 

pertanian/perkebunan 

o program peningkatan pemasaran hasil 

produksi pertanian/perkebunan 

o program peningkatan penerapan teknologi 

pertanian/perkebunan 

o program peningkatan produksi 

pertanian/perkebunan 

o program pemberdayaan penyuluh 

pertanian/perkebunan lapangan 

o program pencegahan dan penanggulangan 

penyakit ternak 

o program peningkatan produksi hasil 

peternakan 

o program peningkatan pemasaran hasil 

produksi peternakan 

o program peningkatan penerapan teknologi 

petemakan 

o program pengembangan dan pengelolaan 

jaringan irigasi, rawa dan jaringan 

pengairan lainnya 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

     

 8. Pengembangan kawasan Peruntukan Perikanan         

 o pengembangan  kawasan budidaya perikanan 

dalam bentuk kawasan minapolitan. 

o Pengembangan kawasan perikanan pesisir 

 

o program pemberdayaan ekonomi masyarakat 

pesisir 

o program pemberdayaan masyarakat dalam 

pengawasan dan pengendalian sumberdaya 

kelautan 

o program peningkatan kesadaran dan 

penegakan hukum dalam pendayagunaan 

sumberdaya laut 

o program peningkatan mitigasi bencana 

alam laut dan prakiraan iklim laut 

o program peningkatan kegiatan budaya 

kelautan dan wawasan maritim kepada 

masyarakat 

o program pengembangan budidaya perikanan 

o program pengembangan perikanan tangkap 

o program pengembangan sistem penyuluhan 

perikanan 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

o program optimalisasi pengelolaan dan 

pemasaran produksi perikanan 

o program pengembangan kawasan budidaya 

laut, air payau dan air tawar; 

 9. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan         

  o program pembangunan sistem pendaftaran 

tanah 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program penyelesaian konflik-konflik 

pertanahan 

o program pengembangan sistem informasi 

pertanahan 

o program perencanaan tata ruang 

o program pemanfaatan ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang 

o program pembinaan dan pengawasan bidang 

pertambangan 

o program pengawasan dan penertiban 

kegiatan rakyat yang berpotensi merusak 

lingkungan 

o program pembinaan dan pengawasan bidang 

pertambangan 

o program pengawasan dan penertiban 

kegiatan rakyat yang berpotensi merusak 

lingkungan 

o program pembinaan dan pengembangan 

bidang ketenagalistrikan 

o program pengendalian pencemaran dan 

perusakan lingkungan hidup 

o program perlindungan dan konservasi 

sumber daya alam 

o program  rehabilitasi dan pemulihan 

cadangan sumber daya alam 

o program peningkatan kualitas dan akses 

informasi sumber daya alam dan 

lingkungan hidup 

o program peningkatan pengendalian polusi 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

     

 10. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Dan 

Pergudangan 

        

 o pengembangan kawasan industri dan pergudangan 

sebagai suatu sistem kawasan perkotaan. 

o pengembangan industri pengolahan berbasis 

hasil perkebunan; 

o pengembangan industri pengolahan berbasis 

hasil pertanian; 

o pengembangan industri pengolahan berbasis 

perikanan; 

o program perencanaan tata ruang 

o program pemanfaatan ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang 

o program peningkatan kapasitas iptek 

sistem produksi 

o program pengembangan industri kecil dan 

menengah 

o program peningkatan kemampuan teknologi 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

o pengembangan industri pengolahan berbasis 

potensi wilayah. 

industri 

o program penataan struktur industri 

o program pengembangan sentra-sentra 

industri potensial 

o program penyiapan potensi sumberdaya, 

sarana dan prasarana daerah 

o program peningkatan iklim investasi dan 

realisasi investasi 

o program pengendalian pencemaran dan 

perusakan lingkungan hidup 

o program peningkatan promosi dan 

kerjasama investasi 

o program peningkatan iklim investasi dan 

realisasi investasi 

o program penyiapan potensi sumberdaya, 

sarana dan prasarana daerah 

 11. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata         

 o pengembangan DTW prioritas sesuai RIIPDA 

o pengembangan potensi obyek 

o sinkronisasi kalender wisata provinsi dan 

nasional 

o peningkatan Promosi wisata 

o pengadaan kegiatan festival wisata atau gelar 

seni budaya 

o program perencanaan tata ruang 

o program pemanfaatan ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang 

o program pengembangan destinasi 

pariwisata 

o program rehabilitasi daya tarik wisata  

o program penyiapan potensi sumberdaya, 

sarana dan prasarana daerah 

o program pengembangan pemasaran 

pariwisata 

o program pengembangan destinasi 

pariwisata 

o program pengembangan kemitraan. 

o program pengembangan nilai budaya 

o program pengelolaan kekayaan budaya 

o program pengelolaan keragaman budaya 

o program pengembangan kerjasama 

pengelolaan kekayaan budaya 

o program peningkatan promosi dan 

kerjasama investasi 

o program peningkatan iklim investasi dan 

realisasi investasi 

o program penyiapan potensi sumberdaya, 

sarana dan prasarana daerah 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

     

 12. Pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman         

  o program pengembangan perumahan 

o program lingkungan sehat perumahan 

o program pemberdayaan komunitas perumahan 

o program perbaikan perumahan akibat 

bencana alam/sosial 

o program peningkatan kesiagaan dan 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

pencegahan bahaya kebakaran 

o program pengelolaan areal pemakaman 

o program pengembangan wilayah 

transmigrasi 

o program transmigrasi lokal 

o program transmigrasi regional 

o program pengembangan kinerja pengelolaan 

air minum dan air limbah 

o program pengembangan wilayah strategis 

dan cepat tumbuh 

o program pengelolaan ruang terbuka hijau 

(RTH) 

o BUMD 

o Swasta 

 13. Pengembangan Kawasan Peruntukan Lainnya         

 o kawasan peruntukan pesisir o program pemberdayaan ekonomi masyarakat 

pesisir 

o program peningkatan mitigasi bencana 

alam laut dan prakiraan iklim laut 

o program peningkatan kegiatan budaya 

kelautan dan wawasan maritim kepada 

masyarakat 

o program pengendalian pencemaran dan 

perusakan lingkungan hidup 

o program pengelolaan ruang terbuka hijau 

(RTH) 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

     

 o kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan 

 rencana pengembangan kawasan kepolisian  

 rencana pengembangan kawasan militer 

o program peningkatan keamanan dan 

kenyamanan lingkungan 

o program pemeliharaan kantrantibmas dan 

pencegahan tindak kriminal 

o program pengembangan wawasan kebangsaan 

o program kemitraan pengembanganwawasan 

kebangsaan 

o program pemberdayaan masyarakat untuk 

menjaga ketertiban dan keamanan 

o program peningkatan pemberantasan 

penyakit masyarakat (pekat) 

o program pendidikan politik masyarakat 

o program pencegahan dini dan 

penanggulangan korban bencana alam 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

     

C. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN 

C.1 KAWASAN STRATEGIS PROVINSI         

 1. Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Kepentingan 
Pertumbuhan Ekonomi 

        

 a. Kawasan Metropolitan Banjar Bakula sebagai 

kawasan yang diproyeksikan dapat memacu 

pertumbuhan ekonomi daerah 

 peningkatan penyelenggaraan penataan ruang 

 pengembangan kawasan perkantoran, 

perdagangan, dan jasa wajib menyediakan 

o penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program perencanaan pengembangan wilayah 

strategis dan cepat tumbuh 

o program perencanaan tata ruang 

o program pemanfaatan ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang 

Kawasan Metropolitan 

Banjar Bakula 

(Kecamatan Kertak 

Hanyar, Gambut, 

Sungai Tabuk, Aluh- 

Aluh, Beruntung 

o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

 Kementerian 

Pekerjaan Umum 

 Kementerian 

Perumahan 

Rakyat. 

 Kementerian 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

fasilitas yang dibutuhkan untuk mengatasi 

dampak yang timbul dari aktivitas yang 

berlangsung di kawasan tersebut. 

 pembangunan fasilitas perdagangan dan/atau 

jasa dilaksanakan dengan memenuhi 

kebutuhan sarana tempat usaha yang ditata 

secara adil bagi semua golongan usaha 

termasuk pengembangan golongan usaha 

kecil. 

 pembentukan jaringan penghubung antar 

kawasan, bangunan dan/atau kompleks 

bangunan. 

 meningkatkan integrasi pembangunan  

kawasan. 

 penyediaan ruang untuk golongan usaha 

skala kecil termasuk sektor informal dan 

ruang terbuka publik. 

 pengembangan pemanfaatan ruang di kawasan 

campuran perumahan dan bangunan umum dapat 

berbentuk pita atau super blok dengan 

proporsi, ruang untuk kawasan permukiman 

berkisar 35-65% dari total besaran ruang 

yang dibangun sesuai dengan kategori pola 

sifat lingkungan setempat (daya dukung 

resapan, kebutuhan ruang hijau). 

 pengembangan kawasan industri dan 

pergudangan dilengkapi sarana pengolahan 

limbah. 

 pengembangan simpul-simpul transportasi di 

kawasan ekonomi strategis dilakukan 

sebagai bagian integral dari pengembangan 

terminal regional tipe A. 

o program pembangunan dan pengembangan 

infrastruktur air minum, drainase, dan 

sanitasi. 

o program pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana transportasi dan 

telekomunikasi 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan jalan 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan sumber daya air 

o program pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman 

o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana perumahan dan 

kawasan permukiman 

o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana pendidikan 

o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana kesehatan 

o program peningkatan dan pengembangan 

sumber energi 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 

cagar budaya 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 

regilius 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 

bersejarah 

o program peningkatan promosi dan 

kerjasama investasi 

o program rehabilitasi/pemeliharaan sarana 

dan prasarana perhubungan 

o program pembangunan jalan dan jembatan 

o program rehabilitasi/pemeliharaan jalan 

dan jembatan 

o pengembangan sistem angkutan umum kota 

 

Baru, Martapura, 

Martapura Timur, 

Martapura Barat, 

Astambul, Mataraman 

dan Karang Intan) 

o BUMD 

o Swasta 

Perhubungan. 

 Dinas Pekerjaan 

Umum Prov. 

Kalsel. 

 Dinas 

Perhubungan, 

Komunikasi Dan 

Informatika 

Prov. Kalsel 

 Dinas Bina 

Marga Dan 

Sumber Daya Air 

. 

 Dinas Perumahan 

Dan Permukiman. 

 Dinas 

Perhubungan, 

Komunikasi Dan 

Informatika 

 Dinas 

Pertambangan 

Dan Energi 

 Dinas 

Perindustrian 

Dan 

Perdagangan. 

 BLHD 

 Bappeda 

 PLN 

 Swasta 

 

 b. Kawasan Rawa Batang Banyu sebagai daerah yang 
diproyeksikan dalam rangka memacu pertumbuhan 

ekonomi daerah. 

 penataan pengelolaan kawasan; 

 peningkatan/pemantapan fungsi kawasan. 

 

o penataan pengelolaan kawasan; 

o peningkatan/pemantapan fungsi kawasan. 

 

Kecamatan Simpang 

Empat, Cintapuri 

Darussalam 

o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

     

 2. Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Fungsi Dan 

Daya Dukung Lingkungan 

        

 a. Pengembangan Ekowisata di Kawasan Lindung 

Pegunungan Meratus dan Tahura Sultan Adam 

o penataan pengelolaan kawasan; 

o peningkatan/pemantapan fungsi kawasan. 

 

Kecamatan Paramasan, 

Tatah Makmur, Sungai 

Pinang, dan Aranio 

o APBN 

o APBD 

Provinsi 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

 b. Kawasan Pesisir Aluh Aluh o penataan pengelolaan kawasan; 

o peningkatan/pemantapan fungsi kawasan. 

 

Kecamatan Aluh-Aluh o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

     

 3. Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Sudut 

Kepentingan Pertahanan Dan Keamanan Negara 

        

 a. kawasan tertentu di sepanjang sungai, pesisir 
pantai, laut dan pulau-pulau kecil sebagai 

daerah pertahanan laut, daerah pendaratan, 

daerah basis militer, daerah latihan militer, 

daerah pembuangan amunisi, gudang amunisi, 

daerah uji coba persenjataan dan daerah 

industri pertahanan. 

 

o penataan pengelolaan kawasan; 

o peningkatan/pemantapan fungsi kawasan. 

o peningkatan/pemantapan fungsi kawasan 

pertahanan. 

sepanjang sungai, 

pesisir pantai, laut 

dan pulau-pulau 

kecil di Kabupaten 

Banjar 

o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

     

 b. kawasan tertentu di Pegunungan Meratus 

sebagai daerah pertahanan darat dan daerah 

pertahanan udara, daerah basis militer, 

daerah latihan militer, daerah pembuangan 

amunisi, gudang amunisi dan daerah uji coba 

persenjataan. 

 

o penataan pengelolaan kawasan; 

o peningkatan/pemantapan fungsi kawasan. 

o peningkatan/pemantapan fungsi kawasan 

pertahanan. 

kawasan tertentu di 

Pegunungan Meratus 

di Kabupaten Banjar 

o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

     

          

C.2 KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN         

 1. Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Pertumbuhan 
Ekonomi 

        

 a. Kawasan Perkotaan PKNp 
Kawasan Perkotaan PKNp sebagai kawasan 

perkotaan yang dipromosikan menjadi Pusat 

Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi untuk 

melayani kegiatan skala internasional, 

nasional, atau beberapa provinsi. 

 peningkatan penyelenggaraan penataan ruang 

 peningkatan dan pengembangan konsolidasi 

tanah perkotaan pada daerah pertumbuhan 

cepat dan cendrung tidak terkendali; 

 peningkatan sarana dan prasarana angkutan 

darat sesuai dengan kapasitas dan 

jangkauan pelayanan; 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program perencanaan pengembangan wilayah 

strategis dan cepat tumbuh 

o program perencanaan tata ruang 

o program pemanfaatan ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang 

o program pembangunan dan pengembangan 

infrastruktur air minum, drainase, dan 

sanitasi. 

o program pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana transportasi dan 

telekomunikasi 

Perkotaan Martapura 

(Kecamatan 

Martapura, Martapura 

Barat, Martapura 

Timur, dan Karang 

Intan) 

o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

 peningkatan distribusi, kapasitas dan 

kualitas layanan air bersih dan air minum; 

 peningkatan pelayanan sarana kesehatan, 

pendidikan, sarana dan prasarana angkutan 

umum. 

 peningkatan fasilitas dan utilitas skala 

regional 

 peningkatan aksesibilitas 

 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan jalan 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan sumber daya air 

o program pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman 

o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana perumahan dan 

kawasan permukiman 

o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana pendidikan 

o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana kesehatan 

o program peningkatan dan pengembangan 

sumber energi 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 

cagar budaya 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 

regilius 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 

bersejarah 

o program peningkatan promosi dan 

kerjasama investasi 

 

 b. Kawasan Perkotaan PKLp 
Kawasan Perkotaan PKLp sebagai kawasan 

perkotaan yang dipromosikan menjadi Pusat 

Kegiatan Lokal (PKL) yang berfungsi untuk 

melayani kegiatan skala kabupaten atau 

beberapa kecamatan 

 peningkatan penyelenggaraan penataan ruang 

 peningkatan dan pengembangan konsolidasi 

tanah perkotaan pada daerah pertumbuhan 

cepat dan cendrung tidak terkendali; 

 peningkatan sarana dan prasarana angkutan 

darat sesuai dengan kapasitas dan 

jangkauan pelayanan; 

 peningkatan distribusi, kapasitas dan 

kualitas layanan air bersih dan air minum; 

 peningkatan pelayanan sarana kesehatan, 

pendidikan, sarana dan prasarana angkutan 

umum. 

 peningkatan fasilitas dan utilitas skala 

kabupaten 

 peningkatan aksesibilitas 

 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program perencanaan pengembangan wilayah 

strategis dan cepat tumbuh 

o program perencanaan tata ruang 

o program pemanfaatan ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang 

o program pembangunan dan pengembangan 

infrastruktur air minum, drainase, dan 

sanitasi. 

o program pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana transportasi dan 

telekomunikasi 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan jalan 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan sumber daya air 

o program pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman 

o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana perumahan dan 

kawasan permukiman 

o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana pendidikan 

o program pembangunan dan pengembangan 

Kecamatan Kertak 

Hanyar, Kecamatan 

Gambut, Sungai 

Tabuk, Kecamatan 

Aluh Aluh, Kecamatan 

Simpang Empat 

o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

prasarana dan sarana kesehatan 

o program peningkatan dan pengembangan 

sumber energi 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 

cagar budaya 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 

regilius 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 

bersejarah 

o program peningkatan promosi dan 

kerjasama investasi 

 

 c. Kawasan Perkantoran 

 peningkatan penyelenggaraan penataan 

ruang 

 peningkatan dan pengembangan 

konsolidasi tanah perkotaan pada daerah 

pertumbuhan cepat dan cendrung tidak 

terkendali; 

 peningkatan sarana dan prasarana 

angkutan darat sesuai dengan kapasitas 

dan jangkauan pelayanan; 

 peningkatan distribusi, kapasitas dan 

kualitas layanan air bersih dan air 

minum; 

 peningkatan pelayanan sarana kesehatan, 

pendidikan, sarana dan prasarana 

angkutan umum. 

 peningkatan fasilitas dan utilitas 

skala kabupaten 

 peningkatan aksesibilitas 

 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program perencanaan pengembangan wilayah 

strategis dan cepat tumbuh 

o program perencanaan tata ruang 

o program pemanfaatan ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang 

o program pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana perhubungan 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan jalan 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan sumber daya air 

o program peningkatan promosi dan 

kerjasama investasi 

o program pengembangan budidaya perikanan 

o program pengembangan sistem penyuluhan 

perikanan 

o program optimalisasi pengelolaan dan 

pemasaran produksi perikanan 

o program pengembangan kawasan budidaya 

laut, air payau dan air tawar 

 

Perkotaan Martapura 

(Kecamatan 

Martapura, dan 

Karang Intan) 

o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

     

 d. Kawasan Minapolitan Cindai Alus 

 peningkatan penyelenggaraan penataan 

ruang 

 peningkatan dan pengembangan 

konsolidasi tanah perkotaan pada daerah 

pertumbuhan cepat dan cendrung tidak 

terkendali; 

 peningkatan sarana dan prasarana 

angkutan darat sesuai dengan kapasitas 

dan jangkauan pelayanan; 

 peningkatan distribusi, kapasitas dan 

kualitas layanan air bersih dan air 

minum; 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program perencanaan pengembangan wilayah 

strategis dan cepat tumbuh 

o program perencanaan tata ruang 

o program pemanfaatan ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang 

o program pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana perhubungan 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan jalan 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan sumber daya air 

o program peningkatan promosi dan 

Kecamatan Martapura, 

Martapura Barat, dan 

Karang Intan 

o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

 peningkatan pelayanan sarana kesehatan, 

pendidikan, sarana dan prasarana 

angkutan umum. 

 peningkatan fasilitas dan utilitas 

skala kabupaten 

 peningkatan aksesibilitas 

 

kerjasama investasi 

o program pengembangan budidaya perikanan 

o program pengembangan sistem penyuluhan 

perikanan 

o program optimalisasi pengelolaan dan 

pemasaran produksi perikanan 

o program pengembangan kawasan budidaya 

laut, air payau dan air tawar 

 

 e. Kawasan Pesisir Aluh-Aluh 
Kawasan pesisir sebagai salah satu kawasan 

yang memiliki potensi ekonomi dan lingkungan 

hidup. 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program perencanaan pengembangan wilayah 

strategis dan cepat tumbuh 

o program perencanaan tata ruang 

o program pemanfaatan ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang 

o program pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana perhubungan 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan jalan 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan sumber daya air 

o program peningkatan promosi dan 

kerjasama investasi 

o program pengembangan budidaya perikanan 

o program pengembangan sistem penyuluhan 

perikanan 

o program optimalisasi pengelolaan dan 

pemasaran produksi perikanan 

o program pengembangan kawasan budidaya 

laut, air payau dan air tawar 

o program pemberdayaan ekonomi masyarakat 

pesisir 

o program pemberdayaan masyarakat dalam 

pengawasan dan pengendalian sumberdaya 

kelautan 

o program peningkatan kesadaran dan 

penegakan hukum dalam pendayagunaan 

sumberdaya laut 

o program peningkatan mitigasi bencana 

alam laut dan prakiraan iklim laut 

o program peningkatan kegiatan budaya 

kelautan dan wawasan maritim kepada 

masyarakat 

o program pengembangan perikanan tangkap 

o program pengendalian pencemaran dan 

perusakan lingkungan hidup 

o program pengembangan ekowisata dan jasa 

lingkungan di kawasan-kawasan konservasi 

Kecamatan Aluh-Aluh o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

laut dan hutan 

o program pengelolaan dan rehabilitasi 

ekosistem pesisir dan laut 

o program rehabilitasi hutan dan lahan 

 

 f. Kawasan Pengembangan Ekonomi Lokal Perkebunan 
Karet Rakyat 

Kawasan PELD Karet merupakan suatu kawasan 

yang memiliki potensi pengembangan ekonomi 

berbasis tanaman karet. 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program perencanaan pengembangan wilayah 

strategis dan cepat tumbuh 

o program perencanaan tata ruang 

o program pemanfaatan ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang 

o program pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana perhubungan 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan jalan 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan sumber daya air 

o program peningkatan promosi dan 

kerjasama investasi 

o program peningkatan kesejahteraan petani 

o program peningkatan ketahanan perkebunan 

o program peningkatan pemasaran hasil 

produksi perkebunan 

o program peningkatan penerapan teknologi 

perkebunan 

o program peningkatan produksi perkebunan 

o program pemberdayaan penyuluh perkebunan 

lapangan 

o program pemanfaatan potensi sumber daya 

hutan 

o program rehabilitasi hutan dan lahan 

o program pemanfaatan kawasan baton 

industri 

o program perencanaan dan pengembangan 

baton 

 

Kecamatan Karang 

Intan, Kecamatan 

Mataraman, Kecamatan 

Astambul 

o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

     

 g. Kawasan Perlindungan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan 

Kawasan Perlindungan Pertanian Lahan 

Berkelanjutan merupakan kawasan yang 

dipertahankan sebagai lahan pertanian yang 

diharapkan dapat menjaga ketahanan pangan 

daerah. 

 peningkatan penyelenggaraan penataan 

ruang. 

 peningkatan dan pengembangan konsolidasi 

tanah  

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program perencanaan pengembangan wilayah 

strategis dan cepat tumbuh 

o program perencanaan tata ruang 

o program pemanfaatan ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang 

o program pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana perhubungan 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan jalan 

o program pembangunan dan pengembangan 

Kecamatan Aluh Aluh, 

Kecamatan Tatah 

Makmur, Kecamatan 

Kertak Hanyar, 

Kecamatan Gambut, 

Kecamatan Sungai 

Tabuk, Kecamatan 

Martapura Barat. 

o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

 pembangunan, peningkatan dan pengembangan 

infrastruktur pendukung pertanian tanaman 

pangan. 

 pembangunan, peningkatan dan pengembangan 

infrastruktur irigasi. 

 penerapan strategi insentif dan 

disinsentif 

 

jaringan sumber daya air 

o program peningkatan promosi dan 

kerjasama investasi 

o program intensifikasi dan ekstensifikasi 

pertanian tanaman pangan 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan irigasi 

o program peningkatan kesejahteraan petani 

o program peningkatan ketahanan pangan 

pertanian 

o program peningkatan pemasaran hasil 

produksi pertanian 

o program peningkatan penerapan teknologi 

pertanian 

o program peningkatan produksi pertanian 

o program pemberdayaan penyuluh pertanian 

 

 h. Kawasan Industri dan Pergudangan 
Kawasan industri dan pergudangan merupakan 

kawasan komersial yang diharapkan dapat 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. 

 peningkatan dan pengembangan konsolidasi 

tanah perkotaan pada daerah pertumbuhan 

cepat dan cendrung tidak terkendali; 

 pengembangan kawasan industri, 

pergudangan, perdagangan, dan jasa wajib 

menyediakan fasilitas yang dibutuhkan 

untuk mengatasi dampak yang timbul dari 

aktivitas yang berlangsung di kawasan 

tersebut 

 pembangunan dan pengembangan frontage road 

di dalam dan di luar kawasan dalam rangka 

antisipasi dampak lalu lintas 

 pembangunan fasilitas perdagangan dan/atau 

jasa dilaksanakan dengan memenuhi 

kebutuhan sarana tempat usaha yang ditata 

secara adil bagi semua golongan usaha 

termasuk pengembangan golongan usaha kecil 

 pembentukan areal penghubung antar 

kawasan, antar bangunan dan/atau kompleks 

bangunan untuk meningkatkan integrasi 

pembangunan  kawasan diiringi dengan 

penyediaan ruang untuk golongan usaha 

skala kecil termasuk sektor informal dan 

ruang terbuka publik 

 pemanfaatan ruang di kawasan campuran 

dapat berbentuk pita atau super blok 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program perencanaan pengembangan wilayah 

strategis dan cepat tumbuh 

o program perencanaan tata ruang 

o program pemanfaatan ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang 

o program pengelolaan ruang terbuka hijau 

(RTH) 

o program pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana transportasi dan 

telekomunikasi 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan jalan 

o program pembangunan dan pengembangan 

infrastruktur air minum, drainase, dan 

sanitasi. 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan sumber daya air 

o program pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman 

o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana perumahan dan 

kawasan permukiman 

o program peningkatan dan pengembangan 

sumber energi 

o program peningkatan promosi dan 

kerjasama investasi 

 

Kecamatan Kertak 

Hanyar, Kecamatan 

Gambut, 

o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

dengan  proporsi, ruang untuk kawasan 

permukiman berkisar 35-65% dari total 

besaran ruang yang dibangun sesuai dengan 

kategori pola sifat lingkungan setempat 

(daya dukung resapan, kebutuhan ruang 

hijau) 

 pengembangan kawasan industri, pergudangan 

wajib dilengkapi sarana pengolahan limbah 

 pengembangan infrastruktur di kawasan 

ekonomi strategis dilakukan sebagai bagian 

integral dari pengembangan kawasan lainnya 

dan diarahkan untuk menjadi kawasan yang 

berwawasan lingkungan (pro green) 

 

 i. Kawasan Agropolitan         

 Kawasan agropolitan adalah kawasan yang 

terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan 

pada wilayah perdesaan sebagai sistem 

produksi pertanian dan pengelolaan sumber 

daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh 

adanya keterkaitan fungsional dan hierarki 

keruangan satuan sistem permukiman dan sistem 

agrobisnis. 

 penetapan kawasan berbasis spasial dan 

sektoral; 

  

 Kecamatan Sungai 

Tabuk dan 

sekitarnya. 

      

 j. Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi 

(KKPHP) 

        

 Kesatuan pengelolaan Hutan Produksi adalah 

organisasi  pengelolaan hutan produksi yang 

wilayahnya sebagian besar terdiri atas 

kawasan hutan produksi, yang dikelola 

Pemerintah Daerah. 

 penetapan kawasan berbasis spasial dan 

sektoral; 

 pembukaan peluang investasi guna mendukung 

tercapainya tujuan pengelolaan hutan di 

wilayahnya; 

  

 Kecamatan Sungai 

Tabuk dan 

sekitarnya. 

      

          

 2. Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Sosial 

Budaya 

        

 a. Kawasan Tradisional 

 pengembangan kawasan tradisional sebagai 

pusat wisata heritage dan tradisional 

dengan meningkatkan dan mengembangkan 

sistem pencapaian pejalan kaki, moda 

o program penataan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah 

o program perencanaan pengembangan wilayah 

strategis dan cepat tumbuh 

o program perencanaan tata ruang 

Kota Martapura, 

Teluk Selong, dan 

Desa Kalampaian, dan 

kawasan wisata 

lainnya di wilayah 

o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

 Kementerian 

Pekerjaan Umum 

 Kementerian 

Perhubungan. 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

transportasi dan meningkatkan nilai 

ekonomis bangunan serta dapat mengakomodir 

kepentingan pendidikan, penelitian, dan 

dokumentasi. 

 peningkatan kawasan RTH sebagai unsur 

utama ruang 

 membatasi perubahan fungsi kawasan 

permukiman sekaligus melestarikan 

lingkungannya 

 melestarikan dan menata fungsi bersejarah 

dan budaya untuk mendukung kegiatan 

perdagangan jasa dan pariwisata dengan 

pengaturan dan penataan lalu lintas 

beserta pedestrian yang lebih nyaman. 

 merelokasi kegiatan yang tidak sesuai dan 

tidak complementer dengan tujuan 

pelestarian. 

 Kawasan religius 

 pengembangan kawasan religius sebagai 

pusat wisata heritage dan religius dengan 

meningkatkan dan mengembangkan sistem 

pencapaian pejalan kaki, moda transportasi 

dan meningkatkan nilai ekonomis bangunan 

serta dapat mengakomodir kepentingan 

pendidikan, penelitian, dan dokumentasi. 

 peningkatan kawasan RTH sebagai unsur 

utama ruang 

 membatasi perubahan fungsi kawasan 

permukiman sekaligus melestarikan 

lingkungannya 

 melestarikan dan menata fungsi bersejarah 

dan budaya untuk mendukung kegiatan 

perdagangan jasa dan pariwisata dengan 

pengaturan dan penataan lalu lintas 

beserta pedestrian yang lebih nyaman. 

 merelokasi kegiatan yang tidak sesuai dan 

tidak complementer dengan tujuan 

pelestarian. 

b. Kawasan Bersejarah 

 pengembangan kawasan bersejarah sebagai 

pusat wisata heritage dan bersejarah 

dengan meningkatkan dan mengembangkan 

sistem pencapaian pejalan kaki, moda 

transportasi dan meningkatkan nilai 

ekonomis bangunan serta dapat mengakomodir 

kepentingan pendidikan, penelitian, dan 

o program pemanfaatan ruang 

o program pengendalian pemanfaatan ruang 

o program pembangunan dan pengembangan 

infrastruktur air minum, drainase, dan 

sanitasi. 

o program pembangunan dan pengembangan 

sarana dan prasarana transportasi dan 

telekomunikasi 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan jalan 

o program pembangunan dan pengembangan 

jaringan sumber daya air 

o program pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman 

o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana perumahan dan 

kawasan permukiman 

o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana pendidikan 

o program pembangunan dan pengembangan 

prasarana dan sarana kesehatan 

o program peningkatan dan pengembangan 

sumber energi 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 

cagar budaya 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 

regilius 

o program peningkatan bangunan dan kawasan 

bersejarah 

o program pengelolaan ruang terbuka hijau 

(RTH) 

o program peningkatan promosi dan 

kerjasama investasi 

 

Kabupaten Banjar. o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

 Dinas Pekerjaan 

Umum Prov. 

Kalsel. 

 Dinas 

Perhubungan, 

Komunikasi Dan 

Informatika 

Prov. Kalsel 

 Dinas 

Kebudayaan dan 

Pariwisata 

Prov. Kalsel 

 Dinas Bina 

Marga Dan 

Sumber Daya Air 

. 

 Dinas Perumahan 

Dan Permukiman. 

 Dinas 

Perhubungan, 

Komunikasi Dan 

Informatika 

 Dinas 

Kebudayaan, 

Pariwisata, 

Pemuda, dan 

Olahraga 

 Dinas 

Perindustrian 

Dan 

Perdagangan. 

 BLHD 

 Bappeda 

 PLN 

 Swasta 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

dokumentasi. 

 peningkatan kawasan RTH sebagai unsur 

utama ruang 

 membatasi perubahan fungsi kawasan 

permukiman sekaligus melestarikan 

lingkungannya 

 melestarikan dan menata fungsi bersejarah 

dan budaya untuk mendukung kegiatan 

perdagangan jasa dan pariwisata dengan 

pengaturan dan penataan lalu lintas 

beserta pedestrian yang lebih nyaman. 

 merelokasi kegiatan yang tidak sesuai dan 

tidak complementer dengan tujuan 

pelestarian. 

c. Kawasan Religius 

 pengembangan kawasan religius sebagai 

pusat wisata heritage dan religius dengan 

meningkatkan dan mengembangkan sistem 

pencapaian pejalan kaki, moda transportasi 

dan meningkatkan nilai ekonomis bangunan 

serta dapat mengakomodir kepentingan 

pendidikan, penelitian, dan dokumentasi. 

 peningkatan kawasan RTH sebagai unsur 

utama ruang 

 membatasi perubahan fungsi kawasan 

permukiman sekaligus melestarikan 

lingkungannya 

 melestarikan dan menata fungsi bersejarah 

dan budaya untuk mendukung kegiatan 

perdagangan jasa dan pariwisata dengan 

pengaturan dan penataan lalu lintas 

beserta pedestrian yang lebih nyaman. 

 merelokasi kegiatan yang tidak sesuai dan 

tidak complementer dengan tujuan 

pelestarian. 

 

          

 3. Kawasan Strategis Sudut Kepentingan 

Pendayagunaan Sumberdaya Alam Dan Teknologi 

Tinggi  

        

 a. PLTA Ir. P. M. Noor 
PLTA Ir. P.M. Noor sebagai suatu kawasan yang 

memiliki nilai-nilai penting dalam rangka 

pemberdayaan sumber daya alam dan teknologi 

tinggi. 

 penataan kembali melalui pembebasan 

o program pengendalian pencemaran dan 

perusakan lingkungan hidup 

o program perlindungan dan konservasi 

sumber daya alam 

o program pengembangan ekowisata dan jasa 

lingkungan di kawasan-kawasan konservasi 

laut dan hutan 

Kecamatan Aranio o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 
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(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

sempadan 

 pengembangan sempadan sebagai RTH dan 

penyangga banjir 

 peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang 

di sepanjang waduk melalui penegakan hukum 

 peningkatan peran serta masyarakat dalam 

pengelolaan melalui pemberdayaan ekonomi 

masyarakat, penyediaan prasarana dan 

sarana serta peningkatan kesadaran 

masyarakat. 

b. Irigasi Teknis 
Irigasi teknis merupakan suatu kawasan yang 

memiliki nilai-nilai penting dalam rangka 

pemberdayaan sumber daya alam dan teknologi 

tinggi. 

 penataan kembali melalui pembebasan 

sempadan 

 pengembangan sempadan sebagai RTH dan 

penyangga banjir 

 peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang 

di sepanjang kawasan irigasi 

 peningkatan peran serta masyarakat dalam 

pengelolaan melalui pemberdayaan ekonomi 

masyarakat, penyediaan prasarana dan 

sarana serta peningkatan kesadaran 

masyarakat. 

 

o program pengelolaan ruang terbuka hijau 

(RTH) 

o program rehabilitasi hutan dan lahan 

o perlindungan dan konservasi sumber daya 

hutan 

o Swasta 

 4. Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Fungsi Dan 

Daya Dukung Lingkungan 

        

 Sub DAS atau Sub Daerah Aliran Sungai merupakan 

suatu kawasan yang memiliki nilai-nilai penting 

dalam rangka fungsi dan daya dukung lingkungan 

 penataan kembali melalui pembebasan sempadan 

 pengembangan sempadan sebagai RTH dan 

penyangga banjir 

 peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang 

melalui penegakan hukum 

 peningkatan peran serta masyarakat dalam 

pengelolaan melalui pemberdayaan ekonomi 

masyarakat, penyediaan prasarana dan sarana 

serta peningkatan kesadaran masyarakat 

 

o program pengendalian pencemaran dan 

perusakan lingkungan hidup 

o program perlindungan dan konservasi 

sumber daya alam 

o program pengembangan ekowisata dan jasa 

lingkungan di kawasan-kawasan konservasi 

laut dan hutan 

o program pengelolaan ruang terbuka hijau 

(RTH) 

o program rehabilitasi hutan dan lahan 

o perlindungan dan konservasi sumber daya 

hutan 

Kabupaten Banjar o APBN 

o APBD 

Provinsi 

o APBD 

Kabupaten 

o BUMN 

o BUMD 

o Swasta 

     

Sumber : Hasil Rencana  
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KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013-2032 

Tabel 6.2 

RUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013 - 2032 

 

No. BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM KETERANGAN 

(1) (2) (3) (4) 

1. PENDIDIKAN o Program Pendidikan Anak Usia Dini 
o Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 

o Program Pendidikan Menengah 
o Program Pendidikan Non Formal 

o Program Pendidikan Luar Biasa 

o Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 
o Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan 

o Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 

 

2. KESEHATAN o Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan 

o Program Upaya Kesehatan Masyarakat 
o Program Pengawasan Obat Dan Makanan 

o Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 
o Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat 

o Program Perbaikan Gizi Masyarakat 
o Program Pengembangan Lingkungan Sehat 

o Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular 

o Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 
o Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 

o Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya 
o Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 

o Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 

o Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 
o Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 

o Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 
o Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan 

o Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak 

 

3. PEKERJAAN UMUM o Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan 

o Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 
o Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong 

o Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 

o Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong 
o Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan 

o Program Tanggap Darurat Jalan Dan Jembatan 
o Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan 

o Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan  
o Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya  

o Program Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku 

o Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konversi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya 
o Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah 

o Program Pengendalian Banjir 
o Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh 

o Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan 

 

4. PERUMAHAN o Program Pengembangan Perumahan 

o Program Lingkungan Sehat Perumahan 
o Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 

o Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial 

o Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 
o Program Pengelolaan Areal Pemakaman 
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5. PENATAAN RUANG o Program Perencanaan Tata Ruang 

o Program Pemanfaatan Ruang 

o Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

 

6. PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN 

o Program Pengembangan Data/Informasi 
o Program Kerjasama Pembangunan 

o Program Pengembangan Wilayah Perbatasan  

o Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh  
o Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar 

o Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 
o Program  Perencanaan Pembangunan Daerah 

o Program  Perencanaan Pembangunan Ekonomi 
o Program  Perencanaan Sosial Budaya 

o Program  Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam 

o Program  Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 

 

7. STATISTIK o Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah  

8. PERHUBUNGAN o Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan 

o Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Llaj 
o Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 

o Program Pembangunan  Sarana Dan Prasarana Perhubungan 

o Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas 
o Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 

 

9. KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA 

o Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa 

o Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Komunikasi Dan Informasi 

o Program Fasilitasi Peningkatan Sdm Bidang Komunikasi Dan Informasi 
o Program Kerjasama Informsi Dan Media Massa 

 

10. LINGKUNGAN HIDUP o Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 

o Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup 

o Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam 
o Program  Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 

o Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup 
o Program Peningkatan Pengendalian Polusi 

o Program Pengembangan Ekowisata Dan Jasa Lingkungan Di Kawasan-Kawasan Konservasi Laut Dan Hutan 

o Program Pengendalian Kebakaran Hutan 
o Program Pengelolaan Dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Dan Laut 

o Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) 

 

11. PERTANAHAN o Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah 

o Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah 
o Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 

o Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan 

 

12. PERTANIAN o Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 

o Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 
o Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 

o Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 
o Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 

o Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 

o Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak 
o Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 

o Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 
o Program Peningkatan Penerapan Teknologi Petemakan 

 

13. KELAUTAN DAN 
PERIKANAN 

o Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 
o Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 

o Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut 
o Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut Dan Prakiraan Iklim Laut 
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o Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan Dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat 

o Program Pengembangan Budidaya Perikanan 

o Program Pengembangan Perikanan Tangkap 
o Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 

o Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan 
o Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar 

14. KEHUTANAN o Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 
o Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan 

o Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan 
o Program Pemanfaatan Kawasan Baton Industri 

o Program Pembinaan Dan Penertiban Industri Hasil Hutan 
o Program Perencanaan Dan Pengembangan Baton 

 

 

15. ENERGI DAN 

SUMBERDAYA MINERAL 

o Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan 

o Program Pengawasan Dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan 

o Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 

 

16. KEPENDUDUKAN DAN 
CATATAN SIPIL 

o Program Penataan Administrasi Kependudukan  

17. PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN 

o Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan 
o Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 

o Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan 
o Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan 

o Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 

 

18. KELUARGA BERENCANA 

DAN KELUARGA 
SEJAHTERA 

o Program Keluarga Berencana 

o Program Kesehatan Reproduksi Remaja 
o Program Pelayanan Kontrasepsi 

o Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Kb/Kr Yang Mandiri 

o Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat 
o Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling Krr 

o Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Pms Termasuk Hiv/ Aids 
o Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 

o Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 

o Program Pengembangan Model Operasional Bkb-Posyandu-Padu 

 

19. SOSIAL o Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (Kat) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya 
o Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 

o Program Pembinaan Anak Terlantar 

o Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma 
o Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo 

o Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Psk, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya) 
o Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 

 

20. TENAGA KERJA o Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja 
o Program Peningkatan Kesempatan Kerja 

o Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 

 

21. TRANSMIGRASI o Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 

o Program Transmigrasi Lokal 
o Program Transmigrasi Regional 

 

22. KEBUDAYAAN o Program Pengembangan Nilai Budaya 
o Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 

o Program Pengelolaan Keragaman Budaya 
o Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 

 

23. PARIWISATA o Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 
o Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 

o Program Pengembangan Kemitraan 
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24. PEMUDA DAN OLAH 

RAGA 

o Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda 

o Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 

o Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda 
o Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 

o Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga 
o Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga 

o Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga 

 

25. PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN DESA 

o Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 

o Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 
o Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa  

o Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 
o Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 

 

26. PERINDUSTRIAN o Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 
o Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah 

o Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 

o Program Penataan Struktur Industri 
o Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 

 

27. PERDAGANGAN o Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan 

o Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional 

o Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor 
o Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 

o Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan 

 

28. KOPERASI DAN USAHA 

KECIL MENENGAH 

o Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 

o Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 
o Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 

o Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 

 

29. PENANAMAN MODAL 

DAERAH 

o Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi 

o Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi 
o Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Dan Prasarana Daerah 

 

30. KEARSIPAN o Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 
o Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 

o Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kerasipan 
o Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 

 

31. KESATUAN BANGSA DAN 
POLITIK DALAM NEGERI 

o Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 
o Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal 

o Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 
o Program Kemitraan Pengembanganwawasan Kebangsaan 

o Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan 
o Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 

o Program Pendidikan Politik Masyarakat 

o Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 

 

32. LAIN-LAIN o Program Puldatin Data Kumuh 

o Program Pemetaan Kawasan Kumuh 
o Program Tribina Masyarakat Di Kawasan Kumuh 

o Program Studi Penyiapan Infrastruktur Untuk Kawasan Kumuh 
o Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Dan Bangunan Secara Swadaya 

o Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Dan Bangunan Oleh Pengembang 
o Program Peningkatan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Oleh Pemerintah 

o Program Penyiapan Bangunan Sementara Dalam Proses Konsolidasi Lahan 

o Program Relokasi Sementara Untuk Konsolidasi Lahan 
o Program Sosialisasi Relokasi Kawasan Kumuh Kepada Masyarakat 

o Program Sosialisasi Relokasi Kawasan Kumuh Kepada Pengembang 
o Program Sosialisasi Relokasi Kawasan Kumuh Kepada Akademisi, Asosiasi Profesi Dan Praktisi 
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o Program Pembangunan Rumah Susun Sewa 

o Program Pembangunan Rumah Susun Milik 

o Program Pembangunan Apartemen 
o Program Penyuluhan Hidup Sehat 

o Program Rencana Aksi Rutin Bersih-Bersih Rumah Skala Lingkungan   
o Program Relokasi Masyarakat Ke Permukiman Baru  

o Program Rehabilitasi Lahan Kumuh 
o Program Puldatin Data Banjir 

o Program Pemetaan Titik-Titik Banjir 

o Program Studi Penyiapan Infrastruktur Mitigasi Banjir 
o Program Tanggap Darurat Penanganan Banjir 

o Program Penyempurnaan Masterplan Drainase Mayor  
o Program Penyusunan Masterplan Jaringan Drainase Minor  

o Program Perencanaan Penataan Sistem Drainase Mayor 

o Program Perencanaan Pembangunan Fisik Jaringan Drainase Minor 
o Program Perencanaan Sistem Pengendali Banjir 

o Program Perencanaan Pengembangan Sistem Retensi Skala Kota 
o Program Pengembangan Rth Skala Kota Oleh Pemerintah 

o Program Penataan Jaringan Drainase Primer Dan Sekunder 
o Program Pengendalian Banjir  

o Program Penyusunan Raperda Tentang Pengendalian Limpasan Air Hujan Dan Pengendalian Banjir 

o Program Legalisasi Perda Tentang Pengendalian Limpasan Air Hujan Dan Pengendalian Banjir 
o Program Pengawasan Dan Penertiban Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Sempadan 

o Program Penyediaan Sistem Pengaduan Masyarakat  
o Program Penertiban Pelanggaran Terkait Daerah Hijau Pada Kaveling 

o Program Penertiban Pelanggaran Terkait Peresapan Pada Kaveling 

o Program Penertiban Pelanggaran Terhadap Jaringan Drainase Kota 
o Program Pelatihan Sdm Di Bidang Pengelolaan Drainase  

o Program Penerimaan Baru Sdm Di Bidang Pengelolaan Drainase 
o Program Pengembangan Rth Skala Lingkungan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku 

o Program Rehabilitasi/Peningkatan/Pembangunan Jaringan Drainase Lingkungan 
o Program Penyediaan Daerah Hijau Dalam Kaveling Sesuai Ketentuan Yang Berlaku 

o Program Pengembangan Sumur Resapan Dalam Kaveling Sesuai Kebutuhan 

o Program Pengembangan Sumur Biopori Dalam Kaveling Sesuai Kebutuhan 
o Program Pengembangan Sistem Penyaluran Dari Sumber Limpasan Ke Peresapan  

o Program Sosialisasi Perda Kepada Masyarakat 
o Program Sosialisasi Perda Kepada Pengembang 

o Program Sosialisasi Perda Kepada Akademisi, Asosiasi Profesi Dan Praktisi 

o Program Pembukaan Lahan Baru 
o Program Land Development 

o Program Pembangunan Sarana Pendidikan 
o Program Pembangunan Sarana Kesehatan 

o Program Pembangunan Sarana Komersial 
o Program Pembangunan Sarana Ruang Terbuka 

o Program Pembangunan Sarana Sosial Budaya 

o Program Pembangunan Prasarana Sanitasi Baru Skala Kawasan 
o Program Pembangunan Prasarana Drainase Dan Jalan Lingkungan Baru Skala Kawasan 

o Program Pembangunan Prasarana Persampahan Lingkungan Baru Skala Kawasan 
o Program Pembangunan Prasarana Air Bersih/Air Minum Baru Skala Kawasan 

o Program Pembangunan Rumah 

o Program Penataan Sistem Lingkungan 
o Program Puldatin Eksisting Lokasi Kawasan Baru Perkotaan 

o Program Pemetaan Kondisi Fisik Dasar Kawasan Baru Perkotaan 
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o Program Penyusunan Masterplan Kawasan Baru Perkotan Martapura  

o Program Penyusunan Bussiness  Plan Kawasan Baru Perkotan Martapura 

o Program Sosialisasi Pengembangan Kawasan Baru Perkotaan Kepada Masyarakat 
o Program Sosialisasi Pengembangan Kawasan Baru Perkotaan Kepada Pengembang 

o Program Sosialisasi Pengembangan Kawasan Baru Perkotaan Kepada Akademisi, Asosiasi Profesi Dan Praktisi 
o Program Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Pada Kawasan Baru Perkotaan 

o Program Pengawasan Dan Penertiban Sistem Jaringan Pada Kawasan Baru Perkotaan 
o Program Pelatihan Sdm Di Bidang Perumahan Dan Permukiman  

o Program Penerimaan Baru Sdm Di Bidang Perumahan Dan Permukiman 

o Program Puldatin Eksisting Lokasi Kawasan Agropolitan 
o Program Pemetaan Kondisi Fisik Dasar Kawasan Agropolitan 

o Program Penyusunan Masterplan Kawasan Agropolitan  
o Program Penyusunan Bussiness  Plan Kawasan Agropolitan 

o Program Sosialisasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Kepada Masyarakat 

o Program Sosialisasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Kepada Pengembang 
o Program Sosialisasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Kepada Akademisi, Asosiasi Profesi Dan Praktisi 

o Program Studi Sistem Kelembagaan Keuangan 
o Program Studi Sistem Kelembagaan Pemasaran 

o Program Studi Sistem Kelembagaan Petani 
o Program Studi Sistem Kelembagaan Balai Penyuluhan Pertanian 

o Program Pelatihan Kegiatan Agribisnis 

o Program Bantuan Modal Untuk Kegiatan Agibisnis   
o Program Pelatihan Sdm Di Bidang Pengembangan Agropolitan  

o Program Penerimaan Baru Sdm Di Bidang Pengembangan Agropolitan 
o Program Pembangunan Sarana Pendidikan 

o Program Pembangunan Sarana Kesehatan 

o Program Pembangunan Sarana Komersial 
o Program Pembangunan Sarana Ruang Terbuka 

o Program Pembangunan Sarana Sosial Budaya 
o Program Pembangunan Prasarana Pendukung Intensifikasi Lahan 

o Program Pembangunan Prasarana Pendukung Ekstensifikasi Lahan 
o Program Pembangunan Prasarana Pendukung Pengolahan Hasil Pertanian Menjadi Bahan Setengah Jadi 

o Program Pembangunan Prasarana Pendukung Pengolahan Hasil Pertanian Menjadi Bahan Jadi 

o Program Pembangunan Prasarana Pendukung Pengepakan 
o Program Pembangunan Prasarana Pergudangan 

o Program Pembangunan Prasarana Pendistribusian Hasil Olahan Pertanian  
o Program Pembangunan Prasarana Outlet Pemasaran Hasil Olahan Pertanian 

o Program Pembangunan Prasarana Wisata Alam Berbasis Agro 

o Program Pembangunan Prasarana Wisata Buatan Berbasis Agro 
o Program Pembangunan Sarana Informasi Wisata   

o Program Penyusunan Masterplan Jalan  
o Program Sinkronisasi Rencana Jaringan Jalan Dengan Arahan Spasial Dan Rpi2-Jm 

o Program Penyusunan Raperda Tentang Pemanfaatan Sempadan Jalan Lingkungan 
o Program Legalisasi Perda Tentang Pemanfaatan Sempadan Jalan Lingkungan 

o Program Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan 

o Program Pemeliharaan Jalan Lingkungan 
o Program Pembangunan Jalan Lingkungan 

o Program Penyediaan Penampungan Dan Pengolahan Air Bersih/Minum Sederhana Oleh Masyarakat 
o Program Pemanfaatan Sumur Dangkal Oleh Masyarakat Secara Terkendali Sesuai Ketentuan Yang Berlaku 

o Program Pamsimas Skala Lingkungan 
o Program Pengembangan Hidran Umum 

o Program Optimalisasi Air Baku Eksisting 

o Program Identifikasi Sumber Air Baku Baru 
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o Program Pengembangan Sumber Air Baku Baru 

o Program Peningkatan Kualitas Ipam Eksisting 

o Program Peningkatan Kapasitas Produksi Ipam Eksisting 
o Program Pembangunan Ipam Baru 

o Program Peningkatan Kualitas  Jaringan Eksisting  
o Program Pengembangan Jaringan Baru 

o Program Penurunan Tingkat Kebocoran  
o Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keliling Eksisting 

o Program Pengembangan Pelayanan Keliling Baru  

o Program Peningkatan Kualitas Reservoir Umum Eksisting 
o Program Pengembangan Reservoir Umum Baru 

o Program Penyusunan Masterplan Air Minum  
o Program Penyusunan Bussiness  Plan Pdam Intan Banjar 

o Program Perencanaan Pembangunan Bantuan Fisik Instalasi Pengolahan Air Bersih/Minum Sederhana 

o Program Perencanaan Pengembangan Sumber Air Baku  
o Program Perencanaan Pengembangan Ipam 

o Program Perencanaan Pembangunan Jaringan Distribusi 
o Program Penyusunan Raperda Tentang Pemanfaatan Dan Konservasi Sumber Daya Air 

o Program Legalisasi Perda Tentang Pemanfaatan Dan Konservasi Sumber Daya Air 
o Program Sosialisasi Dan Penyuluhan Perda Kepada Masyarakat 

o Program Sosialisasi Dan Penyuluhan Perda Kepada Pengembang 

o Program Sosialisasi Dan Penyuluhan Perda Kepada Akademisi, Asosiasi Profesi Dan Praktisi 
o Program Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Sumur Dangkal 

o Program Penertiban Pelanggaran Terhadap Jaringan Pdam 
o Program Pelatihan Sdm Di Bidang Pengelolaan Penyediaan Air Bersih/Minum 

o Program Penerimaan Baru Sdm Di Bidang Pengelolaan Penyediaan Air Bersih/Minum 

o Program Pengembangan Sistem Domestik Air Kotor 
o Program Pengembangan Sitem Domestik Tinja 

o Program Pengembangan Usaha/Bisnis Penyedotan Tinja  
o Program Pengembangan Usaha Industri Pengolahan Limbah 

o Program Pemberian Bantuan  Csr Penyediaan Mck Umum  
o Program Pemberian Bantuan Csr Penyediaan Septictank Umum 

o Program Pengembangan Sewage Treatment Plant (Stp) Untuk Kimia 

o Program Pengembangan Sewage Treatment Plant (Stp) Untuk  Non Kimia 
o Program Pengembangan Iplt 

o Program Penyediaan Truk Tinja 
o Program Pengembangan Jaringan Perpipaan 

o Program Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Limbah 

o Program Penyediaan Sistem Konversi Energi Dari Limbah 
o Program Penyusunan Masterplan Sanitasi Kota  

o Program Penyusunan Bussiness Plan Instalasi Pengolahan Limbah Terpusat 
o Program Perencanaan Pembangunan Iplt 

o Program Perencanaan Pengembangan Kinerja Air Minum Dan Air Limbah 
o Program Penyusunan Raperda Tentang Pengelolaan Sanitasi 

o Program Legalisasi Perda Tentang Pengelolaan Sanitasi 

o Program Sosialisasi Dan Penyuluhan Perda Kepada Masyarakat 
o Program Sosialisasi Dan Penyuluhan Perda Kepada Pengembang 

o Program Sosialisasi Dan Penyuluhan Perda Kepada Akademisi, Asosiasi Profesi Dan Praktisi 
o Program Penertiban Pelanggaran Pengelolaan Sanitasi Domestik 

o Program Penertiban Pelanggaran Pengelolaan Sanitasi Fungsi Khusus 
o Program Pelatihan Sdm Di Bidang Pengelolaan Sanitasi 

o Program Penerimaan Baru Sdm Di Bidang Pengelolaan Sanitasi 

o Program Penyediaan Tempat Sampah Domestik Oleh Masyarakat 
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o Program Penyediaan Tempat Sampah Umum Oleh Pengelola Bangunan Umum 

o Program Pemberian Bantuan Csr Penyediaan Tempat Sampah 

o Program Pemberian Bantuan Csr Penyediaan Tps 
o Program Pengembangan Usaha/Bisnis Pengangkutan Sampah 

o Program Pengembangan Usaha Industri Pengolahan Sampah 
o Program Peningkatan Kualitas Tempat Sampah Eksisting 

o Program Penyediaan Tempat Sampah Umum Baru 
o Program Bantuan Tempat Sampah Domestik 

o Program Peningkatan Kualitas Tps Eksisting 

o Program Penyediaan Tps Baru  Skala Lingkungan  
o Program Penyediaan Tps Baru  Kawasan 

o Program Peningkatan Kualitas Gerobak Sampah Eksisting 
o Program Peningkatan Kualitas Truk Sampah Eksisting 

o Program Penyediaan Gerobak Sampah Baru 

o Penyediaan Truk Sampah Baru 
o Program Konversi Sistem Controll Landfill Menjadi Sistem Sanitary Landfill 

o Program Pengembangan Sistem Pengolahan Sampah Di Tpa 
o Program Penyusunan Masterplan Persampahan Kota  

o Program Perencanaan Pembangunan Tps Lingkungan 
o Program Perencanaan Pembangunan Tps Kawasan 

o Program Penyusunan Raperda Tentang Pengelolaan Persampahan 

o Program Legalisasi Perda Tentang Pengelolaan Persampahan 
o Program Sosialisasi Dan Penyuluhan Perda Kepada Masyarakat 

o Program Sosialisasi Dan Penyuluhan Perda Kepada Pengembang 
o Program Sosialisasi Dan Penyuluhan Perda Kepada Akademisi, Asosiasi Profesi Dan Praktisi 

o Program Penertiban Pelanggaran Penyediaan Tempat Sampah 

o Program Penertiban Pelanggaran Pembuangan Sampah 
o Program Penertiban Pengelolaan Tps 

o Program Penertiban Pengelolaan Tpa 
o Program Pelatihan Sdm Di Bidang Pengelolaan Persampahan 

o Program Penerimaan Baru Sdm Di Bidang Pengelolaan Persampahan 
o Program Pelatihan Sdm Di Bidang Pengelolaan Sanitasi 

o Program Penerimaan Baru Sdm Di Bidang Pengelolaan Sanitasi 

o Program Puldatin Eksisting Lokasi Kawasan Cagar Budaya 
o Program Pemetaan Kondisi Fisik Kawasan Cagar Budaya 

o Program Penyusunan Masterplan Kawasan Cagar Budaya 
o Program Penyusunan Bussiness  Plan Kawasan Cagar Budaya 

o Program Penyusunan Raperda Tentang Penetapan Kawasan Dan Bangunan Cagar Budaya 

o Program Legalisasi Perda Tentang Penetapan Kawasan Dan Bangunan Cagar Budaya 
o Program Sosialisasi Kawasan Dan Bangunan Cagar Budaya Kepada Masyarakat 

o Program Sosialisasi Kawasan Dan Bangunan Cagar Budaya Kepada Pengembang 
o Program Sosialisasi Kawasan Dan Bangunan Cagar Budaya Kepada Akademisi, Asosiasi Profesi Dan Praktisi 

o Program Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Pada Pada Kawasan Dan Bangunan Cagar Budaya 
o Program Pengawasan Dan Penertiban Sistem Jaringan Pada Kawasan Dan Bangunan Cagar Budaya 

o Program Pelatihan SDM Di Bidang Cagar Budaya 

o Program Penerimaan Baru Sdm Di Bidang Cagar Budaya 
o Program Pelibatan Masyarakat Dalam Penataan Kawasan Dan Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya 

o Program Penataan Kawasan Dan Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Oleh Swasta 
o Program Penataan Kawasan Dan Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Oleh Pemerintah 

o Program Pembangunan Sarana Komersial 
o Program Pembangunan Sarana Ruang Terbuka 

o Program Pembangunan Sarana Sosial Budaya 

o Program Pembangunan Prasarana Sanitasi Baru Skala Kawasan 
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o Program Pembangunan Prasarana Drainase Dan Jalan Lingkungan Baru Skala Kawasan 

o Program Pembangunan Prasarana Persampahan Lingkungan Baru Skala Kawasan 

o Program Pembangunan Prasarana Air Bersih/Air Minum Baru Skala Kawasan 
o Program Peningkatan Kualitas Bangunan Cagar Budaya Oleh Swasta 

o Program Peningkatan Kualitas Bangunan Cagar Budaya Oleh Pemerintah 
 

Sumber : Hasil Rencana 
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BAB 
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 

 

 

 

Pada bab ini akan diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan 

(a) ketentuan umum peraturan zonasi; (b) ketentuan perizinan; (c) 

ketentuan insentif-disinsentif; dan (d) ketentuan sanksi 

administratif. 

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

pasal 35, disebutkan bahwa: “Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan 

melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan 

disinsentif, serta pengenaan sanksi”. Dengan demikian fungsi 

pengendalian pemanfaatan ruang akan disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kedetailan rencana yang ada, dan selanjutnya digunakan menciptakan 

tertib tata ruang. 

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten 

digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan 

ruang wilayah kabupaten. Untuk rujukan pengendalian yang lebih 

teknis, penjabaran RTRW dilakukan dalam: 

a. Rencana rinci tata ruang, seperti RDTRK, RTRK, RTBL dan/atau 

rencana rinci lainnya; dan 

b. Perangkat pengendalian, antara lain Peraturan Zonasi, pengkajian 

rancangan, Panduan Rancang Kota dan/atau standar teknis yang 

ditetapkan. 

 

7.1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi 
Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

pada Pasal 36, disebutkan bahwa Peraturan zonasi disusun sebagai 

pedoman pengendalian pemanfaatan ruang. 

1. Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang 

untuk setiap zona  pemanfaatan ruang. 

2. Peraturan zonasi ditetapkan dengan : 
a. Peraturan pemerintah untuk arahan peraturan zonasi sistem 

nasional; 

b. Peraturan daerah provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem 
provinsi; dan 

c. Peraturan daerah kabupaten/kota untuk peraturan zonasi. 

Dan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pada Pasal 36, 

disebutkan bahwa peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur 

pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk 

setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. 

Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, yang boleh, atau yang 

tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat 

terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang 

hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis 

sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan 

lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, 

produktif, dan berkelanjutan. Ketentuan lain yang dibutuhkan, antara 

lain, adalah ketentuan pemanfaatan ruang yang terkait dengan 

keselamatan penerbangan, pembangunan pemancar alat komunikasi, dan 

pembangunan jaringan listrik tegangan tinggi. 

Ketentuan umum peraturan zonasi berfungsi : 

1. Sebagai dasar pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang 
2. Untuk mnyeragamankan arahan peraturan zonasi di seluruh wilayah 

kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama 

3. Sebagai arahan peruntukan fungsi yang diperbolehkan, diperbolehkan 
dengan syarat dan dilarang serta intensitas ruang pada wilayah 

kabupaten. 

4. Ketentuan umum peraturan zonasi meliputi : 
a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; 

b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan 
c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem 

prasarana wilayah, terdiri atas : 

(1). kawasan sekitar prasarana transportasi; 
(2). kawasan sekitar prasarana energi;  

(3). kawasan sekitar prasarana telekomunikasi;  
(4). kawasan sekitar prasarana sumber daya air; dan 

(5). kawasan sekitar prasarana tempat pemrosesan akhir 
 

7.1.1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung 

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung meliputi : 

 

A. Kawasan Hutan Lindung 
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung 

disusun dengan memperhatikan : 

1. Arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung dilakukan pada 

kawasan yang ditetapkan fungsi sebagai hutan lindung yang 

menjadi kewenangan daerah; 

2. Diperbolehkan secara terbatas pemanfaatan ruang kawasan untuk 

wisata alam tanpa merubah bentang alam;  

3. Diperbolehkan secara bersyarat pemanfaatan ruang kawasan untuk 

kegiatan budidaya bagi permukiman penduduk asli dengan syarat 

luasan tetap/terbatas, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, 

dan dibawah pengawasan ketat secara teknis oleh instansi 

terkait yang berwenang;  

4. Diperbolehkan secara terbatas pemanfaatan ruang untuk kegiatan 

pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, kegiatan budidaya 

(tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah, satwa liar, 

rehabilitasi satwa dan hijauan makanan ternak) dengan syarat 

tidak mengganggu fungsi kawasan serta pemungutan hasil hutan 

bukan kayu (HHBK). 

5. Diperbolehkan secara bersyarat melakukan kegiatan hutan 

berbasis kemasyarakatan dengan syarat sesuai peraturan 

perundangan yang berlaku. 

6. Diperbolehkan secara bersyarat untuk kegiatan pertambangan 

dengan syarat sistem tambang tertutup (underground) dan sesuai 

dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

7. Dilarang melakukan aktivitas yang berdampak pada mengurangi 

keseimbangan tata air, dan lingkungan sekitarnya; 

7 
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8. Dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan 

lingkungan seperti bencana alam longsor dan banjir; 

9. Dilarang untuk seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas 

kawasan hutan dan tutupan vegetasi; 

10. Dilarang untuk seluruh kegiatan yang berpotensi mengganggu 

bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi 

hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian 

lingkungan hidup; 

11. Ketentuan lebih lanjut yang ditetapkan oleh lembaga teknis. 

 

B. Kawasan Sekitar Mata Air 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar mata air 

disusun dengan memperhatikan: 

1. dilarang untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan 

menyebabkan kerusakan kualitas sumber air; 

2. diperbolehkan untuk pembuatan sistem saluran bila sumber 

dimanfaatkan untuk air minum atau irigasi; 

3. diperbolehkan untuk digunakan untuk pariwisata, dimana 

peruntukkannya diizinkan selama tidak mengurangi kualitas tata 

air yang ada; 

4. membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung 

untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata 

air; 

5. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan 
6. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap 

mata air. 

 

C. Kawasan Sempadan Pantai 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan pantai 

disusun dengan memperhatikan : 

1. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti 

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperkenankan 

dilakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan penelitian, 

bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini; 

2. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan 

terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 

diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, 

dan perikanan tradisional; dan 

3. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam 

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan 

kegiatan budidaya sesuai peruntukan kawasan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

D. Kawasan Sempadan Sungai 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai 

disusun dengan memperhatikan : 

1. mempertahankan sempadan sungai sehingga terhindar dari erosi dan 
kerusakan kualitas air sungai; 

2. pencegahan dilakukan terhadap kegiatan budidaya di sepanjang 

sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air sungai; 

3. pengendalian terhadap kegiatan yang telah ada di sepanjang 

sungai agar tidak berkembang lebih jauh;  

4. melarang pembuangan limbah industri ke sungai; 
5. diperkenankan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan 

6. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang 

dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan pemanfaatan air. 

 

E. Kawasan Sempadan Danau/Waduk 
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan danau dan 

waduk disusun dengan memperhatikan : 

1. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; 

2. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

3. dalam kawasan sempadan waduk/danau tidak diperkenankan dilakukan 

kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi danau/waduk; dan 

4. dalam kawasan sempadan waduk/danau diperkenankan dilakukan 

kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

 

F. Kawasan Sempadan Bendungan 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan bendungan 

disusun dengan memperhatikan : 

1. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; 

2. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

3. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman 
rekreasi maupun fasilitas pendukungnya, dengan memperhatikan dan 

mempertimbangkan kualitas dan daya dukung  - daya tampung sungai 

dan atau bendungan yang ada serta keamanan dari masyarakat 

secara umum yang memanfaatkan ruang tersebut; dan 

4. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang 

dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan 

air. 

 

G. Kawasan Rawan Banjir 
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir disusun 

dengan memperhatikan : 

1. pemanfaatan ruang dengan memperhatikan karakteristik, jenis, dan 
ancaman bencana; 

2. melestarikan kawasan lindung dan kawasan hulu sungai; 
3. pembuatan sumur resapan di kawasan perkotaan dan perdesaan, 

kawasan pertanian yang dilengkapi embung, bendung maupun cek 

dam; 

4. membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada 

jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan 

fungsi irigasi untuk drainase; 

5. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; 
6. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan 

pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; 

7. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka dan pembangunan 

fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan 



 

Materi Teknis  RTRW Kabupaten Banjar Tahun 2013 - 2032                  VII - 3 

KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013-2032 

8. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman 
dan fasilitas umum penting lainnya. 

 

H. Kawasan Pelestarian Alam (TAHURA) 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan taman hutan raya 

disusun dengan memperhatikan : 

1. pemanfaatan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi; 

2. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi; 

3. koleksi kekayaan keanekaragaman hayati; 
4. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta 

energi air, panas dan angin serta wisata alam; 

5. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang 

budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah; 

6. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat; dan 
7. pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka 

pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan secara buatan 

dalam lingkungan yang semi alami. 

 

I. Kawasan Cagar Budaya  

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya disusun 

dengan memperhatikan : 

1. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata; 

2. pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai 

dengan fungsi kawasan; 

3. benda cagar budaya berupa bangunan yang fungsional harus 

dikonservasi dan direhabilitasi bagi bangunan yang sudah mulai 

rusak; dan 

4. penerapan sistem insentif bagi bangunan yang dilestarikan dan 
pemberlakuan sistem disinsentif bagi bangunan yang mengalami 

perubahan fungsi. 

 

J. Kawasan Ruang Terbuka Hijau 
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau 

disusun dengan memperhatikan : 

1. kawasan ruang terbuka hijau tidak diperkenankan dialihfungsikan; 

2. pemanfaatan ruang terbuka hijau dibedakan menurut fungsinya 

sesuai hutan kota, taman kota, rekreasi, sempadan sungai di 

perkotaan, sempadan irigasi di perkotaan dan sejenisnya; 

3. dalam kawasan ruang terbuka hijau masih diperkenankan dibangun 
fasilitas pelayanan sosial secara terbatas dan memenuhi 

ketentuan yang berlaku; 

4. pembatasan pendirian bangunan yaitu hanya terbatas untuk 

bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; 

5. lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) 
meter persegi; 

6. berbentuk suatu hamparan, jalur atau kombinasi dari bentuk   

satu hamparan dan jalur; dan 

7. didominasi komunitas tumbuhan. 
 

K. Kawasan Sempadan Irigasi 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sempadan  irigasi 

disusun dengan memperhatikan :  

1. Penetapan garis sempadan irigasi diukur dari batas luar tubuh 

saluran dan atau bangunan irigasi dimaksud; 

2. Pelarangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis 

sempadan untuk menghindari kehilangan air; 

3. Dilarang mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-

bangunan lain yang berada di dalam, diatas maupun yang 

melintasi saluran irigasi kecuali dengan izin Pemerintah Daerah 

yang bersangkutan; 

4. Perbedaan jaringan pada irigasi primer, sekunder dan tersier; 

5. Pada saluran irigasi primer tidak diperkenankan melakukan 

pengambilan langsung pada saluran irigasi, namun harus melalui 

bangunan pemecah/penyalur air; 

6. Pada saluran irigasi sekunder tidak diperkenankan melakukan 

pengambilan langsung pada saluran irigasi, namun harus melalui 

bangunan pemecah atau penyalur air; 

7. Pada saluran irigasi tersier diperkenankan melakukan 

pengambilan langsung pada saluran irigasi atau saluran irigasi 

tersier mempunyai fungsi atau peran untuk membawa atau 

menyalurkan pada bidang yang memerlukan; 

8. Jaringan jalan inspeksi dapat dibangun pada jaringan primer, 

sekunder dan tersier dengan dimensi berbeda-beda pada tiap 

jaringan yang diatur oleh peraturan undang yang berlaku atau 

peraturan daerah bila ada; 

9. Jaringan inspeksi berfungsi sebagi sempadan irigasi; dan 

10. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan jaringan irigasi 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 

L. Kawasan Rawan Bencana Alam 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam 

disusun dengan memperhatikan :  

1. Diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya dengan 

mempertimbangkan  karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; 

2. Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;  

3. Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan 

pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; 

4. Penetapan batas dataran banjir; 

5. Pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan 

pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;  

6. Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman 

dan fasilitas umum penting lainnya pada kawasan rawan banjir;  

7. Penggunaan lahan pada kawasan longsor dengan mempertimbangkan 

kelerengannya;  

8. Pengaturan bangunan pada zona rawan bencana gempa bumi dengan 

jenis bangunan meliputi jarak 0 (nol) – 100 (seratus) meter 

letak sesak dengan bangunan tidak permanen tahan gempa, > 100 

(seratus) – 500 (lima ratus) meter letak sesar dengan bangunan 

semi permanen tahan gempa, dan > 500 (lima ratus) meter letak 

sesar dengan bangunan permanen tahan gempa;  
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9. Pengaturan tata bangunan berupa GSB, KDB, dan KDH pada daerah 

rawan bencana akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan  

10. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan jaringan irigasi 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang yang tidak 

terdapat pada pola ruang, diperbolehkan dengan syarat tidak 

mengganggu fungsi utama kawasan. 

 

7.1.2 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya 

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya meliputi : 

 

A. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi 
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi 

disusun dengan memperhatikan : 

1. Diperbolehkan secara terbatas kegiatan pemanfaatan hasil hutan 
untuk menjaga kestabilan neraca sumberdaya kehutanan; 

2. Diperbolehkan secara terbatas kegiatan pendirian bangunan untuk 
menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; 

3. Diperbolehkan melakukan penebangan pohon dengan persyaratan: 
a. Jarak penebangan pohon > 500 meter dari tepi waduk; 

b. Jarak penebangan pohon > 200 meter dari tepi mata air dan 

kiri kanan sungai di daerah rawa; 

c. Jarak penebangan pohon > 100 meter dari tepi kiri kanan 

sungai, 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai; dan 

d. Jarak penebangan pohon > 2 kali kedalaman jurang dari tepi 

jurang;  

4. Dilarang untuk kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan 

pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan 

terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi; 

5. Diperbolehkan untuk mengalihfungsikan kawasan hutan produksi 

yang dapat dikonversi untuk kegiatan lain di luar kehutanan 

setelah potensi hutan dimanfaatkan dan sesuai peraturan 

perundangan yang berlaku; dan 

6. Diperbolehkan melakukan kegiatan pengelolaan hutan produksi 

dengan persyaratan : 

a. Wajib dilakukan studi kelayakan; dan 

b. Wajib dilakukan studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan 

(AMDAL) yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari 

lembaga yang berwenang. 

7. Diperbolehkan secara terbatas melakukan kegiatan pengusahaan 

berupa Hutan Berbasis Kerakyatan dengan syarat harus melibatkan 

masyarakat setempat dan sesuai peraturan perundangan yang 

berlaku. 

8. Dilarang melakukan aktivitas yang berdampak pada mengurangi 

keseimbangan tata air, dan lingkungan sekitarnya; 

9. Dilarang melakukan aktivitas yang menimbulkan gangguan 

lingkungan seperti bencana alam longsor dan banjir. 

 

B. Kawasan Peruntukan Hutan Tanaman Rakyat 
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan tanaman 

rakyat disusun dengan memperhatikan: 

1. Kegiatan pengusahaan hutan tanaman rakyat diperkenankan 

dilakukan terhadap lahan-lahan yang potensial dikembangkan di 

seluruh wilayah kabupaten;  

2. Pengelolaan hutan tanaman rakyat harus mengikuti peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

3. Dilarang melakukan aktivitas yang berdampak pada mengurangi 

fungsi lindung, seperti mengurangi keseimbangan tata air, dan 

lingkungan sekitarnya; 

4. Dilarang melakukan aktivitas yang menimbulkan gangguan 

lingkungan seperti bencana alam longsor dan banjir; 

5. Diperbolehkan melakukan aktivitas pendukung perkebunan seperti 

penyelenggaraan pembibitan; 

6. Diperbolehkan melakukan pengusahaan hutan tanaman rakyat oleh 

badan hukum dilakukan harus dengan melibatkan masyarakat 

setempat; dan 

7. Diperbolehkan melakukan alih fungsi kawasan hutan tanaman rakyat 

untuk kegiatan lain setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan 

dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

 

C. Kawasan Peruntukan Pertanian 

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian 

disusun dengan memperhatikan : 

1. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan 

pertanian tanaman pangan, disusun dengan memperhatikan : 

a. Diperbolehkan pemanfaatan ruang pada kawasan pertanian 

tanaman pangan dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan 

untuk menjadi kawasan permukiman dan lahan terbangun di 

sepanjang Jalan A. Yani (Arteri Primer) maksimal 750 meter 

kanan dan kiri, kecuali untuk Kawasan Kecamatan Kertak Hanyar 

dan Kecamatan Gambut maksimal 1.250 meter kanan dan kiri dari 

as jalan; 

b. Diperbolehkan pemanfaatan ruang pada kawasan pertanian 

tanaman pangan dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan 

untuk menjadi untuk menjadi kawasan permukiman dan lahan 

terbangun di sepanjang Jalan Lingkar Selatan/ Jalan Gubernur 

Soebardjo (Arteri Sekunder) maksimal 500 meter kanan dan kiri 

dari as jalan;  

c. Diperbolehkan pemanfaatan ruang pada kawasan pertanian 

tanaman pangan dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan 

untuk menjadi kawasan permukiman dan lahan terbangun di 

sepanjang kolektor primer maksimal 250 meter kanan dan kiri 

dari as jalan, kecuali untuk Ruas Jalan Martapura Lama Dan 

Ruas Jalan Gambut - Desa Malintang (Kolektor Primer) maksimal 

500 meter kanan dan kiri dari as jalan; 

d. Dilarang melakukan alih fungsi lahan sawah yang telah 

ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, 

kecuali alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pemerintah atau 

pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum dan terjadi bencana seperti yang diatur oleh 

perundang-undangan; 
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e. Dilarang menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan 
kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan pupuk yang 

menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan 

pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi; 

f. Dilarang pemanfaatan ruang yang mengurangi luas kawasan sawah 

yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 

g. Dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi yang 

terkena saluran irigasi; 

h. Diperbolehkan melakukan alihfungsi peruntukan budidaya 

pertanian pangan lahan basah dan lahan kering sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali 

untuk lahan pertanian tanaman pangan yang telah ditetapkan 

dengan undang-undang; 

i. Diperbolehkan melakukan budidaya pertanian pangan dan 

hortikultura pada kawasan permukiman sebelum kawasan tersebut 

digunakan untuk pembangunan permukiman sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

j. Diperbolehkan pemanfaatan ruang kawasan peruntukkan pertanian 

berupa bangunan jaringan prasarana wilayah dan bangunan yang 

bersifat mendukung kegiatan pertanian; 

k. Diperbolehkan pemanfaatan ruang kawasan peruntukkan pertanian 

untuk mendirikan rumah tinggal dengan intensitas bangunan 

berkepadatan rendah di lahan irigasi non teknis dan lahan 

kering dengan syarat tidak mengganggu fungsi pertanian dan 

wajib memenuhi ketentuan persyaratan bangunan sesuai dengan 

rencana rinci tata ruang; dan 

l. Diperbolehkan pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan wisata 

alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan. 

m. Diperbolehkan pemanfaatan ruang kawasan Minapolitan untuk 

melakukan budidaya tanaman pangan dan atau hortikultura 

dengan memperhatikan rencana rinci tata ruang.  

2. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan 

pertanian hortikultura, disusun dengan memperhatikan : 

a. Pemanfaatan ruang untuk rencana kawasan pertanian 

hortikultura, sesuai kebijakan dan strategi pengembangan dari 

masing-masing jenis kawasan; 

b. Diperbolehkan melakukan perubahan jenis tanaman dari tanaman 

hortikultura menjadi tanaman pangan jika memenuhi kriteria 

teknis; 

c. Diperbolehkan melakukan pola tanam monokultur, tumpangsari, 

dan tumpang gilir; 

d. Diperbolehkan melakukan tindakan konservasi berkaitan dengan 
vegetatif dan sipil teknis, yaitu pembuatan pematang, 

terasering, dan saluran drainase; 

 

D. Kawasan Peruntukan Perikanan 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan 

disusun dengan memperhatikan : 

1. Pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi 
lestari melalui pemberdayaan masyarakat sekitar dalam 

pengembangan dan pengelolaan perikanan serta pemanfaatan 

teknologi informasi untuk perikanan. 

2. Diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk permukiman 

petani atau nelayan dengan kepadatan rendah disekitar kawasan; 

3. Diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk kawasan 

penghijauan atau kawasan sabuk hijau; 

4. Diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk kawasan 

pemijahan; 

5. Diperbolehkan secara terbatas kegiatan pertanian tanaman pangan 

dan atau hortikultura pada Kawasan Minapolitan dengan 

memperhatikan rencana rinci tata ruang dan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

6. Diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk pembudidayaan 

ikan air tawar dan jaring apung; dan 

7. Dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak kualitas air. 
 

E. Kawasan Peruntukan Perkebunan 
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan 

disusun dengan memperhatikan : 

1. Diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang di kawasan perkebunan 

untuk permukiman petani/pekebun perdesaan;  

2. Diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya peternakan, perikanan, 
permukiman dan kegiatan pariwisata; 

3. Diperbolehkan melaksanakan sistem budidaya integrasi tanaman 

perkebunan dengan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan 

perikanan dalam upaya optimalisasi pemanfaatan lahan; 

4. Diperbolehkan membangun sarana transportasi dengan perkerasan 

batu dan pengaspalan/pembetonan dengan memperhatikan 

keseimbangan fungsi lingkungan seperti kawasan resapan air dan 

jalur hidrologis.  

5. Dilarang  menanam tanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat 
menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan 

yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air;  

6. Dilarang dalam kawasan perkebunan besar melakukan perubahan 

jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang 

diberikan; 

7. Diperbolehkan membangunan bangunan yang bersifat mendukung 

kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah dalam kawasan 

perkebunan besar dan perkebunan rakyat; 

8. Diperbolehkan melakukan alih fungsi kawasan perkebunan menjadi 
fungsi lainnya sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

9. Diperbolehkan melakukan kegiatan perkebunan besar dengan 

persyaratan : 

a. Wajib dilakukan studi kelayakan; dan 
b. Wajib dilakukan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim 

evaluasi dari lembaga yang berwenang; 

c. Melaksanakan ketentuan perizinan lainnya yang diatur melalui 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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F. Kawasan Peruntukan Permukiman Dan Lahan Terbangun 
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman dan 

lahan terbangun disusun dengan memperhatikan : 

1. Diperbolehkan melakukan alih fungsi peruntukan kawasan 

permukiman dan lahan terbangun untuk kegiatan lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

2. Diperbolehkan pemanfaatan ruang pada kawasan permukiman untuk 

kegiatan sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman 

sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku; 

3. Diperbolehkan pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman untuk 

kegiatan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan 

yang berlaku; 

4. Diperbolehkan pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman untuk 

kegiatan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

perkotaan; 

5. Diperbolehkan pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman untuk 

kegiatan industri dalan skala rumah tangga dan fasilitas sosial 

ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan; 

6. Dilarang pemanfaatan ruang untuk kawasan permukiman pada 

kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi 

teknis;  

7. Dilarang pemanfaatan ruang atau kegiatan-kegiatan yang 

mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial 

masyarakat; 

8. Diperbolehkan kegiatan penyediaan sarana pendidikan, kesehatan, 

sarana perdagangan dan niaga, kebutuhan sarana ruang terbuka, 

taman dan lapangan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

9. Diperbolehkan kegiatan pembangunan perumahan dengan ketentuan 

menyediakan lahan kuburan minimal 5% dari luas areal;  

10. Diperbolehkan memanfaatkan air tanah dalam/sumur bor tetapi 

harus memperoleh izin dari pejabat berwenang; 

11. Diperbolehkan mendirikan bangunan akomodasi pariwisata 

perkotaan serta sarana sosial ekonomi sesuai kebutuhan; 

12. Kawasan permukiman harus dilengkapi sistem pembuangan limbah, 
sistem pembuangan air hujan dan prasarana air minum, dan sistem 

pembuangan sampah terpadu; 

13. Pemenuhan ketentuan persyaratan bangunan sesuai dengan rencana 
rinci tata ruang; 

14. Diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kawasan permukiman pada 
lahan basah, bergambut dan/atau rawa yang diperuntukkan sebagai 

daerah tangkapan air dengan persyaratan jenis konstruksi yang 

dipergunakan adalah konstruksi panggung atau sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku; 

15. Diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kawasan permukiman pada 
lahan bergambut dan/atau rawa dengan persyaratan jenis 

konstruksi yang dipergunakan adalah konstruksi panggung; 

16. Diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pembangunan hunian dan 

kegiatan lainnya di kawasan permukiman perkotaan harus sesuai 

dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku atau 

dengan memperhatikan : 

a. Koefisien Daerah Hijau (KDH) minimal sebesar 30%; 
b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal sebesar 60%; 

c. Ketinggian Bangunan diperbolehkan 4 lantai; 
d. Ketentuan lain berdasarkan rencana rinci dan peraturan 

zonasi pada rencana rinci. 

17. Diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pembangunan hunian dan 

kegiatan lainnya di kawasan permukiman perdesaan harus sesuai 

dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku atau 

dengan memperhatikan : 

e. Koefisien Daerah Hijau (KDH) minimal sebesar 30%; 
f. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal sebesar 60%; 

g. Ketinggian Bangunan maksimal 3 lantai; 
h. Ketentuan lain berdasarkan rencana rinci dan peraturan 

zonasi pada rencana rinci. 

18. Pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai 

ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan 

permukiman. 

 

G. Kawasan Peruntukan Industri Dan Pergudangan 
Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri dan 

pergudangan disusun dengan memperhatikan: 

1. Untuk meningkatkan produktivitas dan kelestarian lingkungan 

pengembangan kawasan industri dan pergudangan harus 

memperhatikan aspek ekologis; 

2. Limbah industri dilarang dibuang ke perairan atau dipendam di 

dalam tanah secara langsung tanpa melalui proses pengolahan 

limbah terlebih dahulu; 

3. Pada kawasan industri dan pergudangan mutlak harus adanya 

Instalasi pengolahan limbah; 

4. Pada kawasan industri dan pergudangan masih diperkenankan 

adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku; 

5. Dilarang pemanfaatan ruang untuk kawasan industri pada kawasan 

yang berbatasan langsung dengan kawasan permukiman; 

6. Diperbolehkan pemanfaatan ruang pada kawasan industri untuk 

kawasan peruntukan lain selain industri maupun fasilitas 

pendukungnya dalam kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan 

industri, kecuali kawasan peruntukan industri, industri rumah 

tangga dan kawasan industri untuk usaha mikro, kecil dan 

menengah; 

7. Diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk industri rumah tangga 

dalam kawasan permukiman dengan pembatasan pada luasan lahan, 

dan dampak yang ditimbulkan (berdasarkan batasan kapasitas 

produksi, tenaga kerja, transportasi yang dihasilkan, dan 

limbah yang dihasilkan berdasarkan analisa daya dukung dan daya 

tampung lokasi); 

8. Diperbolehkan melakukan pengembangan kawasan industri dengan 

pesyaratan bahwa kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur 

hijau (greenbelt) sebagai daerah penyangga antar fungsi kawasan 

dan sarana pengolahan limbah; 
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9. Diperbolehkan melakukan pengembangan zona industri pada 

sepanjang jalan arteri atau kolektor dengan persyaratan harus 

dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas; 

10. Diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kawasan kegiatan industri 

dengan persyaratan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan 

lingkungan, sistem pengelolaan limbah dan upaya pemantauan 

lingkungan serta dilakukan studi analisa mengenai dampak 

lingkungan (AMDAL); dan 

11. Diperbolehkan pengembangan kawasan siap bangun (Kasiba) dan 

lingkungan siap bangun berdiri sendiri (Lisiba-BS) sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

12. Diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kawasan industri dengan 
persyaratan harus menyediakan kebutuhan air baku untuk kegiatan 

industri tanpa menggunakan sumber utama dari air tanah. 

 

H. Kawasan Peruntukan Pertambangan 

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan 

disusun dengan memperhatikan : 

1. Pemanfatan ruang untuk kegiatan usaha pertambangan harus 

mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan; 

2. Pemanfaatan ruang untuk kawasan usaha pertambangan wajib 

memiliki izin dari instansi/pejabat yang berwenang; 

3. Pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi 

sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, sehingga menjadi 

lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau 

ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan 

aspek kelestarian lingkungan hidup; 

4. Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan 

mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan 

geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan; 

5. Menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak 

negatif dari kegiatan sebelum, saat dan setelah kegiatan 

penambangan diwajibkan mentaati peraturan perundangan yang 

berlaku. 

6. Diperbolehkan secara terbatas melakukan kegiatan lain  yang 

bersifat mendukung kegiatan pertambangan; 

7. Diperbolehkan secara terbatas kegiatan permukiman untuk 

menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek 

keselamatan; 

8. Dilarang melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa izin; 
9. Dilarang melakukan kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan 

kecuali adanya izin pinjam pakai kawasan hutan.  

 

I. Kawasan Peruntukan Pariwisata 

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata 

disusun dengan memperhatikan: 

1. Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan 

kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama 

yang menjadi obyek wisata alam; 

2. Dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan 

industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata; 

3. Dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan 

prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem 

prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku; 

4. Pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan 

pendidikan; 

5. Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya 

bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam; 

dan 

6. Pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya 

pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta 

studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). 

 

J. Kawasan Peruntukan Lainnya 

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya disusun 

dengan memperhatikan : 

1. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pesisir disusun 

dengan memperhatikan: 

a. Pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan 
dengan kepadatan rendah; 

b. Pemanfaatan ruang untuk zona peka perubahan ekosistem; dan 

c. Pemanfaatan ruang zona pengembangan. 
2. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan 

keamanan disusun dengan memperhatikan :  

a. Penetapan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan 

dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun; 

b. Penetapan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di 

sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan 

keamanan; 

c. Peningkatan akses menuju pusat kegiatan pertahanan dan 

keamanan baik yang terdapat di dalam dan di luar kawasan; 

d. Diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat mendukung fungsi 

kawasan pertahanan; 

e. Diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang dapat mengganggu 

fungsi utama kawasan pertahanan; dan 

f. Pelarangan kegiatan yang dapat merubah dan atau mengganggu 

fungsi utama kawasan pertahanan. 

 

7.1.3 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Sekitar Prasarana 
Wilayah 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar prasarana 

wilayah meliputi: 

 

A. Kawasan Sekitar Prasarana Transportasi 

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan transportasi, 

terdiri atas: 

1. Jaringan Transportasi Jalan Raya 

a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi 

jalan raya terdiri atas: 

1. Jaringan jalan arteri primer; 

2. Jaringan jalan arteri sekunder;  
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3. Jaringan jalan kolektor primer I dan II;  

4. Jaringan jalan kolektor sekunder. 

5. Jaringan jalan lokal primer. 

6. Jaringan jalan lokal sekunder. 

7. Jaringan jalan lingkungan primer. 

8. Jaringan jalan lingkungan sekunder. 

b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan arteri 

primer disusun dengan memperhatikan: 

1. Dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan 

dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan 

terganggunya fungsi jalan;  

2. Dilarang melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi 

lindung di sepanjang garis sempadan jalan; 

3. Dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan 

hambatan lalu lintas di sepanjang sistem jaringan jalan; 

4. Dilarang membangun akses langsung dari bangunan ke jalan 

sepanjang sistem jaringan jalan; 

5. Setiap pengembangan kawasan yang dapat mengadakan/ 

membangkitkan perjalanan harus membuat dokumen Analisis 

Dampak Lalu lintas (Andal Lalin). 

6. Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan 

rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam 

dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) 

meter; 

7. Jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar 

dari volume lalu lintas rata-rata; 

8. Pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak 

boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas 

lokal dan kegiatan lokal; 

9. Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi 

sedemikian rupa sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada angka 1, angka 2 dan angka 3 harus tetap terpenuhi; 

10. Persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan 

pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3; dan 

11. Jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan 

dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh 

terputus. 

c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalan arteri sekunder 

disusun dengan memperhatikan : 

1. Dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan 

dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan 

terganggunya fungsi jalan; dan 

2. Dilarang melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi 

lindung di sepanjang garis sempadan jalan. 

3. Dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan 

hambatan lalu lintas di sepanjang sistem jaringan jalan; 

4. Dilarang membangun akses langsung dari bangunan ke jalan 

sepanjang sistem jaringan jalan; 

5. Setiap pengembangan kawasan yang dapat mengadakan/ 

membangkitkan perjalanan harus membuat dokumen Analisis 

Dampak Lalu lintas (Andal Lalin). 

6. Jalan arteri sekunder didesain berdasarkan kecepatan 

rencana paling rendah 30 (tiga puluh) kilometer per jam 

dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) 

meter; 

7. Jalan arteri sekunder mempunyai kapasitas yang lebih 

besar daripada volume lalu lintas rata-rata; 

8. Pada jalan arteri sekunder lalu lintas cepat tidak boleh 
terganggu oleh lalu lintas lambat; dan 

9. Persimpangan sebidang pada jalan arteri sekunder dengan 
pengaturan tertentu harus dapat memenuhi ketentuan. 

d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan 

kolektor primer I dan II disusun dengan memperhatikan : 

1. Dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan 

dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan 

terganggunya fungsi jalan; 

2. Dilarang melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi 

lindung di sepanjang garis sempadan jalan. 

3. Dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan 

hambatan lalu lintas di sepanjang sistem jaringan jalan; 

4. Dilarang membangun akses langsung dari bangunan ke jalan 

sepanjang sistem jaringan jalan; 

5. Setiap pengembangan kawasan yang dapat mengadakan/ 

membangkitkan perjalanan harus membuat dokumen Analisis 

Dampak Lalu lintas (Andal Lalin). 

6. Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan 

rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam 

dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) 

meter; 

7. Jalan kolektor primer mempunyai  kapasitas yang lebih 

besar dari volume lalu lintas rata-rata; 

8. Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 

masih tetap terpenuhi; 

9. Persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan 

pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3; 

10. Jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan 

atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; 

dan 

11. Lebar ruang pengawasan jalan kolektor primer minimal 10 

(sepuluh) meter. 

e. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalan kolektor 

sekunder disusun dengan memperhatikan : 

1. Dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan 
dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan 

terganggunya fungsi jalan; 

2. Dilarang melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi 

lindung di sepanjang garis sempadan jalan; 
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3. Dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan 

hambatan lalu lintas di sepanjang sistem jaringan jalan; 

4. Dilarang membangun akses langsung dari bangunan ke jalan 
sepanjang sistem jaringan jalan; 

5. Setiap pengembangan kawasan yang dapat mengadakan/ 

membangkitkan perjalanan harus membuat dokumen Analisis 

Dampak Lalu lintas (Andal Lalin). 

6. Jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan 

rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam 

dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) 

meter; 

7. Jalan kolektor sekunder mempunyai kapasitas yang lebih 

besar daripada volume lalu lintas rata-rata; 

8. Pada jalan kolektor sekunder lalu lintas cepat tidak 

boleh terganggu oleh lalu lintas lambat; dan 

9. Persimpangan sebidang pada jalan kolektor sekunder dengan 

pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada angka 1 dan angka 2. 

f. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalan lokal primer 

disusun dengan memperhatikan : 

1. Dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan 

dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan 

terganggunya fungsi jalan; 

2. Dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan 

hambatan lalu lintas di sepanjang sistem jaringan jalan; 

dan 

3. Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana 

paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan 

lebar jalan paling sedikit 7,5 meter. 

g. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalan lokal sekunder 

disusun dengan memperhatikan : 

1. Dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan 

dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan 

terganggunya fungsi jalan; 

2. Dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan 

hambatan lalu lintas di sepanjang sistem jaringan jalan; 

dan 

3. Jalan lokal sekunder didesain berdasarkan kecepatan 

rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam 

dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5  (tujuh koma 

lima)  meter. 

h. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalan lingkungan 

primer disusun dengan memperhatikan: 

1. Dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan 

dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan 

terganggunya fungsi jalan; 

2. Dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan 

hambatan lalu lintas di sepanjang sistem jaringan jalan; 

dan 

3. Jalan lingkungan primer di desain berdasarkan kecepatan 
rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam 

dengan lebar jalan paling sedikit 6,5 meter. 

i. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalan lingkungan 

sekunder disusun dengan memperhatikan: 

1. dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan 
dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan 

terganggunya fungsi jalan; 

2. dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan 

hambatan lalu lintas di sepanjang sistem jaringan jalan; 

dan 

3. jalan lingkungan sekunder didesain berdasarkan kecepatan 
rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam 

dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma 

lima) meter. 

 

2. Transportasi Sungai 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk transportasi sungai 

disusun dengan memperhatikan : 

a. Keselamatan dan keamanan pelayaran; 

b. Pembatasan terhadap pemanfaatan perairan yang berdampak pada 

keberadaan alur pelayaran. 

 

3. Sistem Kepelabuhan 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem kepelabuhan 

disusun dengan memperhatikan : 

a. Alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di zona kepelabuhan 

tidak diperbolehkan sebagai lahan terbangun, sesuai 

penetapan garis sempadan yang ditentukan; 

b. Pengembangan kepelabuhan harus menyediakan sarana dan 

prasarana kepelabuhan yang berpedoman kepada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; dan 

c. Peruntukkan ruang di sekitar pelabuhan harus sesuai dengan 
Rencana Tata Ruang Kawasan kepelabuhan dengan tingkat 

intensitas menengah hingga tinggi diperbolehkan dengan 

kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi. 

 

4. Jaringan Jalur Kereta Api 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api 

disusun dengan memperhatikan : 

a. Pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta 

api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga 

tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;  

b. Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang  pengawasan jalur 

kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan 

keselamatan transportasi perkeretaapian;  

c. Pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak 

lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur 

kereta api;  

d. Pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur 

kereta api dan jalan; dan  
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e. Penetapan sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta 

api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan 

pengembangan jaringan jalur kereta api. 

 

5. Ruang Udara 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang udara disusun 

dengan memperhatikan Ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi 

Penerbangan (KKOP). 

 

B. Kawasan Sekitar Prasarana Energi 

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan energi 

disusun dengan memperhatikan : 

1. Pelarangan terhadap kegiatan yang berdekatan dengan kegiatan 

pembangkit listrik; 

2. Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit 

listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain; dan 

3. Ketentuan pelanggaran pemanfaatan ruang bebas di sepanjang 

jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

C. Kawasan Sekitar Prasarana Telekomunikasi 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan 

telekomunikasi disusun dengan memperhatikan : 

1. Pembatasan terhadap pemanfaatan ruang untuk penempatan menara 
pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan 

keselamatan aktifitas kawasan di sekitarnya; dan 

2. Pelarangan pengembangan bangunan pada kawasan menara pemancar. 

 

D. Kawasan Sekitar Prasarana Sumber Daya Air 

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan sumber daya 

air daerah disusun dengan memperhatikan : 

1. Jaringan sumber daya air dapat menjamin ketersediaan air baku 

secara terus menerus untuk kepentingan pertanian serta 

perikanan darat terutama pada musim kemarau; 

2. Jaringan sumber daya air dapat menjamin ketersedian air baku 
untuk kebutuhan air minum dengan membentuk sistem penyediaan 

air minum regional melalui pola pipanisasi dari sumber airnya 

dengan difasilitasi Pemerintah Daerah serta kerja sama antar 

daerah kabupaten/kota terutama daerah perkotaan maupun 

perdesaan; 

3. Jaringan sumber daya air dapat mengurangi frekuensi, sebaran 

dan luasan kejadian banjir melalui kanalisasi, sodetan dan 

normalisasi sungai terutama pada musim penghujan; 

4. Ketersediaan air tanah pada daerah pertambangan melalui 

pengadaan sumur-sumur bor dan void bekas tambang dengan 

melakukan pola perlakuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

5. Mempertahankan dan menambah Kawasan Lindung untuk menjamin 

ketersedian air pada daerah yang memiliki bendungan, bendung 

dan saluran irigasi; 

6. Mempertahankan tanaman spesifik daerah rawa dan fisik lahan 

rawa untuk menjamin ketersediaan air pada daerah pengairan. 

7. Pembatasan pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah 
sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi 

lindung kawasan; 

8. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang 

dimaksud untuk pengelolaan badan air atau pemanfaatan air; 

9. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman 
rekreasi;  

10. Penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

E. Kawasan Sekitar Prasarana Tempat Pemrosesan Akhir. 

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem tempat pemrosesan 

akhir disusun dengan memperhatikan : 

1. Pada kawasan tempat pemrosesan akhir hanya diperbolehkan 

bangunan atau kegiatan untuk mendukung pengelolaan sampah. 

2. Pada kawasan penyangga (0 - 500) meter dari garis terluar 

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) hanya diperbolehkan untuk ruang 

terbuka hijau, kawasan pertanian dan jalur hijau; 

3. Bangunan atau kegiatan sesuai tata ruang hanya diperbolehkan 
setelah 500 meter dari garis atau batas terluar tempat 

pemrosesan akhir (TPA); 

4. TPA tidak diperkenankan terletak berdekatan dengan kawasan 

permukiman; 

5. Lokasi TPA harus didukung oleh studi AMDAL yang telah 

disepakati oleh instansi yang berwenang; 

6. Pengelolaan sampah dalam TPA dilakukan dengan sistem sanitary 
landfill sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan 

7. Dalam lingkungan TPA disediakan prasarana penunjang pengelolaan 

sampah. 

 

Untuk lebih jelasnya mengenai ketentuan umum peraturan zonasi dalam 

rangka pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilihat pada Tabel 7.1 

berikut ini. 

 

7.2 Ketentuan Perizinan 
Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang 

dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur 

ruang dan rencana pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 

ini. 

a. Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang 

sesuai dengan kewenangannya dan norma, standar, prosedur, kriteria 

standar pelayanan minimal; 

b. Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagai instrumen dalam rangka 

mengakomodasi alih fungsi tanah sekaligus sebagai instrumen 

pengendali perubahan penggunaan tanah; dan 

c. Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang harus 

mendapat izin langsung dari Bupati atau pejabat yang dibentuk. Jenis 

perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Banjar 

terdiri atas : 
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a. Izin prinsip; 
b. Izin lokasi; 

c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah;  
d. Izin mendirikan bangunan; dan 

e. Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan 

Izin pemanfaatan ruang diberikan untuk : 

a. Menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, 

peraturan zonasi dan standar pelayanan minimal bidang penataan 

ruang; 

b. Mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan 
c. Melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas. 

Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pemerintah daerah. Izin 

pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah 

Provinsi dan Pemerintah Daerah diberikan kepada calon pengguna ruang 

yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan 

atau zona berdasarkan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang 

untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya alam diatur sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

Beberapa hal mengenai perizinan terkait pemanfaatan ruang yang 

ada di Kabupaten Banjar terdiri atas : 

a. Izin prinsip dan izin lokasi diberikan berdasarkan rencana tata 

ruang wilayah kabupaten. 

b. Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk 

memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang 

berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan 

tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal. 

c. Izin lokasi tidak diperlukan apabila kegiatan pemanfaatan ruang 

sudah sesuai untuk dilaksanakan pada kawasan atau zona yang 

diperuntukkan.  

d. Izin penggunaan pemanfaatan tanah diberikan berdasarkan izin 

lokasi. 

e. Izin Mendirikan Bangunan diberikan berdasarkan Rencana Detail Tata 

Ruang dan Peraturan Zonasi. 

 

7.2.1 Pedoman Perubahan pemanfaatan ruang 
Yang dimaksud dengan perizinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 

26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah perizinan yang terkait 

dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan 

ruang. Izin dimaksud adalah izin lokasi/fungsi ruang, amplop ruang, 

dan kualitas ruang. 

Izin perubahan pemanfaatan ruang (lahan) adalah izin untuk 

pemanfaatan ruang (lahan) yang mengalami perubahan atau perbedaan 

dari penggunaan ruang (lahan) dan peraturannya yang telah ditetapkan 

dalam Peraturan Zonasi dan Peta Zonasi. Hal ini dimungkinkan karena 

terjadinya kondisi masyarakat yang dinamis sehingga cenderung 

mengalami perubahan. Oleh sebab itu, peraturan zonasi juga harus 

fleksibel mengikuti kecenderungan perubahan di masyarakat, namun 

diperlukan juga mekanisme untuk mengaturnya secara regulasi. 

Mekanisme perizinan untuk perubahan pemanfaatan ruang tersebut dibuat 

dengan tujuan untuk mengakomodasi fleksibilitas pemanfaatan ruang 

sehingga membuka peluang yang lebih besar bagi pihak swasta dalam 

berpartisipasi dalam pembangunan, secara seimbang dengan tetap 

berorientasi pada usaha melindungi kesehatan, keselamatan dan 

kesejahteraan masyarakat. Pertimbangan lain yang mendasari dibuatnya 

mekanisme perizinan perubahan pemanfaatan ruang ini antara lain : 

a. Ketidaksesuaian antara pertimbangan yang mendasari arahan rencana 
dengan pertimbangan pelaku pasar; 

b. Berdasarkan pemikiran bahwa tidak semua perubahan pemanfaatan 

lahan akan berdampak negatif bagi masyarakat; 

c. Kecenderungan menggampangkan persoalan dengan cara mensahkan/ 

melegalkan perubahan pemanfaatan lahan yang menyimpang dari 

rencana tata ruang pada evaluasi rencana berikutnya. 

 

Adapun jenis-jenis perubahan tersebut antara lain: 

a. Perubahan penggunaan lahan; 
b. Perubahan intensitas pemanfaatan lahan; 
c. Perubahan ketentuan tata massa bangunan; 
d. Perubahan ketentuan prasarana minimum; 
e. Perubahan lainnya yang masih ditoleransi tanpa menyebabkan 

perubahan keseluruhan blok/subblok peruntukan (rezoning); 

 

Prinsip Umum dalam perubahan pemanfaatan ruang adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk Kawasan Lindung, prinsipnya adalah perubahan penggunaan 

lahan di kawasan lindung harus memperhatikan kondisi fisik dan 

pemanfaatan ruang yang ada, dan diusahakan seminimal mungkin 

mengganggu fungsi lindung 

2. Untuk Kawasan Budidaya, prinsipnya antara lain: 
a. Kawasan awal diupayakan tetap dipertahankan, dan hanya dapat 

diubah ke fungsi budidaya lainnya berdasarkan Peraturan Zonasi 

kabupaten; 

b. Perubahan penggunaan lahan ke hirarki guna lahan dengan tingkat 
gangguan yang lebih rendah dari penggunaan sebelumnya dapat 

diperkenankan tanpa persyaratan ketat; 

c. Perubahan penggunaan lahan ke hirarki guna lahan dengan tingkat 
gangguan yang lebih berat dari penggunaan sebelumnya tidak 

dianjurkan; 

d. Perubahan penggunaan lahan ke hirarki guna lahan dengan tingkat 
gangguan yang lebih berat hanya dapat diizinkan jika manfaatnya 

lebih besar dari bebannya, mendapat persetujuan dari pihak yang 

terkena dampak, serta membayar denda dan biaya dampak yang 

ditentukan; 

e. Perubahan penggunaan lahan dari lahan budidaya pertanian ke 

budidaya bukan-pertanian (perkotaan) perlu dikendalikan atau 

dilarang sama sekali. 

Sedangkan Prinsip Khusus dalam perubahan penggunaan lahan antara 

lain: 

1. harus mencerminkan pertumbuhan ekonomi kota; 
2. merupakan antisipasi pertumbuhan kegiatan ekonomi perkotaan yang 

cepat; 

3. tidak boleh mengurangi kualitas lingkungan; 
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Tabel 7.1 

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI 

 

No. ZONA BERDASARKAN 

RENCANA POLA RUANG 

WILAYAH KABUPATEN 

DESKRIPSI KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KETERANGAN 

Diperbolehkan Diperbolehkan Dengan 

Syarat 

Tidak Diperbolehkan 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

A. KAWASAN LINDUNG 

A.1 KAWASAN HUTAN LINDUNG o arahan peraturan zonasi kawasan 

hutan lindung dilakukan pada 

kawasan yang ditetapkan fungsi 

sebagai hutan lindung yang menjadi 

kewenangan daerah 

o kawasan hutan yang mempunyai 

ketinggian diatas permukaan laut 

2000 meter atau lebih; 

o kawasan hutan yang mempunyai 

kelerengan minimal 40% atau lebih; 

dan 

o kawasan hutan dengan faktor-faktor 

lereng lapangan, jenis tanah dan 

curah hujan 

o diperbolehkan 

pemanfaatan ruang 

kawasan untuk wisata 

alam tanpa merubah 

bentang alam; 

o pemanfaatan ruang 

untuk kegiatan 

pemanfaatan jasa 

lingkungan, wisata 

alam, kegiatan 

budidaya (tanaman 

obat, tanaman hias, 

jamur, lebah, satwa 

liar, rehabilitasi 

satwa dan hijauan 

makanan ternak) yang 

tidak mengganggu 

fungsi kawasan serta 

pemungutan hasil 

hutan bukan kayu 

(HHBK); 

o pemanfaatan ruang 

kawasan untuk 

kegiatan budidaya 

hanya diizinkan bagi 

permukiman penduduk 

asli dengan luasan 

tetap/ terbatas, 

tidak mengurangi 

fungsi lindung 

kawasan, dan di bawah 

pengawasan ketat 

secara teknis oleh 

instansi terkait yang 

berwenang; 

o diperbolehkan dengan 

syarat untuk kegiatan 

pertambangan sistem 

tambang tertutup 

(underground)dan 

sesuai dengan 

peraturan perundangan 

yang berlaku. 

o melakukan kegiatan 

hutan berbasis 

kemasyarakatan dengan 

syarat sesuai 

peraturan perundangan 

yang berlaku. 

o melakukan aktivitas 

yang berdampak pada 

mengurangi 

keseimbangan tata air, 

dan lingkungan 

sekitarnya 

o melakukan kegiatan 

yang menimbulkan 

gangguan lingkungan 

seperti bencana alam 

longsor dan banjir 

o seluruh kegiatan yang 

berpotensi mengurangi 

luas kawasan hutan dan 

tutupan vegetasi; 

o dilarang untuk seluruh 

kegiatan yang 

berpotensi mengganggu 

bentang alam, 

mengganggu kesuburan 

dan keawetan tanah, 

fungsi hidrologi, 

kelestarian flora dan 

fauna, serta 

kelestarian lingkungan 

hidup; 

 

o dibawah pengawasan 

ketat secara teknis 

oleh instansi 

terkait yang 

berwenang (sesuai 

dengan ketentuan 

yang ditetapkan 

Menteri Kehutanan) 

A.2 KAWASAN SEKITAR MATA 

AIR 

o daratan di sekeliling mata air 

yang mempunyai manfaat untuk 

mempertahankan fungsi mata air; 

dan 

o wilayah dengan jarak paling 

sedikit 200 (dua ratus) meter dari 

mata air. 

o diperbolehkan secara 

terbatas untuk 

pembuatan sistem 

saluran bila sumber 

dimanfaatkan untuk 

air minum atau 

irigasi; 

o diperbolehkan secara 

terbatas untuk 

digunakan untuk 

pariwisata, dimana 

peruntukkannya 

diijinkan selama 

tidak mengurangi 

kualitas tata air 

yang ada; 

o pemanfaatan ruang 

untuk ruang terbuka 

hijau. 

- o dilarang untuk 

kegiatan yang 

menyebabkan alih 

fungsi lindung dan 

menyebabkan kerusakan 

kualitas sumber air; 

o Dilarang melakukan 

kegiatan yang dapat 

menimbulkan pencemaran 

terhadap mata air. 

o kegiatan yang 

menggunakan lahan 

secara langsung untuk 

bangunan yang tidak 

berhubungan dengan 

konservasi mata air. 

 

A.3 KAWASAN SEMPADAN PANTAI o daratan sepanjang tepian laut 

dengan jarak paling sedikit 100 

(seratus) meter dari titik pasang 

air laut tertinggi ke arah darat; 

atau 

o daratan sepanjang tepian laut yang 

o melakukan kegiatan 

budidaya pesisir, 

ekowisata, dan 

perikanan tradisional 

dalam kawasan 

sempadan pantai yang 

- o melakukan kegiatan 

budidaya dalam kawasan 

sempadan pantai yang 

termasuk dalam zona 

inti wilayah pesisir 

dan pulau-pulau kecil, 

o mengembangkan 

mekanisme perizinan 

yang efektif 

terhadap  kegiatan 

budidaya di daerah 

sempadan pantai; 
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KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013-2032 

No. ZONA BERDASARKAN 

RENCANA POLA RUANG 

WILAYAH KABUPATEN 

DESKRIPSI KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KETERANGAN 

Diperbolehkan Diperbolehkan Dengan 

Syarat 

Tidak Diperbolehkan 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

bentuk dan kondisi fisik pantainya 

curam atau terjal dengan jarak 

proporsional terhadap bentuk dan 

kondisi fisik pantai 

termasuk zona 

pemanfaatan terbatas 

dalam wilayah pesisir 

dan pulau-pulau 

kecil; 

o melakukan kegiatan 

budidaya sesuai 

peruntukan kawasan 

dan peraturan 

perundang-undangan 

yang berlaku dalam 

kawasan sempadan 

pantai yang termasuk 

zona lain dalam 

wilayah pesisir dan 

pulau-pulau kecil 

kecuali kegiatan 

penelitian, bangunan 

pengendali air, dan 

sistem peringatan dini 

o menetapkan 

persyaratan wajib 

AMDAL bagi 

pembangunan 

penunjang untuk 

kegiatan perikanan, 

rekreasi pantai 

dll. 

A.4 KAWASAN SEMPADAN SUNGAI o mempertahankan sempadan sungai 

sehingga terhindar dari erosi dan 

kerusakan kualitas air sungai 

o pengendalian terhadap kegiatan 

yang telah ada di sepanjang sungai 

agar tidak berkembang lebih jauh 

o garis sempadan sungai bertanggul 

di tetapkan sebagai berikut : 

a. garis sempadan sungai 

bertanggul di luar kawasan 

perkotaan, ditetapkan sekurang-

kurangnya 5 (lima) meter di 

sebelah luar sepanjang kaki 

tanggul; dan 

b. garis sempadan sungai 

bertanggul di dalam kawasan 

perkotaan, ditetapkan sekurang-

kurangnya 3 (tiga) meter di 

sebelah luar sepanjang kaki 

tanggul. 

o garis sempadan sungai tidak 

bertanggul di luar kawasan 

perkotaan pada sungai besar yang 

mempunyai daerah pengaliran sungai 

seluas 500 (lima ratus) Km2 atau 

lebih ditetapkan sekurang-

kurangnya 100 (seratus) m, 

sedangkan pada sungai kecil yang 

mempunyai daerah pengaliran sungai 

seluas kuran dari 500 (lima ratus) 

Km2 sekurang-kurangnya 50 (lima 

puluh) m dihitung dari tepi sungai 

pada waktu ditetapkan; 

o penetapan garis sempadan sungai 

tak bertanggul di dalam kawasan 

perkotaan di tetapkan sebagai 

berikut: 

a. sungai yang mempunyai kedalaman 
tidak lebih dari 3 (tiga) 

meter, garis sempadan 

ditetapkan sekurang-kurangnya 

o pemanfaatan ruang 

untuk ruang terbuka 

hijau. 

- o melakukan kegiatan 

budidaya di sepanjang 

sungai yang dapat 

mengganggu atau 

merusak kualitas air 

sungai 

o pembuangan limbah 

industri ke sungai; 

o mendirikan bangunan, 

kecuali bangunan yang 

dimaksudkan untuk 

pengelolaan badan air 

dan pemanfaatan air 

 

o menertibkan 

penggunaan lahan 

sempadan sungai;  

o mengembangkan 

vegetasi alami di 

bentaran sungai 

untuk menghambat 

arus aliran hujan 

atau volume air 

yang mengalir ke 

tanah; 

o membangun prasarana 

di sempadan sungai 

untuk mencegah 

peningkatan suhu 

air yang dapat 

mengakibatkan 

kematian biota 

perairan tertentu;  

o memelihara vegetasi 

sempadan sungai 

untuk menjaga 

tingkat penyerapan 

air yang tinggi 

dalam mengisi air 

tanah yang menjadi 

kunci pemanfaatan 

sumber air secara 

berkelanjutan. 

o dibawah pengawasan 

ketat secara teknis 

oleh instansi 

terkait yang 

berwenang (sesuai 

dengan ketentuan 

yang ditetapkan 

Menteri PU) 
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KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013-2032 

No. ZONA BERDASARKAN 

RENCANA POLA RUANG 

WILAYAH KABUPATEN 

DESKRIPSI KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KETERANGAN 

Diperbolehkan Diperbolehkan Dengan 

Syarat 

Tidak Diperbolehkan 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

10 (sepuluh) meter dihitung 

dari tepi sungai pada waktu 

ditetapkan; 

b. sungai yang mempunyai kedalaman 
lebih dari 3 (tiga) meter 

sampai dengan 20 (dua 

puluh)meter, garis sempadan 

ditetapkan sekurang-kurangnya 

15 (lima belas) meter dihitung 

dari tepi sungai pada waktu 

ditetapkan; dan 

c. sungai yang mempunyai kedalaman 
maksimum lebih dari 20 (dua 

puluh) meter, garis sempadan 

sungai sekurang-kurangnya 30 

(tiga puluh) meter dihitung 

dari tepi sungai pada waktu 

ditetapkan. 

 

A.5 KAWASAN SEMPADAN DANAU 

DAN WADUK 

o daratan sepanjang tepian danau 

yang lebarnya proporsional dengan 

bentuk dan kondisi fisik 

danau/tangkapan air antara 50 

sampai 100 meter dari titik pasang 

tertinggi ke arah darat; 

o penetapan lebar sempadan sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

o pemanfaatan ruang 

untuk ruang terbuka 

hijau; 

o secara terbatas 

melakukan kegiatan 

penunjang pariwisata 

alam di dalam kawasan 

sempadan waduk atau 

danau sesuai 

ketentuan yang 

berlaku 

 

- o melakukan kegiatan 

budidaya di dalam 

kawasan sempadan waduk 

atau danau yang dapat 

merusak fungsi danau 

atau waduk; 

 

 

A.6 KAWASAN SEMPADAN 

BENDUNGAN 

o daratan sepanjang tepian bendungan 

yang lebarnya proporsional 

terhadap bentuk dan kondisi fisik 

waduk; 

o daratan dengan jarak 50 (lima 

puluh) meter sampai dengan 100 

(seratus) meter dari titik pasang 

air bendungan tertinggi; 

o penetapan lebar sempadan sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

o pemanfaatan ruang 

untuk ruang terbuka 

hijau; 

 

o pendirian bangunan 

dibatasi hanya untuk 

menunjang fungsi 

taman rekreasi maupun 

fasilitas 

pendukungnya, dengan 

memperhatikan dan 

mempertimbangkan 

kualitas dan daya 

dukung-daya tampung 

sungai dan atau 

bendungan yang ada 

serta keamanan dari 

masyarakat secara 

umum yang 

memanfaatkan ruang 

tersebut. 

 

o mendirikan bangunan 

kecuali bangunan yang 

dimaksudkan untuk 

pengelolaan badan air 

dan/atau pemanfaatan 

air. 

 

A.7 KAWASAN RAWAN BANJIR o kawasan rawan banjir adalah 

kawasan yang sering atau 

berpotensi tinggi mengalami 

banjir; 

o pemanfaatan ruang dengan 

memperhatikan karakteristik, 

jenis, dan ancaman bencana; 

o melestarikan kawasan lindung dan 

o pemanfaatan dataran 

banjir bagi ruang 

terbuka dan 

pembangunan fasilitas 

umum dengan kepadatan 

rendah. 

o membuat saluran 

pembuangan yang 

o mendirikan bangunan 

untuk kepentingan 

pemantauan ancaman 

bencana dan 

kepentingan umum 

o ketentuan pelarangan 

pemanfaatan ruang bagi 

kegiatan permukiman 

dan fasilitas umum 

penting lainnya. 
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KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013-2032 

No. ZONA BERDASARKAN 

RENCANA POLA RUANG 

WILAYAH KABUPATEN 

DESKRIPSI KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KETERANGAN 

Diperbolehkan Diperbolehkan Dengan 

Syarat 

Tidak Diperbolehkan 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

kawasan hulu sungai; 

o pembuatan sumur resapan di kawasan 

perkotaan dan perdesaan, kawasan 

pertanian yang dilengkapi embung, 

bendung maupun cek dam; 

o membuat saluran pembuangan yang 

terkoneksi dengan baik pada 

jaringan primer, sekunder maupun 

tersier, serta tidak menyatukan 

fungsi irigasi untuk drainase; 

o penentuan lokasi dan jalur 

evakuasi dari permukiman penduduk; 

 

terkoneksi dengan 

baik pada jaringan 

primer, sekunder 

maupun tersier, serta 

tidak menyatukan 

fungsi irigasi untuk 

drainase 

o kegiatan bagi ruang 

terbuka dan 

pembangunan fasilitas 

umum dengan kepadatan 

rendah 

A.8 KAWASAN TAMAN HUTAN 

RAYA 

o kawasan pelestarian alam adalah 

kawasan dengan ciri khas tertentu, 

baik di darat maupun di perairan 

yang mempunyai fungsi perlindungan 

sistem penyangga kehidupan, 

pengawetan keanekaragaman jenis 

tumbuhan dan satwa, serta 

pemanfaatan secara lestari sumber 

daya alam hayati dan ekosistemnya. 

o kawasan taman hutan raya adalah 

kawasan pelestarian alam yang 

terutama dimanfaatkan untuk tujuan 

koleksi tumbuh-tumbuhan dan satwa 

alami atau buatan jenis asli atau 

bukan asli, pengembangan ilmu 

penetahuan, pendidikan, 

kebudayaan, pariwisata dan 

rekreasi. 

 o kegiatan penelitian 

dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi dengan 

syarat sesuai dengan 

peraturan perundangan 

yang berlaku 

o kegiatan pendidikan 

dan peningkatan 

kesadartahuan 

konservasi dengan 

syarat sesuai dengan 

peraturan perundangan 

yang berlaku; 

o kegiatan koleksi 

kekayaan 

keanekaragaman hayati 

dengan syarat sesuai 

dengan peraturan 

perundangan yang 

berlaku; 

o kegiatan penyimpanan 

dan/atau penyerapan 

karbon, pemanfaatan 

air serta energi air, 

panas dan angin serta 

wisata alam dengan 

syarat sesuai dengan 

peraturan perundangan 

yang berlaku; 

o pemanfaatan tumbuhan 

dan satwa liar dalam 

rangka menunjang 

budidaya dalam bentuk 

penyediaan plasma 

nutfah dengan syarat 

sesuai dengan 

peraturan perundangan 

yang berlaku; 

o pemanfaatan 

tradisional oleh 

masyarakat setempat 

dengan syarat sesuai 

dengan peraturan 

o kawasan taman hutan 

raya tidak dapat 

dialih fungsikan. 
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KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013-2032 

No. ZONA BERDASARKAN 

RENCANA POLA RUANG 

WILAYAH KABUPATEN 

DESKRIPSI KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KETERANGAN 

Diperbolehkan Diperbolehkan Dengan 

Syarat 

Tidak Diperbolehkan 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

perundangan yang 

berlaku; 

o kegiatan pembinaan 

populasi melalui 

penangkaran dalam 

rangka 

pengembangbiakan 

satwa atau 

perbanyakan tumbuhan 

secara buatan dalam 

lingkungan yang semi 

alami dengan syarat 

sesuai dengan 

peraturan perundangan 

yang berlaku. 

A.9 KAWASAN CAGAR BUDAYA o memiliki dua situs cagar budaya 

atau lebih  

o letaknya berdekatan dan/atau 

o memperlihatkan ciri tata ruang 

yang khas. 

o menerapkan sistem 

insentif bagi 

bangunan yang 

dilestarikan dan 

pemberlakuan sistem 

disinsentif bagi 

bangunan yang 

mengalami perubahan 

fungsi;  

o pemanfaatan untuk 

penelitian, 

pendidikan dan 

pariwisata; 

o melakukan kegiatan 

konservasi dan 

rehabilitasi benda 

cagar budaya; 

o kegiatan dan pendirian 

bangunan yang tidak 

sesuai dengan fungsi 

kawasan. 

 

A.10 KAWASAN RUANG TERBUKA 

HIJAU 

o area memanjang/jalur dan/atau 

mengelompok 

o penggunaannya lebih bersifat 

terbuka,  

o tempat tumbuh tanaman, baik yang 

tumbuh secara alamiah maupun yang 

sengaja ditanam.  

o pemanfaatan ruang 

terbuka hijau 

dibedakan menurut 

fungsinya sesuai 

hutan kota, taman 

kota, rekreasi, 

sempadan sungai di 

perkotaan, sempadan 

irigasi di perkotaan 

dan sejenisnya; 

o mengembangkan ruang 

terbuka hijau dengan 

luas lahan paling 

sedikit 2.500 (dua 

ribu lima ratus) 

meter persegi; 

o mengembangkan ruang 

terbuka hijau dengan 

bentuk suatu 

hamparan, jalur atau 

kombinasi dari bentuk 

satu hamparan dan 

jalur; 

o didominasi komunitas 

tumbuhan 

o membangun fasilitas 

pelayanan sosial 

secara terbatas dalam 

kawasan ruang terbuka 

hijau dengan syarat 

memenuhi ketentuan 

yang berlaku; 

o membangun bangunan 

penunjang kegiatan 

rekreasi dan 

fasilitas umum 

lainnya secara 

terbatas dan sesuai 

dengan ketentuan yang 

berlaku. 

o mengalihfungsikan 

kawasan ruang terbuka 

hijau  

 

A.11 KAWASAN SEMPADAN  

IRIGASI 

 o membangun jaringan 

jalan inspeksi pada 

jaringan primer, 

sekunder dan tersier 

dengan dimensi 

berbeda-beda pada 

tiap jaringan yang 

diatur oleh peraturan 

o melakukan pengambilan 

langsung pada saluran 

irigasi tersier yang 

mempunyai fungsi atau 

peran untuk membawa 

atau menyalurkan pada 

bidang yang 

memerlukan; 

o membuat galian pada 

jarak tertentu di luar 

garis sempadan untuk 

menghindari kehilangan 

air; 

o mendirikan, mengubah 

ataupun membongkar 

bangunan-bangunan lain 

o ketentuan lebih 

lanjut mengenai 

pengamanan jaringan 

irigasi ditetapkan 

dengan Peraturan 

Daerah. 
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KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013-2032 

No. ZONA BERDASARKAN 

RENCANA POLA RUANG 

WILAYAH KABUPATEN 

DESKRIPSI KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KETERANGAN 

Diperbolehkan Diperbolehkan Dengan 

Syarat 

Tidak Diperbolehkan 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

undang yang berlaku; yang berada di dalam, 

diatas maupun yang 

melintasi saluran 

irigasi kecuali dengan 

izin Pemerintah Daerah 

yang bersangkutan; 

o melakukan pengambilan 

langsung pada saluran 

irigasi pada saluran 

irigasi primer, namun 

harus melalui bangunan 

pemecah/penyalur air; 

o melakukan pengambilan 

langsung pada saluran 

irigasi sekunder, 

namun harus melalui 

bangunan pemecah atau 

penyalur air; 

A.12 KAWASAN RAWAN BENCANA 

ALAM 

o kawasan rawan bencana alam adalah 

kawasan yang sering atau 

berpotensi tinggi mengalami 

bencana alam. 

 

- o pemanfaatan ruang 

untuk kawasan 

budidaya dengan 

mempertimbangkan  

karakteristik, jenis, 

dan ancaman bencana; 

o memanfaatkan dataran 

banjir bagi ruang 

terbuka hijau dan 

pembangunan fasilitas 

umum dengan kepadatan 

rendah;  

o pemanfaatan ruang 

pada kawasan longsor 

dengan 

mempertimbangkan 

kelerengannya;  

 

 

o melalukan kegiatan 

pendirian bangunan 

kecuali untuk 

kepentingan pemantauan 

ancaman bencana dan 

kepentingan umum; 

o pemanfaatan ruang bagi 

kegiatan permukiman 

dan fasilitas umum 

penting lainnya pada 

kawasan rawan banjir;  

o  

Pengaturan 

bangunan pada zona 

rawan bencana gempa 

bumi dengan jenis 

bangunan meliputi 

jarak 0 (nol) – 100 

(seratus) meter letak 

sesak dengan bangunan 

tidak permanen tahan 

gempa, > 100 (seratus) 

– 500 (lima ratus) 

meter letak sesar 

dengan bangunan semi 

permanen tahan gempa, 

dan > 500 (lima ratus) 

meter letak sesar 

dengan bangunan 

permanen tahan gempa; 

  KAWASAN RAWAN 

BANJIR 

o kawasan rawan banjir adalah 

kawasan yang sering atau 

berpotensi tinggi mengalami 

banjir. 

 

 

o pemanfaatan ruang 

dengan 

mempertimbangkan 

karakteristik, jenis, 

dan ancaman bencana; 

o melestarikan kawasan 

lindung dan kawasan 

hulu sungai; 

o pembuatan sumur 

resapan di kawasan 

perkotaan perkotaan 

dan perdesaan, 

kawasan pertanian 

yang dilengkapi 

dengan embung, 

bendung maupun cek 

dam, pembuatan 

bendungan baru;  

o membuat saluran 

pembuangan yang 

o pembatasan pendirian 

bangunan kecuali 

untuk kepentingan 

pemantauan ancaman 

bencana dan 

kepentingan umum; 

o pemanfaatan dataran 

banjir bagi ruang 

terbuka hijau dan 

pembangunan fasilitas 

umum dengan kepadatan 

rendah; 

 

o ketentuan pelarangan 

pemanfaatan ruang bagi 

kegiatan permukiman 

dan fasilitas umum 

penting lainnya. 

penanganan 

perumahan dan kawasan 

permukiman yang berada 

dalam kawasan rawan 

bencana adalah: 

o relokasi; 

o pemukiman kembali 
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KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013-2032 

No. ZONA BERDASARKAN 

RENCANA POLA RUANG 

WILAYAH KABUPATEN 

DESKRIPSI KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KETERANGAN 

Diperbolehkan Diperbolehkan Dengan 

Syarat 

Tidak Diperbolehkan 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

terkoneksi dengan 

baik pada jaringan 

primer, sekunder 

maupun tersier, serta 

tidak menyatukan 

fungsi irigasi untuk 

drainase; 

o penentuan lokasi dan 

jalur evakuasi dari 

permukiman penduduk;  

 

  KAWASAN RAWAN TANAH 

LONGSOR 

o kawasan tanah rawan longsor 

1. kawasan tanah longsor adalah 

suatu peristiwa geologi yang 

terjadi karena pergerakan tanah 

seperti jatuhnya bebatuan atau 

gumpalan besar tanah 

2. kondisi kemiringan lereng dari 

15% sampai 70%; 

3. tingkat curah hujan rata-rata 

tinggi (diatas 2.500 mm per 

tahun) 

4. kondisi tanah, lereng tersusun 

oleh penutup tebal (lebih dari 

2 meter) 

5. sistem tata air dan tata guna 

lahan yang kurang baik 

6. lereng terbuka atau gundul 
7. banyaknya mata air/rembesan air 

pada tebing disertai longsoran-

longsoran kecil 

8. adanya aliran sungai di dasar 

lereng 

9. pembebanan yang berlebihan pada 
lereng seperti adanya bangunan 

rumah atau sarana lainnya 

10. pemotongan tebing untuk 

pembangunan rumah atau jalan 

 

o menyediakan jalur 

evakuasi dan ruang 

evakuasi bencana;  

o perlindungan sistem 

hidrologi kawasan 

o mempertahankan pohon-

pohon asli dan pohon-

pohon yang berakar 

tunggang di lereng 

guna memperkuat 

ikatan antar butir 

tanah pada lereng dan 

menjaga keseimbangan 

sistem hidrologi 

kawasan 

o pembatasan kegiatan 

dan pendirian 

bangunan 

o pelarangan penebangan 

pohon tanpa aturan 

o menghindari pembebanan 

terlalu berlebihan 

pada lereng 

o menghindari penggalian 

dan pemotongan lereng 

kawasan 

permukiman yang berada 

dalam kawasan rawan 

bencana adalah: 

o relokasi; 

o pemukiman kembali 

  KAWASAN RAWAN ANGIN 

PUTING BELIUNG 

o kawasan rawan banjir adalah 

kawasan yang sering atau 

berpotensi tinggi mengalami angin 

puting beliung. 

o dipebolehkan bagi 

kegiatan hutan 

produksi; 

o diperbolehkan bagi 

kegiatan pertanian 

lahan kering; 

 

o diperbolehkan 

mendirikan bangunan 

untuk kepentingan 

pemantauan ancaman 

bencana dan 

kepentingan umum. 

o dilarang mendirikan 

bangunan kecuali untuk 

kepentingan pemantauan 

ancaman bencana dan 

kepentingan umum. 

 

A.13 KAWASAN LINDUNG LAINNYA o kawasan lindung adalah wilayah 

yang ditetapkan dengan fungsi 

utama melindungi kelestarian 

lingkungan hidup yang mencakup 

sumber daya alam dan sumber daya 

buatan 

o kegiatan yang 

diperbolehkan berupa 

penyadaran masyarakat 

tentang manfaat 

kawasan lindung 

plasma nutfah. 

 

o kegiatan yang 

diperbolehkan 

bersyarat berupa 

pendirian bangunan 

yang menunjang 

kegiatan pendidikan, 

penelitian, dan 

wisata. 

 

o tidak diperbolehkan 

melakukan kegiatan 

yang mengubah 

ekosistem tertentu 

yang mempunyai manfaat 

untuk pengembangan 

ilmu pengetahuan; 

o tidak diperbolehkan 

melakukan kegiatan 

yang mengganggu 

kelestarian lingkungan 
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KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013-2032 

No. ZONA BERDASARKAN 

RENCANA POLA RUANG 

WILAYAH KABUPATEN 

DESKRIPSI KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KETERANGAN 

Diperbolehkan Diperbolehkan Dengan 

Syarat 

Tidak Diperbolehkan 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

di sekitar wilayah 

denganekosistem 

tertentu;  

o tidak diperbolehkan 

melakukan kegiatan 

yang mengganggu 

dan/atau menimbulkan 

dampak negatif 

terhadapekosistem 

tertentu. 

 

       

B. KAWASAN BUDIDAYA 

B.1 KAWASAN PERUNTUKAN 

HUTAN PRODUKSI 

o kawasan hutan dengan fungsi hutan 

produksi (HP). 

o kawasan hutan produksi adalah 

kawasan hutan yang mempunyai 

fungsi pokok memproduksi hasil 

hutan. 

 

o diperbolehkan secara 

terbatas kegiatan 

pemanfaatan hasil 

hutan untuk menjaga 

kestabilan neraca 

sumberdaya kehutanan; 

o diperbolehkan secara 

terbatas kegiatan 

pendirian bangunan 

untuk menunjang 

kegiatan pemanfaatan 

hasil hutan; 

o Diperbolehkan secara 

terbatas melakukan 

kegiatan pengusahaan 

berupa Hutan Berbasis 

Kerakyatan dengan 

syarat harus 

melibatkan masyarakat 

setempat dan sesuai 

peraturan perundangan 

yang berlaku. 

 

 

o diperbolehkan 

melakukan penebangan 

pohon dengan 

persyaratan: 

1. jarak penebangan 

pohon > 500 meter 

dari tepi waduk; 

2. jarak penebangan 

pohon > 200 meter 

dari tepi mata air 

dan kiri kanan 

sungai di daerah 

rawa; 

3. jarak penebangan 

pohon > 100 meter 

dari tepi kiri 

kanan sungai, 50 

meter dari kiri 

kanan tepi anak 

sungai; dan 

4. jarak penebangan 

pohon > 2 kali 

kedalaman jurang 

dari tepi jurang; 

o diperbolehkan untuk 

mengalihfungsikan 

kawasan hutan 

produksi yang dapat 

dikonversi untuk 

kegiatan lain di luar 

kehutanan setelah 

potensi hutan 

dimanfaatkan dan 

sesuai peraturan 

perundangan yang 

berlaku; dan 

o diperbolehkan 

melakukan kegiatan 

pengelolaan hutan 

produksi dengan 

persyaratan : 

1. wajib dilakukan 

studi kelayakan; 

dan 

o dilarang untuk 

kegiatan budidaya 

kecuali kegiatan 

kehutanan dan 

pembangunan sistem 

jaringan prasarana 

wilayah dan bangunan 

terkait dengan 

pengelolaan budidaya 

hutan produksi. 

o Dilarang melakukan 

aktivitas yang 

berdampak pada 

mengurangi 

keseimbangan tata air, 

dan lingkungan 

sekitarnya; 

o Dilarang melakukan 

aktivitas yang 

menimbulkan gangguan 

lingkungan seperti 

bencana alam longsor 

dan banjir; 

 

 

o pengelolaan hutan 

produksi harus 

mengikuti peraturan 

perundangan-

undangan yang 

berlaku. 
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KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013-2032 

No. ZONA BERDASARKAN 

RENCANA POLA RUANG 

WILAYAH KABUPATEN 

DESKRIPSI KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KETERANGAN 

Diperbolehkan Diperbolehkan Dengan 

Syarat 

Tidak Diperbolehkan 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

2. wajib dilakukan 

studi Analisa 

Mengenai Dampak 

Lingkungan (AMDAL) 

yang hasilnya 

disetujui oleh tim 

evaluasi dari 

lembaga yang 

berwenang. 

 

B.2 KAWASAN PERUNTUKAN 

HUTAN RAKYAT 

o kawasan peruntukan hutan rakyat 

adalah kawasan yang fungsi 

utamanya diperuntukkan bagi 

kegiatan perkebunan dan hutan 

rakyat dengan tujuan untuk 

memanfaatkan potensi lahan yang 

sesuai untuk kegiatan 

perkebunan/hutan rakyat dalam 

meningkatkan produksi perkebunan 

atau kehutanan, dengan tetap 

memperhatikan kelestarian 

lingkungan. 

o hutan rakyat adalah hutan yang 

dibangun dan dikelola oleh rakyat. 

kebanyakan berada di atas tanah 

milik atau tanah adat, meskipun 

ada pula yang berada diatas tanah 

negara atau kawasan hutan negara. 

o kegiatan pengusahaan 

hutan tanaman rakyat 

diperkenankan 

dilakukan terhadap 

lahan-lahan yang 

potensial 

dikembangkan di 

seluruh wilayah 

kabupaten; 

o diperbolehkan 

melakukan aktivitas 

pendukung perkebunan 

seperti 

penyelenggaraan 

pembibitan; 

o diperbolehkan 

melakukan pengusahaan 

hutan tanaman rakyat 

oleh badan hukum 

dilakukan harus 

dengan melibatkan 

masyarakat setempat; 

 

o diperbolehkan 

melakukan alih fungsi 

kawasan hutan tanaman 

rakyat untuk kegiatan 

lain setelah potensi 

hutan tersebut 

dimanfaatkan dan 

sesuai peraturan 

perundangan yang 

berlaku; 

o pengelolaan hutan 

tanaman rakyat harus 

mengikuti peraturan 

perundang-undangan 

yang berlaku. 

o dilarang melakukan 

aktivitas yang 

berdampak pada 

mengurangi fungsi 

lindung, seperti 

mengurangi 

keseimbangan tata air, 

dan lingkungan 

sekitarnya; 

o dilarang melakukan 

aktivitas yang 

menimbulkan gangguan 

lingkungan seperti 

bencana alam longsor 

dan banjir 

o pengelolaan hutan 

rakyat harus 

mengikuti peraturan 

perundang-undangan 

yang berlaku. 

B.3 KAWASAN PERUNTUKAN 

PERTANIAN 

o kawasan peruntukkan pertanian 

adalah kawasan yang dialokasikan 

dan memenuhi kriteria untuk 

budidaya tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan dan 

peternakan 

 

    

  KAWASAN PERTANIAN 

TANAMAN PANGAN 

o kawasan budidaya tanaman pangan 

adalah kawasan lahan basah 

beririgasi, rawa pasang surut dan 

lebak dan lahan basah tidak 

beririgasi serta lahan kering 

potensial untuk pemanfaatan dan 

pengembangan tanaman pangan 

o pemanfaatan ruang 

pada kawasan 

pertanian tanaman 

pangan dan kawasan 

pertanian pangan 

berkelanjutan untuk 

menjadi kawasan 

permukiman dan lahan 

terbangun di 

sepanjang Jalan A. 

Yani (Arteri Primer) 

maksimal 750 meter 

kanan dan kiri, 

kecuali untuk Kawasan 

Kecamatan Kertak 

Hanyar dan Kecamatan 

Gambut maksimal 1.250 

o Diperbolehkan secara 

bersyarat pemanfaatan 

ruang kawasan 

peruntukkan pertanian 

berupa bangunan 

jaringan prasarana 

wilayah dan bangunan 

yang bersifat 

mendukung kegiatan 

pertanian; 

o Diperbolehkan secara 

bersyarat pemanfaatan 

ruang kawasan 

peruntukkan pertanian 

untuk mendirikan 

rumah tinggal dengan 

intensitas bangunan 

o Dilarang melakukan 

alih fungsi lahan 

sawah yang telah 

ditetapkan sebagai 

lahan pertanian pangan 

berkelanjutan, kecuali 

alih fungsi lahan yang 

dilakukan oleh 

pemerintah atau 

pemerintah daerah 

dalam rangka pengadaan 

tanah untuk 

kepentingan umum dan 

terjadi bencana 

seperti yang diatur 

oleh perundang-

undangan; 
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KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013-2032 

No. ZONA BERDASARKAN 

RENCANA POLA RUANG 

WILAYAH KABUPATEN 

DESKRIPSI KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KETERANGAN 

Diperbolehkan Diperbolehkan Dengan 

Syarat 

Tidak Diperbolehkan 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

meter kanan dan kiri 

dari as jalan;   

o pemanfaatan ruang 

pada kawasan 

pertanian tanaman 

pangan dan kawasan 

pertanian pangan 

berkelanjutan untuk 

menjadi untuk menjadi 

kawasan permukiman 

dan lahan terbangun 

di sepanjang Jalan 

Lingkar Selatan/ 

Jalan Gubernur 

Soebardjo (Arteri 

Sekunder) maksimal 

500 meter kanan dan 

kiri dari as jalan;  

o pemanfaatan ruang 

pada kawasan 

pertanian tanaman 

pangan dan kawasan 

pertanian pangan 

berkelanjutan untuk 

menjadi kawasan 

permukiman dan lahan 

terbangun di 

sepanjang kolektor 

primer maksimal 250 

meter kanan dan kiri 

dari as jalan, 

kecuali untuk Ruas 

Jalan Martapura Lama 

Dan Ruas Jalan Gambut 

- Desa Malintang 

(Kolektor Primer) 

maksimal 500 meter 

kanan dan kiri dari 

as jalan; 

o Diperbolehkan secara 

terbatas melakukan 

alihfungsi peruntukan 

budidaya pertanian 

pangan sesuai dengan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

yang berlaku, kecuali 

untuk lahan pertanian 

tanaman pangan yang 

telah ditetapkan 

dengan undang-undang; 

o Diperbolehkan secara 

terbatas pemanfaatan 

ruang kawasan untuk 

kegiatan wisata alam, 

penelitian dan 

pendidikan. 

berkepadatan rendah 

di lahan irigasi non 

teknis dan lahan 

kering dengan syarat 

tidak mengganggu 

fungsi pertanian dan 

wajib memenuhi 

ketentuan persyaratan 

bangunan sesuai 

dengan rencana rinci 

tata ruang; 

 

o Dilarang menggunakan 

lahan yang dikelola 

dengan mengabaikan 

kelestarian 

lingkungan, misalnya 

penggunaan pupuk yang 

menimbulkan dampak 

negatif terhadap 

lingkungan, dan 

pengolahan tanah yang 

tidak memperhatikan 

aspek konservasi; 

o Dilarang pemanfaatan 

ruang yang mengurangi 

luas kawasan sawah 

yang ditetapkan 

sebagai Lahan 

Pertanian Pangan 

Berkelanjutan; 

o Dilarang mendirikan 

bangunan pada kawasan 

sawah irigasi yang 

terkena saluran 

irigasi. 
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KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013-2032 

No. ZONA BERDASARKAN 

RENCANA POLA RUANG 

WILAYAH KABUPATEN 

DESKRIPSI KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KETERANGAN 

Diperbolehkan Diperbolehkan Dengan 

Syarat 

Tidak Diperbolehkan 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

 

 

  KAWASAN PERTANIAN 

HORTIKULTURA 

o kawasan budidaya hortikultura 

adalah kawasan lahan kering 

potensial untuk pemanfaatan dan 

pengembangan tanaman hortikultura 

secara monokultur maupun tumpang 

sari 

 

o Diperbolehkan 

melakukan perubahan 

jenis tanaman dari 

tanaman hortikultura 

menjadi tanaman 

pangan jika memenuhi 

kriteria teknis; 

o Diperbolehkan 

melakukan pola tanam 

monokultur, 

tumpangsari, dan 

tumpang gilir; 

o Diperbolehkan 

melakukan tindakan 

konservasi berkaitan 

dengan vegetatif dan 

sipil teknis, yaitu 

pembuatan pematang, 

terasering, dan 

saluran drainase; 

- -  

  KAWASAN PERKEBUNAN o kawasan budidaya perkebunan adalah 

kawasan yang memiliki potensi 

untuk dimanfaatkan dan 

dikembangkan baik pada lahan basah 

dan atau lahan kering untuk 

komoditas perkebunan 

o Diperbolehkan 

membangunan bangunan 

yang bersifat 

mendukung kegiatan 

perkebunan dan 

jaringan prasarana 

wilayah dalam kawasan 

perkebunan besar dan 

perkebunan rakyat; 

o Diperbolehkan 

melakukan kegiatan 

permukiman 

petani/pekebun 

perdesaan di kawasan 

perkebunan;  

o Diperbolehkan secara 

terbatas melakukan 

kegiatan budidaya 

peternakan, 

perikanan, permukiman 

dan kegiatan 

pariwisata; 

o Diperbolehkan 

melaksanakan sistem 

budidaya integrasi 

tanaman perkebunan 

dengan tanaman 

pangan, hortikultura, 

peternakan dan 

perikanan dalam upaya 

optimalisasi 

pemanfaatan lahan; 

o Diperbolehkan 

membangun sarana 

transportasi dengan 

o Diperbolehkan 

melakukan kegiatan 

perkebunan besar 

dengan persyaratan : 

1. Wajib dilakukan 

studi kelayakan; 

dan 

2. Wajib dilakukan 

studi AMDAL yang 

hasilnya disetujui 

oleh tim evaluasi 

dari lembaga yang 

berwenang; 

3. Melaksanakan 
ketentuan 

perizinan lainnya 

yang diatur 

melalui peraturan 

perundang-undangan 

yang berlaku. 

 

o Dilarang  menanam 

tanaman jenis tanaman 

perkebunan yang 

bersifat menyerap air 

dalam jumlah banyak, 

terutama kawasan 

perkebunan yang 

berlokasi di daerah 

hulu/kawasan resapan 

air;  

o Dilarang dalam kawasan 

perkebunan besar 

melakukan perubahan 

jenis tanaman 

perkebunan yang tidak 

sesuai dengan 

perizinan yang 

diberikan; 
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KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013-2032 

No. ZONA BERDASARKAN 

RENCANA POLA RUANG 

WILAYAH KABUPATEN 

DESKRIPSI KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KETERANGAN 

Diperbolehkan Diperbolehkan Dengan 

Syarat 

Tidak Diperbolehkan 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

perkerasan batu dan 

pengaspalan/pembetona

n dengan 

memperhatikan 

keseimbangan fungsi 

lingkungan seperti 

kawasan resapan air 

dan jalur hidrologis.  

o Diperbolehkan 

melakukan alih fungsi 

kawasan perkebunan 

menjadi fungsi 

lainnya sepanjang 

sesuai dan mengikuti 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

yang berlaku; 

B.4 KAWASAN PERUNTUKAN 

PERIKANAN 

o kawasan peruntukan perikanan 

adalah kawasan yang difungsikan 

untuk kegiatan perikanan dan 

segala kegiatan penunjangnya 

dengan tujuan pengelolaan untuk 

memanfaatkan potensi lahan untuk 

perikanan dalam meningkatkan 

produksi perikanan, dengan tetap 

memperhatikan kelestarian 

lingkungan; 

o wilayah yang dapat dimanfaatkan 

untuk kegiatan penangkapan, budi 

daya, dan industri pengolahan 

hasil perikanan. 

 

o Diperbolehkan 

melakukan pemanfaatan 

ruang untuk kawasan 

penghijauan atau 

kawasan sabuk hijau; 

o Diperbolehkan 

melakukan pemanfaatan 

ruang untuk kawasan 

pemijahan; 

o Diperbolehkan 

melakukan pemanfaatan 

ruang untuk 

pembudidayaan ikan 

air tawar dan jaring 

apung; 

o Diperbolehkan secara 

terbatas kegiatan 

pertanian tanaman 

pangan dan atau 

hortikultura pada 

Kawasan Minapolitan 

dengan memperhatikan 

rencana rinci tata 

ruang dan sesuai 

dengan ketentuan yang 

berlaku; 

o Diperbolehkan secara 

terbatas melakukan 

pemanfaatan ruang 

untuk permukiman 

petani atau nelayan 

dengan kepadatan 

rendah disekitar 

kawasan; 

o Diperbolehkan secara 

bersyarat pemanfaatan 

sumber daya perikanan 

dengan syarat tidak 

melebihi potensi 

lestari melalui 

pemberdayaan 

masyarakat sekitar 

dalam pengembangan 

dan pengelolaan 

perikanan serta 

pemanfaatan teknologi 

informasi untuk 

perikanan; dan 

o Dilarang melakukan 

kegiatan yang dapat 

merusak kualitas air. 

 

 

B.5 KAWASAN PERUNTUKAN 

PERMUKIMAN DAN LAHAN 

TERBANGUN 

o kawasan permukiman dan lahan 

terbangun adalah bagian dari 

lingkungan hidup di luar kawasan 

lindung, baik berupa kawasan 

perkotaan maupun perdesaan yang 

berfungsi sebagai lingkungan 

o Diperbolehkan 

kegiatan penyediaan 

sarana pendidikan, 

kesehatan, sarana 

perdagangan dan 

niaga, kebutuhan 

o Diperbolehkan 

pemanfaatan ruang 

untuk kawasan 

permukiman pada lahan 

basah, bergambut 

dan/atau rawa yang 

o Dilarang pemanfaatan 

ruang untuk kawasan 

permukiman pada 

kawasanlindung/konserv

asi dan lahan 

pertanian dengan 

o dikembangkan 

standart batas 

maksimal luas dan 

jenis fasilitas 

pendukung di 

kawasan permukiman. 
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KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013-2032 

No. ZONA BERDASARKAN 

RENCANA POLA RUANG 

WILAYAH KABUPATEN 

DESKRIPSI KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KETERANGAN 

Diperbolehkan Diperbolehkan Dengan 

Syarat 

Tidak Diperbolehkan 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

tempat tinggal atau lingkungan 

hunian dan tempat kegiatan yang 

mendukung perikehidupan dan 

penghidupan. 

o kawasan yang diperuntukkan untuk 

tempat tinggal atau lingkungan 

hunian yang ada di kawasan bukan 

rawan bencana. 

sarana ruang terbuka, 

taman dan lapangan 

olahraga sesuai 

dengan ketentuan 

peraturan perundang-

undangan; 

o Diperbolehkan 

kegiatan pembangunan 

perumahan dengan 

ketentuan menyediakan 

lahan kuburan minimal 

5% dari luas areal;  

o Diperbolehkan 

memanfaatkan air 

tanah dalam/sumur bor 

tetapi harus 

memperoleh izin dari 

pejabat berwenang; 

o Diperbolehkan 

mendirikan bangunan 

akomodasi pariwisata 

perkotaan serta 

sarana sosial ekonomi 

sesuai kebutuhan; 

o Diperbolehkan 

melakukan alih fungsi 

peruntukan kawasan 

permukiman dan lahan 

terbangun untuk 

kegiatan lain sesuai 

dengan ketentuan 

peraturan perundang-

undangan yang 

berlaku; 

o Diperbolehkan 

melakukan budidaya 

pertanian pangan dan 

hortikultura pada 

kawasan permukiman 

sebelum kawasan 

tersebut digunakan 

untuk pembangunan 

permukiman sesuai 

dengan ketentuan 

peraturan perundang-

undangan yang 

berlaku; 

o Diperbolehkan 

pemanfaatan ruang 

pada kawasan 

permukiman untuk 

kegiatan sarana dan 

prasarana pendukung 

fasilitas permukiman 

sesuai dengan 

petunjuk teknis dan 

peraturan yang 

diperuntukkan sebagai 

daerah tangkapan air 

dengan persyaratan 

jenis konstruksi yang 

dipergunakan adalah 

konstruksi panggung 

atau sesuai dengan 

peraturan perundangan 

yang berlaku; 

irigasi teknis; 

o Dilarang pemanfaatan 

ruang atau kegiatan-

kegiatan yang 

mengganggu fungsi 

permukiman dan 

kelangsungan kehidupan 

sosial masyarakat; 

 

o penanganan kawasan 

kumuh sebagai salah 

satu kawasan 

prioritas melalui: 
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KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013-2032 

No. ZONA BERDASARKAN 

RENCANA POLA RUANG 

WILAYAH KABUPATEN 

DESKRIPSI KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KETERANGAN 

Diperbolehkan Diperbolehkan Dengan 

Syarat 

Tidak Diperbolehkan 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

berlaku; 

o Diperbolehkan 

pemanfaatan ruang 

dalam kawasan 

permukiman untuk 

kegiatan prasarana 

wilayah sesuai dengan 

ketentuan peraturan 

yang berlaku; 

o Diperbolehkan 

pemanfaatan ruang 

dalam kawasan 

permukiman untuk 

kegiatan fasilitas 

sosial termasuk Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) 

perkotaan; 

o Diperbolehkan 

pemanfaatan ruang 

dalam kawasan 

permukiman untuk 

kegiatan industri 

dalan skala rumah 

tangga dan fasilitas 

sosial ekonomi 

lainnya dengan skala 

pelayanan lingkungan; 

o Diperbolehkan 

pemanfaatan ruang 

untuk pembangunan 

hunian dan kegiatan 

lainnya di kawasan 

permukiman harus 

sesuai dengan 

peraturan teknis dan 

ketentuan lainnya 

yang berlaku atau 

dengan memperhatikan: 

1. Koefisien Daerah 

Hijau (KDH); 

2. Koefisien Dasar 

Bangunan (KDB); 

3. Ketinggian 
Bangunan; 

4. Ketentuan lain 

berdasarkan 

rencana rinci dan 

peraturan zonasi 

pada rencana 

rinci. 

o Diperbolehkan 

pengembangan kawasan 

siap bangun (Kasiba) 

dan lingkungan siap 

bangun berdiri 

sendiri (Lisiba-BS) 

sesuai dengan 
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KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013-2032 

No. ZONA BERDASARKAN 

RENCANA POLA RUANG 

WILAYAH KABUPATEN 

DESKRIPSI KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KETERANGAN 

Diperbolehkan Diperbolehkan Dengan 

Syarat 

Tidak Diperbolehkan 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

ketentuan yang 

berlaku. 

B.6 KAWASAN PERUNTUKAN 

INDUSTRI DAN 

PERGUDANGAN 

o kawasan peruntukan industri adalah 

kawasan yang diperuntukan bagi 

kegiatan industri berdasarkan 

Rencana Tata Ruang Wilayah yang 

ditetapkan oleh Pemerintah 

Kabupaten/Kota yangbersangkutan. 

o kawasan industri adalah kawasan 

tempat pemusatan kegiatan industri 

yang dilengkapi dengan sarana dan 

prasarana penunjang yang 

dikembangkan dan dikelola oleh 

Perusahaan Kawasan Industri yang 

telah memiliki Izin Usaha Kawasan 

Industri. 

o kawasan industri dan pergudangan 

adalah kawasan yang diarahkan dan 

diperuntukan bagi pengembangan 

industri dan pergudangan beserta 

fasilitas penunjangnya. 

o industri adalah kegiatan ekonomi 

yang mengolah bahan mentah, bahan 

baku, barang setengah jadi dan 

atau barang jadi menjadi barang 

dengan nilai yang lebih tinggi 

untuk penggunaannya, termasuk 

kegiatan rancang bangun dan 

perekayasaan industri. 

 

o Diperbolehkan 

membangun prasarana 

dan sarana wilayah 

sesuai dengan 

ketentuan yang 

berlaku; 

o Diperbolehkan 

pemanfaatan ruang 

pada kawasan industri 

untuk kawasan 

peruntukan lain 

selain industri 

maupun fasilitas 

pendukungnya dalam 

kawasan yang 

ditetapkan sebagai 

kawasan industri, 

kecuali industri 

rumah tangga dan 

industri untuk usaha 

mikro, kecil dan 

menengah; 

o Diperbolehkan secara 

berbatas pemanfaatan 

ruang untuk industri 

rumah tangga dalam 

kawasan permukiman 

dengan pembatasan 

pada luasan lahan, 

dan dampak yang 

ditimbulkan 

(berdasarkan batasan 

kapasitas produksi, 

tenaga kerja, 

transportasi yang 

dihasilkan, dan 

limbah yang 

dihasilkan 

berdasarkan analisa 

daya dukung dan daya 

tampung lokasi; 

 

 

o Diperbolehkan secara 

bersyarat melakukan 

pengembangan kawasan 

industri dengan 

pesyaratan bahwa 

kawasan industri 

harus dilengkapi 

dengan jalur hijau 

(greenbelt) sebagai 

daerah penyangga 

antar fungsi kawasan 

dan sarana pengolahan 

limbah; 

o Diperbolehkan secara 

bersyarat melakukan 

pengembangan zona 

industri pada 

sepanjang jalan 

arteri atau kolektor 

dengan persyaratan 

harus dilengkapi 

dengan frontage road 

untuk kelancaran 

aksesibilitas; 

o Diperbolehkan secara 

bersyarat pemanfaatan 

ruang untuk kawasan 

kegiatan industri 

dengan persyaratan 

harus dilengkapi 

dengan upaya 

pengelolaan 

lingkungan, sistem 

pengelolaan limbah 

dan upaya pemantauan 

lingkungan serta 

dilakukan studi 

analisa mengenai 

dampak lingkungan 

(AMDAL); 

o Diperbolehkan secara 

bersyarat pemanfaatan 

ruang untuk kawasan 

industri dengan 

persyaratan harus 

menyediakan kebutuhan 

air baku untuk 

kegiatan industri 

tanpa menggunakan 

sumber  utama dari 

air tanah. 

o Dilarang membuang 

limbah industri ke 

perairan atau dipendam 

di dalam tanah secara 

langsung tanpa melalui 

proses pengolahan 

limbah terlebih 

dahulu; 

o Dilarang pemanfaatan 

ruang untuk kawasan 

industri pada kawasan 

yang berbatasan 

langsung dengan 

kawasan permukiman; 

 

 

B.7 KAWASAN PERUNTUKAN 

PERTAMBANGAN 

o merupakan wilayah yang dapat 

dimanfaatkan untuk pemusatan 

kegiatan pertambangan secara 

berkelanjutan; 

o Diperbolehkan secara 

terbatas melakukan 

kegiatan lain  yang 

bersifat mendukung 

o Dilarang melakukan 

kegiatan usaha 

pertambangan tanpa 

izin; 

-  o sebelum kegiatan 

pertambangan 

diwajibkan 

dilakukan studi 
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KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013-2032 

No. ZONA BERDASARKAN 

RENCANA POLA RUANG 

WILAYAH KABUPATEN 

DESKRIPSI KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KETERANGAN 

Diperbolehkan Diperbolehkan Dengan 

Syarat 

Tidak Diperbolehkan 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

o kawasan peruntukan pertambangan 

adalah kawasan yang diperuntukan 

bagi kegiatan pertambangan bagi 

wilayah yang sedang maupun yang 

akan segera dilakukan kegiatan 

pertambangan, meliputi golongan 

bahan galian A, B, dan C. 

kegiatan 

pertambangan; 

o Diperbolehkan secara 

terbatas kegiatan 

permukiman untuk 

menunjang kegiatan 

pertambangan dengan 

tetap memperhatikan 

aspek keselamatan; 

o Dilarang melakukan 

kegiatan pertambangan 

di dalam kawasan 

hutan kecuali adanya 

izin pinjam pakai 

kawasan hutan;  

 

kelayakan dan studi 

AMDAL.  

o kawasan bekas 

pertambangan wajib 

direhabilitasi 

(reklamasi dan/atau 

revitalisasi) 

B.8 KAWASAN PERUNTUKAN 

PARIWISATA 

o kawasan peruntukan pariwisata 

adalah kawasan yang diperuntukan 

bagi kegiatan pariwisata atau 

segala sesuatu yang berhubungan 

dengan wisata termasuk pengusahaan 

obyek dan daya tarik wisata serta 

usaha-usaha yang terkait di bidang 

tersebut. 

o pariwisata adalah berbagai  macam 

kegiatan wisata dan didukung 

berbagai fasilitas serta layanan 

yang disediakan oleh masyarakat, 

pengusaha, Pemerintah, dan 

Pemerintah Daerah. 

o kepariwisataan adalah keseluruhan 

kegiatan yang terkait dengan 

pariwisata dan bersifat 

multidimensi serta multidisiplin 

yang muncul sebagai wujud 

kebutuhan setiap orang dan negara 

serta interaksi antara wisatawan 

dan masyarakat setempat, sesama 

wisatawan, pemerintah, pemerintah 

daerah, dan pengusaha. 

o daya tarik wisata adalah segala 

sesuatu yang memiliki keunikan, 

keindahan, dan nilai yang berupa  

keanekaragaman kekayaan alam, 

budaya, dan hasil buatan manusia 

yang menjadi sasaran atau tujuan 

kunjungan wisatawan. 

o daerah tujuan pariwisata yang 

selanjutnya disebut Destinasi 

Pariwisata adalah kawasan 

geografis yang berada dalam satu 

atau lebih wilayah administratif  

yang di dalamnya terdapat daya 

tarik wisata, fasilitas umum, 

fasilitas pariwisata, 

aksesibilitas, serta masyarakat 

yang saling terkait dan melengkapi 

terwujudnya kepariwisataan. 

o kegiatan wisata yang memanfaatkan 

potensi alam dan budaya 

masyarakat, sesuai dengan potensi 

alam dan budaya masyarakat, sesuai 

dengan daya dukung dan daya 

tampung lingkungan. 

o Diperbolehkan secara 

terbatas adanya 

kegiatan sarana dan 

prasarana yang 

mendukung kegiatan 

pariwisata dan sistem 

prasarana wilayah 

sesuai dengan 

ketentuan perundang-

undangan yang 

berlaku; 

o Diperbolehkan 

melakukan penelitian 

dan pendidikan; 

 

 

-  o Dilarang melakukan 

kegiatan yang dapat 

menyebabkan rusaknya 

kondisi alam terutama 

yang menjadi obyek 

wisata alam; 

o Dilarang melakukan 

kegiatan permukiman 

dan industri yang 

tidak terkait dengan 

kegiatan pariwisata; 

o Dilarang melakukan 

kegiatan pembangunan 

kecuali bangunan 

pendukung kegiatan 

wisata alam; 

 

o Pengembangan 

pariwisata harus 

dilengkapi dengan 

upaya pengelolaan 

lingkungan dan 

upaya pemantauan 

lingkungan serta 

studi Analisa 

Mengenai Dampak 

Lingkungan (AMDAL). 



 

Materi Teknis  RTRW Kabupaten Banjar Tahun 2013 - 2032                  VII - 28 

KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013-2032 

No. ZONA BERDASARKAN 

RENCANA POLA RUANG 

WILAYAH KABUPATEN 

DESKRIPSI KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KETERANGAN 

Diperbolehkan Diperbolehkan Dengan 

Syarat 

Tidak Diperbolehkan 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

o pemeliharaan dan apresiasi 

terhadap bangunan atau situs 

peninggalan kebudayaan masa lampau 

 

B.9 KAWASAN PERUNTUKAN 

LAINNYA 

     

  KAWASAN PESISIR o kawasan adalah kawasan yang secara 

ekologis merupakan daerah 

peralihan antara ekosistem darat 

dan laut yang dipengaruhi oleh 

perubahan di darat dan laut 

o Diperbolehkan 

pemanfaatan ruang 

untuk permukiman 

petani dan/atau 

nelayan dengan 

kepadatan rendah; 

o Diperbolehkan 

pemanfaatan ruang 

untuk zona peka 

perubahan ekosistem; 

o Diperbolehkan 

pemanfaatan ruang 

zona pengembangan 

   

  KAWASAN PERUNTUKAN 

PERTAHANAN DAN 

KEAMANAN 

o kawasan pertahanan dan keamanan 

adalah wilayah yang ditetapkan 

secara nasional yang digunakan 

untuk kepentingan pertahanan dan 

keamanan; 

o penetapan zona penyangga yang 

memisahkan kawasan pertahanan dan 

keamanan dengan kawasan budidaya 

terbangun; 

o penetapan kegiatan budidaya secara 

selektif di dalam dan di sekitar 

kawasan untuk menjaga fungsi 

pertahanan dan keamanan; 

o peningkatan akses menuju pusat 

kegiatan pertahanan dan keamanan 

baik yang terdapat di dalam dan di 

luar kawasan. 

 

o Diperbolehkan 

kegiatan budidaya 

yang dapat mendukung 

fungsi kawasan 

pertahanan; 

o Diperbolehkan dengan 

syarat kegiatan yang 

dapat mengganggu 

fungsi utama kawasan 

pertahanan; 

o Dilarang kegiatan yang 

dapat merubah dan atau 

mengganggu fungsi 

utama kawasan 

pertahanan. 

 

       

C. KAWASAN SEKITAR SISTEM PRASARANA WILAYAH 

C.1 KAWASAN SEKITAR 

PRASARANA TRANSPORTASI 

     

  JARINGAN 

TRANSPORTASI JALAN 

RAYA 

o jalan adalah seluruh bagian jalan 

termasuk bangunan pelengkap dan 

perlengkapannya yang diperuntukan 

bagi lalu lintas umum yang berada 

pada permukaan tanah, di atas 

permukaan tanah, di bawah 

permukaan tanah dan/atau air serta 

di atas permukaan air, kecuali 

jalan rel dan jalan kabel. 

o sistem jaringan jalan adalah satu 

kesatuan ruas jalan yang saling 

menghubungkan dan mengikat pusat-

pusat pertumbuhan dengan wilayah 

yang berada dalam pengaruh 

pelayanannya dalam satu hubungan 

hierarkis. 
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KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013-2032 

No. ZONA BERDASARKAN 

RENCANA POLA RUANG 

WILAYAH KABUPATEN 

DESKRIPSI KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KETERANGAN 

Diperbolehkan Diperbolehkan Dengan 

Syarat 

Tidak Diperbolehkan 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

 

 1. Jaringan Jalan 
Arteri Primer; 

o jalan arteri primer adalah jalan 

yang menghubungkan secara berdaya 

guna antarpusat kegiatan nasional 

atau antara pusat kegiatan 

nasional dengan pusat kegiatan 

wilayah. 

 

o setiap pengembangan 

kawasan yang dapat 

mengadakan/ 

membangkitkan 

perjalanan harus 

membuat dokumen 

Analisis Dampak Lalu 

lintas (Andal Lalin). 

o jalan arteri primer 

didesain berdasarkan 

kecepatan rencana 

paling rendah 60 (enam 

puluh) kilometer per 

jam dengan lebar badan 

jalan paling sedikit 11 

(sebelas) meter; 

o jalan arteri primer 

mempunyai kapasitas 

yang lebih besar dari 

volume lalu lintas 

rata-rata; 

 

o jumlah jalan masuk 

ke jalan arteri 

primer dibatasi 

sedemikian rupa 

sehingga ketentuan 

teknis fungsi jalan 

harus tetap 

terpenuhi; 

o persimpangan 

sebidang pada jalan 

arteri primer 

dengan pengaturan 

tertentu harus 

memenuhi ketentuan 

teknis fungsi 

jalan; 

o jalan arteri primer 

yang memasuki 

kawasan perkotaan 

dan/atau kawasan 

pengembangan 

perkotaan tidak 

boleh terputus. 

o Dilarang menggunakan 

dan memanfaatkan ruang 

milik jalan dan ruang 

pengawasan jalan yang 

mengakibatkan 

terganggunya fungsi 

jalan;  

o Dilarang melakukan 

alih fungsi lahan yang 

berfungsi lindung di 

sepanjang garis 

sempadan jalan; 

o Dilarang melakukan 

kegiatan yang dapat 

menimbulkan hambatan 

lalu lintas di 

sepanjang sistem 

jaringan jalan; 

o Dilarang membangun 

akses langsung dari 

bangunan ke jalan 

sepanjang sistem 

jaringan jalan; 

o Pada jalan arteri 

primer lalu lintas 

jarak jauh tidak boleh 

terganggu oleh lalu 

lintas ulang alik, 

lalu lintas lokal dan 

kegiatan lokal; 

 

 2. Jaringan Jalan 
Arteri Sekunder;  

o jalan arteri sekunder adalah jalan 

yang menghubungkan kawasan primer 

dengan kawasan sekunder kesatu, 

kawasan sekunder kesatu dengan 

kawasan sekunder kesatu atau 

kawasan sekunder kesatu dengan 

kawasan sekunder kedua. 

 

o setiap pengembangan 

kawasan yang dapat 

mengadakan/ 

membangkitkan 

perjalanan harus 

membuat dokumen 

analisis dampak lalu 

lintas (Andal Lalin). 

o jalan arteri sekunder 

didesain berdasarkan 

kecepatan rencana 

paling rendah 30 (tiga 

puluh) kilometer per 

jam dengan lebar badan 

jalan paling sedikit 11 

(sebelas) meter; 

o jalan arteri sekunder 

mempunyai kapasitas 

yang lebih besar 

daripada volume lalu 

lintas rata-rata; 

 

o persimpangan 

sebidang pada jalan 

arteri sekunder 

dengan pengaturan 

tertentu harus 

dapat memenuhi 

ketentuan teknis 

fungsi jalan. 

o pada jalan arteri 

sekunder lalu lintas 

cepat tidak boleh 

terganggu oleh lalu 

lintas lambat; 

o dilarang menggunakan 

dan memanfaatkan ruang 

milik jalan dan ruang 

pengawasan jalan yang 

mengakibatkan 

terganggunya fungsi 

jalan; dan 

o dilarang melakukan 

alih fungsi lahan yang 

berfungsi lindung di 

sepanjang garis 

sempadan jalan. 

o dilarang melakukan 

kegiatan yang dapat 

menimbulkan hambatan 

lalu lintas di 

sepanjang sistem 

jaringan jalan; 

o dilarang membangun 

akses langsung dari 

bangunan ke jalan 
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KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013-2032 

No. ZONA BERDASARKAN 

RENCANA POLA RUANG 

WILAYAH KABUPATEN 

DESKRIPSI KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KETERANGAN 

Diperbolehkan Diperbolehkan Dengan 

Syarat 

Tidak Diperbolehkan 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

sepanjang sistem 

jaringan jalan; 

 

 3. Jaringan Jalan 
Kolektor Primer 

I Dan II;  

o jalan kolektor primer adalah jalan 

yang menghubungkan secara berdaya 

guna antara pusat kegiatan 

nasional dengan pusat kegiatan 

lokal, antar pusat kegiatan 

wilayah atau antara pusat kegiatan 

wilayah dengan pusat kegiatan 

lokal. 

 

o setiap pengembangan 

kawasan yang dapat 

mengadakan/ 

membangkitkan 

perjalanan harus 

membuat dokumen 

analisis dampak lalu 

lintas (andal lalin). 

o jalan kolektor primer 

didesain berdasarkan 

kecepatan rencana 

paling rendah 40 (empat 

puluh) kilometer per 

jam dengan lebar badan 

jalan paling sedikit 9 

(sembilan) meter; 

o jalan kolektor primer 

mempunyai  kapasitas 

yang lebih besar dari 

volume lalu lintas 

rata-rata; 

o lebar ruang pengawasan 

jalan kolektor primer 

minimal 10 (sepuluh) 

meter. 

o jalan kolektor 

primer yang 

memasuki kawasan 

perkotaan atau 

kawasan 

pengembangan 

perkotaan tidak 

boleh terputus; 

o jumlah jalan masuk 

dibatasi dan 

direncanakan 

sehingga ketentuan 

teknis fungsi jalan 

masih tetap 

terpenuhi; 

o persimpangan 

sebidang pada jalan 

kolektor primer 

dengan pengaturan 

tertentu harus 

tetap memenuhi 

ketentuan teknis 

fungsi jalan; 

 

o dilarang menggunakan 

dan memanfaatkan ruang 

milik jalan dan ruang 

pengawasan jalan yang 

mengakibatkan 

terganggunya fungsi 

jalan; 

o dilarang melakukan 

alih fungsi lahan yang 

berfungsi lindung di 

sepanjang garis 

sempadan jalan. 

o dilarang melakukan 

kegiatan yang dapat 

menimbulkan hambatan 

lalu lintas di 

sepanjang sistem 

jaringan jalan; 

o dilarang membangun 

akses langsung dari 

bangunan ke jalan 

sepanjang sistem 

jaringan jalan; 

 

 

 4. Jaringan Jalan 
Kolektor 

Sekunder. 

o jalan kolektor sekunder adalah 

jalan yang menghubungkan kawasan 

sekunder kedua dengan kawasan 

sekunder kedua atau kawasan 

sekunder kedua dengan kawasan 

sekunder ketiga. 

 

o setiap pengembangan 

kawasan yang dapat 

mengadakan/ 

membangkitkan 

perjalanan harus 

membuat dokumen 

analisis dampak lalu 

lintas (andal lalin). 

o jalan kolektor sekunder 

didesain berdasarkan 

kecepatan rencana 

paling rendah 20 (dua 

puluh) kilometer per 

jam dengan lebar badan 

jalan paling sedikit 9 

(sembilan) meter; 

o jalan kolektor sekunder 

mempunyai kapasitas 

yang lebih besar 

daripada volume lalu 

lintas rata-rata;  

 

o persimpangan 

sebidang pada jalan 

kolektor sekunder 

dengan pengaturan 

tertentu harus 

memenuhi ketentuan 

teknis fungsi 

jalan. 

o dilarang menggunakan 

dan memanfaatkan ruang 

milik jalan dan ruang 

pengawasan jalan yang 

mengakibatkan 

terganggunya fungsi 

jalan; 

o dilarang melakukan 

alih fungsi lahan yang 

berfungsi lindung di 

sepanjang garis 

sempadan jalan; 

o dilarang melakukan 

kegiatan yang dapat 

menimbulkan hambatan 

lalu lintas di 

sepanjang sistem 

jaringan jalan; 

o dilarang membangun 

akses langsung dari 

bangunan ke jalan 

sepanjang sistem 

jaringan jalan; 

o pada jalan kolektor 

sekunder lalu lintas 

cepat tidak boleh 

terganggu oleh lalu 

lintas lambat; 
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No. ZONA BERDASARKAN 

RENCANA POLA RUANG 

WILAYAH KABUPATEN 

DESKRIPSI KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KETERANGAN 

Diperbolehkan Diperbolehkan Dengan 

Syarat 

Tidak Diperbolehkan 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

 5. Jaringan Jalan 
Lokal Primer. 

o jalan lokal primer adalah jalan 

yang menghubungkan secara berdaya 

guna pusat kegiatan nasional 

dengan pusat kegiatan lingkungan, 

pusat kegiatan wilayah dengan 

pusat kegiatan lingkungan,antar 

pusat kegiatan lokal, atau pusat 

kegiatan lokal dengan pusat 

kegiatan lingkungan, serta antar 

pusat kegiatan lingkungan. 

 

o jalan lokal primer 

didesain berdasarkan 

kecepatan rencana 

paling rendah 20 (dua 

puluh) kilometer per 

jam dengan lebar jalan 

paling sedikit 7,5 

meter. 

- o dilarang menggunakan 

dan memanfaatkan ruang 

milik jalan dan ruang 

pengawasan jalan yang 

mengakibatkan 

terganggunya fungsi 

jalan; 

o dilarang melakukan 

kegiatan yang dapat 

menimbulkan hambatan 

lalu lintas di 

sepanjang sistem 

jaringan jalan;  

 

 

 6. Jaringan Jalan 
Lokal Sekunder. 

o jalan lokal sekunder adalah 

menghubungkan kawasan sekunder 

kesatu dengan perumahan, kawasan 

sekunder kedua dengan perumahan, 

kawasan sekunder ketiga, dan 

seterusnya sampai ke perumahan. 

 

o jalan lokal sekunder 

didesain berdasarkan 

kecepatan rencana 

paling rendah 10 

(sepuluh) kilometer per 

jam dengan lebar badan 

jalan paling sedikit 

7,5  (tujuh koma lima)  

meter. 

 

- o dilarang menggunakan 

dan memanfaatkan ruang 

milik jalan dan ruang 

pengawasan jalan yang 

mengakibatkan 

terganggunya fungsi 

jalan; 

o dilarang melakukan 

kegiatan yang dapat 

menimbulkan hambatan 

lalu lintas di 

sepanjang sistem 

jaringan jalan; 

 

 

 7. Jaringan Jalan 
Lingkungan 

Primer. 

o jalan lingkungan primer adalah 

jalan yang menghubungkan antar 

pusat kegiatan didalam kawasan 

perdesaan dan jalan di dalam 

lingkungan kawasan perdesaan. 

 

o jalan lingkungan 

primerdidesain 

berdasarkan kecepatan 

rencana paling rendah 

15 (lima belas) 

kilometer per jam 

dengan lebar jalan 

paling sedikit 6,5 

meter. 

- o dilarang menggunakan 

dan memanfaatkan ruang 

milik jalan dan ruang 

pengawasan jalan yang 

mengakibatkan 

terganggunya fungsi 

jalan; 

o dilarang melakukan 

kegiatan yang dapat 

menimbulkan hambatan 

lalu lintas di 

sepanjang sistem 

jaringan jalan. 

 

 

 8. Jaringan Jalan 
Lingkungan 

Sekunder. 

o jalan lingkungan sekunder adalah 

jalan yang menghubungkan antar 

persil dalam kawasan perkotaan. 

 

o jalan lingkungan 

sekunder didesain 

berdasarkan kecepatan 

rencana paling rendah 

10 (sepuluh) kilometer 

per jam dengan lebar 

badan jalan paling 

sedikit 6,5 (enam koma 

lima) meter. 

 

- o dilarang menggunakan 

dan memanfaatkan ruang 

milik jalan dan ruang 

pengawasan jalan yang 

mengakibatkan 

terganggunya fungsi 

jalan; 

o dilarang melakukan 

kegiatan yang dapat 

menimbulkan hambatan 

lalu lintas di 

sepanjang sistem 

jaringan jalan. 

 

 

  TRANSPORTASI SUNGAI o pemanfaatan ruang di sekitar o keselamatan dan o pembatasan terhadap   
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No. ZONA BERDASARKAN 

RENCANA POLA RUANG 

WILAYAH KABUPATEN 

DESKRIPSI KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KETERANGAN 

Diperbolehkan Diperbolehkan Dengan 

Syarat 

Tidak Diperbolehkan 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

jaringan transportasi sungai. keamanan pelayaran; 

 

pemanfaatan 

perairan yang 

berdampak pada 

keberadaan alur 

pelayaran. 

 

  SISTEM KEPELABUHAN o kepelabuhanan adalah segala 

sesuatu yang berkaitan dengan 

pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk 

menunjang kelancaran, keamanan, 

dan ketertiban arus lalu lintas 

kapal, penumpang dan/atau barang, 

keselamatan dan keamanan berlayar, 

tempat perpindahan intra-dan/atau 

antarmoda serta mendorong 

perekonomian nasional dan daerah 

dengan tetap memperhatikan tata 

ruang wilayah. 

o pemanfaatan ruang di sekitar 

jaringan prasarana kepelabuhanan. 

o pengembangan 

kepelabuhan harus 

menyediakan sarana dan 

prasarana kepelabuhan 

yang berpedoman kepada 

peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

 

o peruntukkan ruang 

di sekitar 

pelabuhan harus 

sesuai dengan 

Rencana Tata Ruang 

Kawasan kepelabuhan 

dengan tingkat 

intensitas menengah 

hingga tinggi 

diperbolehkan 

dengan 

kecenderungan 

pengembangan 

ruangnya dibatasi. 

 

o alih fungsi lahan yang 

berfungsi lindung di 

zona kepelabuhan tidak 

diperbolehkan sebagai 

lahan terbangun, 

sesuai penetapan garis 

sempadan yang 

ditentukan; 

 

 

  JARINGAN JALUR 

KERETA API 

o pemanfaatan ruang di sekitar 

jaringan prasarana kereta api. 

o pemanfaatan ruang di 

sepanjang sisi jaringan 

jalur kereta api 

dilakukan dengan 

tingkat intensitas 

menengah hingga tinggi 

yang kecenderungan 

pengembangan ruangnya 

dibatasi;  

o penetapan sempadan 

bangunan di sisi 

jaringan jalur kereta 

api dengan 

memperhatikan dampak 

lingkungan dan 

kebutuhan pengembangan 

jaringan jalur kereta 

api. 

 

o pembatasan 

pemanfaatan ruang 

yang peka terhadap 

dampak lingkungan 

akibat lalu lintas 

kereta api di 

sepanjang jalur 

kereta api;  

o pembatasan jumlah 

perlintasan 

sebidang antara 

jaringan jalur 

kereta api dan 

jalan. 

 

o ketentuan pelarangan 

pemanfaatan ruang  

pengawasan jalur 

kereta api yang dapat 

mengganggu kepentingan 

operasi dan 

keselamatan 

transportasi 

perkeretaapian;  

 

 

  RUANG UDARA o pemanfaatan ruang udara sebagai 

bagian dari rencana penataan ruang 

yang terletak diatas ruang daratan 

dan atau ruang lautan. 

- o memperhatikan 

Ketentuan Kawasan 

Keselamatan Operasi 

Penerbangan (KKOP). 

 

-  

C.2 KAWASAN SEKITAR 

PRASARANA ENERGI 

o pemanfaatan ruang di sekitar 

jaringan prasarana energi dan 

untuk pembangkit tenaga listrik. 

- o pembatasan terhadap 

pemanfaatan ruang 

di sekitar 

pembangkit listrik 

dengan 

memperhatikan jarak 

aman dari kegiatan 

lain; 

 

o pelarangan terhadap 

kegiatan yang 

berdekatan dengan 

kegiatan pembangkit 

listrik; 

o ketentuan pelanggaran 

pemanfaatan ruang 

bebas di sepanjang 

jalur transmisi sesuai 

dengan ketentuan 

peraturan perundang-

undangan 
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No. ZONA BERDASARKAN 

RENCANA POLA RUANG 

WILAYAH KABUPATEN 

DESKRIPSI KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KETERANGAN 

Diperbolehkan Diperbolehkan Dengan 

Syarat 

Tidak Diperbolehkan 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

 

C.3 KAWASAN SEKITAR 

PRASARANA 

TELEKOMUNIKASI 

o pemanfaatan ruang untuk penempatan 

pemancar telekomunikasi; 

o base transceiver station yang 

selanjutnya disebut BTS adalah 

menara telekomunikasi seluler 

- 

 

o pembatasan terhadap 

pemanfaatan ruang 

untuk penempatan 

menara pemancar 

telekomunikasi yang 

memperhitungkan 

aspek keamanan dan 

keselamatan 

aktifitas kawasan 

di sekitarnya; 

 

o pelarangan 

pengembangan bangunan 

pada kawasan menara 

pemancar. 

 

C.4 KAWASAN SEKITAR 

PRASARANA SUMBER DAYA 

AIR 

o pemanfaatan ruang untuk wilayah 

sungai dan sumber daya air 

lainnya; 

o jaringan sumber daya air adalah 

jaringan air, sumber air dan daya 

air yang terkandung di dalamnya; 

o wilayah sungai adalah kesatuan 

wilayah pengelolaan sumber daya 

air dalam satu atau lebih daerah 

aliran sungai dan atau pulau-pulau 

kecil yang luasnya kurang dari 

atau sama dengan 2.000 km2. 

o daerah aliran sungai adalah suatu 

wilayah daratan yang merupakan 

satu kesatuan dengan sungai dan 

anak-anak sungainya yang berfungsi 

menampung, menyimpan dan 

mengalirkan air yang berasal dari 

curah hujan ke danau atau kelaut 

secara alami, yang batas di darat 

merupakan pemisah topografis dan 

batas di laut sampai dengan 

perairan yang masih terpengaruh 

aktivitas daratan. 

o bendung adalah struktur bendungan 

berkepala rendah yang berfungsi 

untuk menaikkan muka air biasa di 

sungai.  

o bendungan atau dam adalah 

konstruksi yang dibangun untuk 

menahan laju air menjadi waduk, 

danau, atau tempat rekreasi. 

o cekungan air tanah yang 

selanjutnya disingkat CAT adalah 

suatu wilayah yang dibatasi oleh 

batas hidrogeologis, tempat semua 

kejadian hidrogeologis seperti 

proses pengimbuhan, pengaliran dan 

pelepasan air tanah berlangsung. 

o jaringan sumber daya 

air dapat menjamin 

ketersediaan air baku 

secara terus menerus 

untuk kepentingan 

pertanian serta 

perikanan darat 

terutama pada musim 

kemarau;  

o jaringan sumber daya 

air dapat menjamin 

ketersedian air baku 

untuk kebutuhan air 

minum dengan membentuk 

sistem penyediaan air 

minum regional melalui 

pola pipanisasi dari 

sumber airnya dengan 

difasilitasi pemerintah 

daerah serta kerja sama 

antardaerah 

kabupaten/kota terutama 

daerah perkotaan maupun 

perdesaan; 

o jaringan sumber daya 

air dapat mengurangi 

frekuensi, sebaran dan 

luasan kejadian banjir 

melalui kanalisasi, 

sodetan dan normalisasi 

sungai terutama pada 

musim penghujan; 

o ketersediaan air tanah 

pada daerah 

pertambangan melalui 

pengadaan sumur-sumur 

bor dan void bekas 

tambang dengan 

melakukan pola 

perlakuan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

o mempertahankan dan 

menambah kawasan 

lindung untuk menjamin 

ketersedian air pada 

o pembatasan 

pemanfaatan ruang 

pada kawasan di 

sekitar wilayah 

sungai dengan tetap 

menjaga kelestarian 

lingkungan dan 

fungsi lindung 

kawasan; 

o pendirian bangunan 

dibatasi hanya 

untuk menunjang 

fungsi taman 

rekreasi; dan 

 

o ketentuan pelarangan 

pendirian bangunan 

kecuali bangunan yang 

dimaksud untuk 

pengelolaan badan air 

atau pemanfaatan air; 
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No. ZONA BERDASARKAN 

RENCANA POLA RUANG 

WILAYAH KABUPATEN 

DESKRIPSI KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KETERANGAN 

Diperbolehkan Diperbolehkan Dengan 

Syarat 

Tidak Diperbolehkan 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

daerah yang memiliki 

bendungan, bendung dan 

saluran irigasi; 

o mempertahankan tanaman 

spesifik daerah rawa 

dan fisik lahan rawa 

untuk menjamin 

ketersediaan air pada 

daerah pengairan. 

o penetapan lebar 

sempadan sungai sesuai 

dengan ketentuan 

peraturan perundang-

undangan. 

 

C.5 KAWASAN SEKITAR 

PRASARANA TEMPAT 

PEMROSESAN AKHIR 

o tempat pemrosesan akhir yang 

selanjutnya disebut TPA adalah 

tempat untuk memroses dan 

mengembalikan sampah ke media 

lingkungan secara aman bagi 

manusia dan lingkungan; 

o tempat penampungan sementara yang 

selanjutnya disebut TPS adalah 

tempat sebelum sampah diangkut ke 

tempat pendauran ulang, 

pengolahan, dan/atau tempat 

pengolahan sampah terpadu. 

o tempat pengolahan sampah terpadu 

yang selanjutnya disebut TPST 

adalah tempat dilaksanakannya 

kegiatan pengumpulan, pemilahan, 

penggunaan ulang, pendauran ulang, 

pengolahan dan pemrosesan akhir 

sampah. 

o pada kawasan tempat 

pemrosesan akhir hanya 

diperbolehkan bangunan 

atau kegiatan untuk 

mendukung pengelolaan 

sampah. 

o pada kawasan penyangga 

(0 - 500) meter dari 

garis terluar Tempat 

Pemrosesan Akhir (TPA) 

hanya diperbolehkan 

untuk ruang terbuka 

hijau, kawasan 

pertanian dan jalur 

hijau; 

o bangunan atau kegiatan 

sesuai tata ruang hanya 

diperbolehkan setelah 

500 meter dari garis 

atau batas terluar 

tempat pemrosesan akhir 

(TPA); 

o bengelolaan sampah 

dalam TPA dilakukan 

dengan sistem sanitary 

landfill sesuai 

ketentuan peraturan 

yang berlaku; dan 

o dalam lingkungan TPA 

disediakan prasarana 

penunjang pengelolaan 

sampah. 

 

o lokasi TPA harus 

didukung oleh studi 

AMDAL yang telah 

disepakati oleh 

instansi yang 

berwenang; 

 

o TPA tidak 

diperkenankan terletak 

berdekatan dengan 

kawasan permukiman; 

 

 

Sumber: Hasil Rencana 
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4. tidak mengganggu ketertiban dan keamanan; 
5. tidak menimbulkan dampak yang mempengaruhi derajat kesehatan; 
6. tetap sesuai dengan azas perubahannya yaitu : keterbukaan, 

persamaan, keadilan, perlindungan hukum, mengutamakan kepentingan 

masyarakat golongan sosial ekonomi lemah; 

7. hanya perubahan-perubahan yang dapat ditoleransi saja yang 

diinginkan, karena izin perubahan tersebut akan dilegalkan di 

pengaturan berikutnya; 

Perubahan pemanfaatan ruang dapat dilakukan asalkan terpenuhi 

beberapa kriteria sebagai berikut: 

1. terdapat kesalahan peta dan/atau informasi yang ada dalam 

peraturan zonasi dan telah dibuktikan dalam suatu pengkajian 

tertentu; 

2. rencana yang disusun menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau 

kelompok masyarakat; 

3. rencana yang disusun menghambat pertumbuhan perekonomian kota; 
4. permohonan/usulan penggunaan lahan baru menjanjikan manfaat yang 

besar bagi lingkungan. 

Adapun syarat perubahan pemanfaatan ruang antara lain: 

1. dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran 

masyarakat; 

2. tidak merugikan masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah; 
3. tidak membawa kerugian pemerintah daerah di masa kini dan masa 

mendatang; 

4. mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi perkotaan; 
5. memperhatikan kelestarian lingkungan; 
6. tetap sesuai dengan penggunaan lahan di blok peruntukan 

sekitarnya; 

7. tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, sementara pemilik lahan 
sekitarnya mengalami kerugian. 

 

Perizinan merupakan upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang 

memiliki peluang melanggar ketentuan perencanaan dan pembangunan, 

serta menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum. Menurut Undang-

undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mekanisme 

perizinan merupakan mekanisme terdepan dalam pengendalian pemanfaatan 

ruang. Selain itu, kinerja perizinan pada suatu daerah mempunyai 

peran yang penting dalam menarik atau menghambat investasi. 

Penyelenggaraan mekanisme perizinan yang efektif akan 

mempermudah pengendalian pembangunan dan penertiban pelanggaran 

rencana tata ruang. Bila mekanisme perizinan tidak diselenggarakan 

dengan baik, maka akan menimbulkan penyimpangan pemanfaatan ruang 

secara legal. Penyimpangan semacam ini akan sulit dikendalikan dan 

ditertibkan. Mekanisme perizinan juga dapat dimanfaatkan sebagai 

perangkat insentif untuk mendorong pembangunan yang sesuai dengan 

rencana tata ruang, atau perangkat disinsentif untuk menghambat 

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Izin 

pemanfaatan ruang adalah izin yang berkaitan dengan lokasi, kualitas 

ruang, dan tata bangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, hukum adat, dan kebiasaan yang berlaku. Prinsip dasar 

penerapan mekanisme perizinan dalam pemanfaatan ruang adalah sebagai 

berikut: 

1. Setiap kegiatan dan pembangunan yang berpeluang menimbulkan 

gangguan bagi kepentingan umum, pada dasarnya dilarang kecuali 

dengan izin dari Pemerintah Kota 

2. Setiap kegiatan dan pembangunan harus memohon izin dari pemerintah 
setempat yang akan memeriksa kesesuaiannya dengan rencana, serta 

standar administrasi legal. 

3. Setiap permohonan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana 

tata ruang harus melalui pengkajian mendalam untuk menjamin bahwa 

manfaatnya jauh lebih besar dari kerugiannya bagi semua pihak 

terkait sebelum dapat diberikan izin. 

Terkait perizinan pemanfaatan ruang, prinsip-prinsip perizinan adalah 

sebagai berikut: 

1. Arahan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam 
pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan 

pola ruang yang ditetapkan. 

2. Setiap kegiatan dan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan 
ruang harus memiliki izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. 

3. Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat Pemerintah Daerah 

yang berwenang. 

4. Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Arahan perizinan sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang 

meliputi : 

a. Izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan 

peraturan perundang-undangan; dan 

b. Rekomendasi dari Pemerintah Provinsi terhadap pemanfaatan ruang 
yang berada dalam Kawasan Strategis Provinsi. 

6. Penerbitan dan penolakan perizinan yang berdampak ruang mengacu 

pada RDTR, Peraturan Kawasan, dan/atau pedoman pembangunan 

sektoral lainnya yang terkait. 

7. Dalam hal acuan perizinan belum tersedia, maka penerbitan 

perizinan mengacu kepada ketentuan dalam RTRW. 

8. Jenis perizinan yang harus dimiliki bagi suatu kegiatan dan 

pembangunan. 

9. Pemerintah Daerah dapat mengenakan persyaratan tambahan untuk 

kepentingan umum kepada pemohon izin. 

 

Pelaksanaan perizinan tersebut di atas didasarkan atas pertimbangan 

dan tujuan sebagai berikut: 

1. Melindungi kepentingan umum (public interest). 
2. Menghindari eksternalitas negatif, dan; 
3. Menjamin pembangunan sesuai dengan rencana, serta standar dan 

kualitas minimum yang ditetapkan. 

Perizinan yang dikenakan pada kegiatan dan pembangunan terdiri dari: 

1. Perizinan kegiatan/lisensi seperti SIUP, TDP, dan lain-lain. 
2. Perizinan pemanfaatan ruang seperti Izin Prinsip, Izin Lokasi, 

Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Tanah, dan lain-lain. 

3. Perizinan bangunan seperti Izin Mendirikan Bangunan, Sertifikat 

Laik Fungsi, Izin Merobohkan Bangunan, dan lain-lain. 
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4. Perizinan lingkungan seperti AMDAL, yang terdiri dari Analisis 

Dampak Lingkungan, Rencana Pemantauan Lingkungan dan Rencana 

Pengelolaan Lingkungan; Izin Gangguan, dan lain-lain. 

5. Perizinan khusus seperti izin pengambilan air tanah, dan lain-

lain. 

 

Setiap pemanfaatan ruang harus mendapat izin sesuai dengan rencana 

tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan 

pemanfaatan lahan harus melalui prosedur khusus yang berbeda dari 

prosedur reguler/normal. Dalam masa transisi tahapan rencana, izin 

khusus dapat diberikan apabila dampak kegiatan yang dimohon negatif 

dan atau kecil. Permohonan perubahan pemanfaatan ruang yang disetujui 

harus dikenakan disinsentif berupa: 

1. Denda (development charge) sesuai jenis pelanggaran rencana tata 
ruang. 

2. Pengenaan biaya dampak pembangunan (development impact fee) sesuai 
dengan eksternalitas yang harus diatasi dan upaya mengembalikannya 

ke kualitas sebelum proyek tersebut dibangun. 

Jenis perizinan yang harus dimiliki ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. Lembaga/dinas yang menerbitkan perizinan harus sesuai dengan 

pemberian kerja dan kompetensinya, dan tidak boleh tumpang tindih. 

Ketentuan lembaga/dinas pemberi izin adalah sebagai berikut: 

1. Perizinan Kegiatan Menjadi Kewenangan Instansi Sektoral Yang 

Sesuai Dengan Kegiatan Yang Dimohon. 

2. Perizinan Pemanfaatan Ruang Dan Bangunan Menjadi Kewenangan 

Instansi Yang Menangani Perencanaan, Perancangan, Penataan, Dan 

Lingkungan Kota. 

3. Perizinan Konstruksi Menjadi Kewenangan Instansi Yang Menangani 

Bangunan. 

4. Perizinan Lingkungan Menjadi Kewenangan Instansi Yang Menangani 

Lingkungan Hidup. 

5. Perizinan Kegiatan Khusus Menjadi Kewenangan Instnasi Sektoral 

Yang Sesuai Dengan Kegiatan Yang Dimohon. 

6. Kegiatan Yang Memerlukan Kombinasi Dari Izin Di Atas 

Dikoordinasikan Oleh Kepala Daerah Melalui BKPRD Kabupaten. 

7. Untuk Efisiensi Perizinan, Pemerintah Kota Perlu Mengefektifkan 

pelayanan perizinan terpadu satu pintu. 

 

7.2.2 Pedoman Penertiban 

Penertiban pemanfaatan ruang adalah usaha untuk mengambil tindakan 

agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud. Tindakan 

penertiban pemanfaatan ruang dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui 

pemeriksaan dan penyelidikan atas semua pelanggaran/penyimpangan 

dalam pemanfaatan ruang yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang 

yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Bentuk penertiban 

terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan 

rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah 

didasarkan pada bentuk pelanggaran yang dilakukan. Tindakan 

penertiban perlu mempertimbangkan jenis pelanggaran rencana tata 

ruang sebagai berikut: 

1. Pemanfatan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang. 

Dalam kaitan ini bentuk penertiban yang dapat diterapkan antara 

lain adalah peringatan, penghentian kegiatan/ pembangunan dan 

pencabutan sementara izin yang telah diterbitkan, dan pencabutan 

tetap izin yang diberikan. 

2. Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang tetapi intensitas 

pemanfaatan ruang menyimpang. 

Penyimpangan intensitas pemanfaatan ruang dan pembangunan mencakup 

besar luasan, Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai 

Bangunan (KLB), atau Koefisien Dasar Hijau (KDH) yang tidak sesuai 

dengan rencana tata ruang atau ketentuan lainnya yang berlaku. 

Dalam kaitan ini bentuk penertiban yang dapat diterapkan adalah 

penghentian kegiatan, atau pembatasan kegiatan pada luasan yang 

sesuai dengan rencana yang ditetapkan 

3. Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang, tetapi tidak sesuai 
dengan ketentuan teknis. 

Penyimpangan ketentuan teknis mencakup pelanggaran tinggi 

bangunan, besar Garis Sempada Bangunan (GSB), ketentuan parkir, 

dan ketentuan teknis prasarana lainnya yang ditetapkan dalam 

rencana tapak kawasan, atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 

(RTBL), atau standar kota yang ditetapkan. Dalam kaitan ini, 

bentuk penertiban yang dapat diterapkan adalah penghentian 

kegiatan dan pemenuhan persyaratan teknis. 

4. Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang, tetapi bentuk 

pemanfaatan ruang menyimpang. 

Dalam kaitan ini penertiban yang dapat dilakukan adalah 

penghentian kegiatan dan penyesuaian bentuk pemanfaatan ruang. 

Secara umum bentuk penertiban yang dapat diterapkan di Kabupaten 

Banjar dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang antara lain: 

a. Peringatan Tertulis dan/atau Teguran 
Peringatan diberikan kepada kegiatan yang tidak mengurus izin. 

Peringatan merupakan teguran bagi kegiatan yang baru 

dilaksanakan tetapi melanggar/tidak sesuai dengan rencana tata 

ruang. 

b. Penghentian Sementara Kegiatan 
Penghentian sementara diberikan kepada kegiatan yang 

melanggar/tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan tidak 

mengindahkan peringatan/teguran yang diberikan oleh pemerintah 

kota. 

c. Penghentian Sementara Pelayanan Umum; 
d. Penutupan Lokasi; 
e. Pencabutan Izin; 

Mengacu pada Pasal 61, 62 dan 63 Undang-undang No. 26/2007 

tentang Penataan Ruang, setiap izin pemanfaatan ruang yang tidak 

sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dapat 

dinyatakan batal atau dicabut oleh Kepala Daerah. Apabila dapat 

dibuktikan bahwa izin yang telah diperoleh sebelumnya itu 

didapatkan dengan itikad baik, maka pembatalan izin ini dapat 

dimintakan penggantian yang layak. Izin pemanfaatan ruang yang 

dibatalkan adalah izin yang tidak sesuai, baik yang telah ada 

sebelum maupun sesudah adanya Rencana Tata Ruang yang 

ditetapkan. Pencabutan izin dapat pula dilakukan bila pemegang 
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izin melanggar ketentuan dalam izin yang diberikan, atau lalai 

melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam izin yang 

telah diberikan. 

f. Pembatalan Izin; 
g. Pemulihan Fungsi Ruang; 

Kegiatan yang menyebabkan peralihan fungsi dapat diminta untuk 

memulihkan atau merehabilitasi fungsi ruang tersebut. Pemerintah 

Kota juga mempunyai kewajiban memulihkan fungsi sesuai dengan 

alokasi dana sebagaimana tercantum dalam program pembangunan. 

h. Pembongkaran bangunan; 
Pembongkaran dilakukan pada pemanfaatan ruang dan/atau bangunan 

yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah 

ditetapkan, termasuk bangunan liar yang tidak mungkin diberikan 

izinnya. Pembongkaran dilakukan setelah peringatan dan perintah 

pembongkaran yang diberikan tidak ditaati. 

i. Pengenaan Denda Administrasi 
Denda dikenakan pada proses perizinan yang tidak tepat waktu, 

yaitu bagi kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata 

Ruang tetapi belum memiliki izin yang diperlukan. Denda juga 

dikenakan pada kegiatan pembangunan yang menimbulkan dampak 

negatif terhadap lingkungan sekitarnya. 

j. Pengenaan Sanksi 
Selain sanksi-sanksi yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 26 

Tahun 2007, yaitu sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi 

pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah menetapkan beberapa bentuk sanksi terhadap pelanggaran 

Peraturan Daerah yang dapat dicantumkan dalam Peraturan Daerah 

masing-masing. 

 

7.2.3 Pedoman Pengendalian 

Pedoman pengendalian di Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut: 

1. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang didasarkan pada arahan-

arahan yang tercantum dalam rencana struktur tata ruang dan 

pemanfaatan ruang Kabupaten Banjar. 

2. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan terhadap kawasan 

lindung dan kawasan budidaya yang meliputi sistem pusat kegiatan, 

pemanfaatan ruang publik dan privat, ketentuan teknis banguna, 

berbagai sektor kegiatan, sistem prasarana wilayah, serta 

fasilitas dan utilitas kota. 

3. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui kegiatan 

perizinan, pengawasan, dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang, 

termasuk terhadap pemanfaatan air permukaan, air bawah tanah, 

udara serta pemanfaatan ruang bawah tanah. 

4. Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh Tim 

Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) yang ditetapkan oleh 

Walikota. 

5. Untuk rujukan pengendalian yang lebih teknis, Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kota harus dijabarkan dalam: 

a. Rencana rinci (Rencana Detail Tata Ruang Kota) dan rencana 

rancangan (disain). 

 

Tabel 7.2 

KETENTUAN PENERTIBAN 

 

 Sesuai RTRW Tidak Sesuai RTRW 

Kegiatan Telah Ada Sebelum RTRW Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah 

Berizin   Penerapan non-confirming 

use (dapat diteruskan 

sampai waktu yang 

ditentukan) 

 Pencabutan izin, 

pembongkaran dan 

pemberian kompensasi 

 Pengenaan insentif untuk 

menyesuaikan dengan 

rencana tata ruang dan 

peraturan zonasi 

Tidak 

Berizin 

 Melengkapi Izin 

 Pengenaan Denda 

 Pengenaan Pajak 

Progresif 

 Pembongkaran Dan Denda. 

 Pemulihan Fungsi. 

Kegiatan Setelah RTRW Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah 

Berizin   Pencabutan Izin dan 

Pemberian Kompensasi 

 Penindakan Pemberi Izin 

Tidak 

Berizin 

 Pencabutan Izin Dan 

Pemberian Kompensasi 

 Pembongkaran Dan Denda. 

 Pemulihan Fungsi. 

Sumber: Hasil Rencana 

 

b. Perangkat pengendalian, seperti peraturan pembangunan/zoning 

regulation, kajian rancangan (design review), Rencana Tata 

Bangunan dan Lingkungan (RTBL), Panduan Rancang Kota (design 

guidelines), dan standar teknis yang ditetapkan. 

c. Pedoman perubahan pemanfaatan lahan yang mengatur toleransi 

terhadap tingkat gangguan. Beberapa prinsip perubahan adalah: 

adanya ketentuan tingkatan perubahan yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan; minor variance yang diperkenankan sebesar 10 % dari 

ketentuan. 

d. Minor variance dapat diberikan oleh dinas yang diberi kewenangan 
menangani penataan kota, perancangan kota, atau bangunan. 

e. Perubahan besar (spot zoning, up-zoning, down-zoning) harus 

melalui persetujuan TKPRD, dan dikenai dendan dan biaya dampak 

pembangunan. 

f. Rezoning harus melalui persetujuan DPRD. 
g. Kegiatan yang sudah ada tetapi tidak sesuai dengan rencana tata 

ruang dikenakan aturan peralihan berdasarkan prinsip non-

conforming use, yaitu dapat dilanjutkan/dipertahankan asalkan 

tidak mnegubah fungsi dan bentuk fisik; atau dibatasi sampai 

dengan waktu tertentu (dalam tenggang waktu). 

h. Pemanfaatan ruang yang sesuai aturan tapi tidak berizin, harus 
segera mengurus izin (pemutihan), dengan dikenai denda. 
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i. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai tapi telah memiliki izin 

dapat tetap dipertahankan asal tidak ada perubahan fisik 

bangunan (dikenakan prinsip non-conforming use) 

j. Perubahan fisik bangunan pada pemanfaatan ruang yang tidak 

sesuai tapi telah memiliki izin, harus mengacu pada aturan dan 

ketentuan teknis yang berlaku. 

k. Pemanfaatan yang tidak sesuai aturan dan tidak mempunyai izin 
dapat ditertibkan dengan: pembongkaran bangunan, perlengkapan 

perizinan dengan dikenai denda dan biaya dampak pembangunan, 

denda atau kurungan. 

 

7.3 Ketentuan Insentif Dan Disinsentif 
Ketentuan insentif dan disinsentif merupakan acuan bagi 

pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif. 

Insentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang 

didorong pengembangannya. Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan 

ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya. 

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan 

ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada 

masyarakat.Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan 

oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya. Insentif yang 

diberikan kepada masyarakat terdiri atas : 

a. Pemberian keringanan atau penundaan pajak dan kemudahan proses 

perizinan; 

b. Penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk 

memperingan biaya investasi oleh pemohon izin; 

c. Pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum 

rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta 

dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan; dan 

d. pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang 

menimbulkan dampak positif. 

Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat terdiri atas: 

a. Pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan yang berlokasi di 

daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti pusat kota, 

kawasan komersial, daerah yang memiliki tingkat kepadatan tinggi; 

b. Penolakan pemberian izin perpanjangan hak guna usaha, hak guna 

bangunan terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan 

rencana tata ruang dan peraturan zonasi; 

c. Peniadaan sarana dan prasarana bagi daerah yang tidak dipacu 

pengembangannya, atau pengembangan dibatasi; 

d. Penolakan pemberian izin pemanfaatan ruang budidaya yang akan 

dilakukan di dalam kawasan lindung; 

e. Pencabutan izin yang sudah diberikan karena adanya perubahan 

pemanfaatan ruang budidaya menjadi lindung; dan 

f. pembatasan administrasi pertanahan. 
Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan 

untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan 

zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan 

diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala 

besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan 

dan didorong pengembangannya secara bersamaan. Dasar pertimbangan 

penyusunan aturan insentif dan disinsentif ini antara lain: 

a. pergeseran tatanan ruang yang terjadi tidak menyebabkan dampak 

yang merugikan bagi pembangunan kota 

b. pada hakekatnya tidak boleh mengurangi hak masyarakat sebagai 

warga negara, dimana masyarakat mempunyai hak dan dan martabat 

yang sama untuk memperoleh dan mempertahankan hidupnya 

c. tetap memperhatikan partisipasi masyarakat di dalam proses 

pemanfaatan ruang untuk pembangunan oleh masyarakat. 

Adapun kriteria pengenaannya adalah sebagai berikut: 

a. Kiteria Pengenaan Insentif adalah sebagai berikut : 
1. mendorong/merangsang pembangunan yang sejalan dengan rencana 

tata ruang; 

2. mendorong pembangunan yang memberikan manfaat yang besar kepada 
masyarakat 

3. mendorong partisipasi masyarakat dan pengembang dalam 

pelaksanaan pembangunan 

b. Kriteria Pengenaan Disinsentif adalah sebagai berikut: 
1. menghambat/membatasi pembangunan yang tidak sesuai dengan 

rencana tata ruang 

2. menimbulkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat di 

sekitarnya. 

 

Berikut ini akan diberikan contoh bentuk-bentuk pengenaan 

insentif dan disinsentif. Contoh pemberian Insentif antara lain dalam 

hal : 

a. kemudahan izin; 
b. penghargaan; 
c. keringanan pajak; 
d. kompensasi; 
e. imbalan; 
f. pola pengelolaan; 
g. subsidi prasarana; 
h. bonus/insentif; 
i. TDR (transfer of development right)atau pengalihan hak membangun; 
j. ketentuan teknis lainnya, yang bersifat lokalistik sesuai 

kemampuan pemerintah. 

k. disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan 

untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang 

melalui penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) dan nilai jual 

kena pajak (NJKP) sehingga pemanfaat ruang membayar pajak lebih 

tinggi. 

Sedangkan contoh pengenaan Disinsentif adalah sebagai berikut: 

a. perpanjang prosedur; 
b. perketat/tambah syarat; 
c. pajak tinggi; 
d. retribusi tinggi; 
e. denda/charge; 
f. pembatasan prasarana; 
g. ketentuan teknis lainnya, yang bersifat lokalistik sesuai 

kemampuan pemerintah. 



 

Materi Teknis  RTRW Kabupaten Banjar Tahun 2013 - 2032                  VII - 39 

KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013-2032 

Insentif dapat diberikan antar pemerintah daerah yang saling 

berhubungan berupa subsidi silang dari daerah yang penyelenggaraan 

penataan ruangnya memberikan dampak kepada daerah yang dirugikan, 

atau antara pemerintah dan swasta dalam hal pemerintah memberikan 

preferensi kepada swasta sebagai imbalan dalam mendukung perwujudan 

rencana tata ruang. 

 

7.4 Arahan Sanksi 
Pembahasan tentang arahan sanksi meliputi: (a) ketentuan 

penyidikan; (b) sanksi adminsitrasi; dan (c) sanksi lainnya. 

 

7.4.1 Ketentuan Penyidikan 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Banjar diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk 

melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.Wewenang Penyidikan 

adalah: 

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan 

atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 

sehubungan dengan tindak pidana tersebut; 

c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 

sehubungan dengan tindak pidana tersebut 

d. Menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain 

berkenaan dengan tindak pidana tersebut; 

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 

pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan 

terhadap bahan bukti tersebut; 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 

penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran; 

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau 

tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas 

orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf 

e; 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut; 

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 

j. Menghentikan penyidikan;dan 
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindakan pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Penyidikan memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan 

hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat 

Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur 

dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. 

 

7.4.2 Sanksi Administratif 

Sanksi administratif merupakan acuan bagi pemerintah daerah 

dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan 

ruang. 

1. Pengenaan sanksi dilakukan terhadap : 
a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur 

ruang dan pola ruang; 

b. Pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi; 

c. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan 

berdasarkan RTRW kabupaten; 

d. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang 

yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; 

e. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin 

pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten 

f. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang 

oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; 

dan/atau 

g. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur 

yang tidak benar. 

2. Terhadap pelanggaran huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, 

dan huruf g diatas dikenakan sanksi administratif berupa : 

a. Peringatan tertulis; 

b. Penghentian sementara kegiatan; 
c. Penghentian sementara pelayanan umum; 

d. Penutupan lokasi; 

e. Pencabutan izin; 
f. Pembatalan izin; 

g. Pembongkaran bangunan; 
h. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau  

i. Denda administratif. 
3. Terhadap pelanggaran huruf c dikenakan sanksi administratif 

berupa: 

a. Peringatan tertulis; 
b. Penghentian sementara kegiatan; 

c. Penghentian sementara pelayanan umum; 
d. Penutupan lokasi; 

e. Pembongkaran bangunan; 
f. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau  

g. Denda administratif. 
 

7.4.3 Sanksi Lainnya 

Arahan sanksi penataan ruang diatur juga dalam Undang-Undang 

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dijelaskan bahwa mengenai 

kewajiban masyarakat dalam penataan ruang, yaitu: 

a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari 

pejabat yang berwenang; 

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. 

Pada bab mengenai ketentuan pidana, dijelaskan mengenai saknsi 

pidana dalam tindak pidana seperti tidak mentaati rencana tata ruang; 

memanfaatkan ruang tidak sesuai izin pemanfaatan ruang dari pejabat 

berwenang; tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan 
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izin pemanfaatan ruang; tidak memberikan akses terhadap kawasan yang 

oleh peraturan perundang-undangan, dan bagi pemerintah yang berwenang 

yang memberikan izin tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang serta 

aturan untuk ganti rugi bagi pihak yang dirugikan dari tindak pidana 

tersebut. 

Sanksi pidana bagi setiap orang yang tidak menaati rencana tata 

ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, mengakibatkan 

kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang dan mengakibatkan 

kematian orang yang diatur sebagai berikut: 

a. Jika seseorang tidak menaati rencana tata ruang yang mengakibatkan 
perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 

3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah).  

b. Jika seseorang tidak menaati rencana tata ruang yang mengakibatkan 
kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan 

denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus 

juta rupiah).  

c. Jika seseorang tidak menaati rencana tata ruang yang mengakibatkan 
kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 

15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah). 

Sanksi pidana bagi setiap orang yang tidak memanfaatkan ruang sesuai 

izin pemanfaatan ruang dari pihak berwenang, yaitu:  

a. Jika seseorang tidak memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin 
pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

b. Jika seseorang tidak memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin 
pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang dan mengakibatkan 

perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

c. Jika seseorang tidak memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin 
pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang dan mengakibatkan 

kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 

denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus 

juta rupiah). 

d. Jika seseorang tidak memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin 
pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang mengakibatkan 

kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 

15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah). 

e. Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam 
persyaratan izin pemanfaatan ruang, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

f. Pelanggaran akses terhadap kawasan, yaitu setiap orang yang tidak 
memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-

undangan dinyatakan sebagai milik umum dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

Pada bab ketentuan pidana ini juga diatur aturan untuk pejabat 

pemerintah, yaitu : 

a. Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin 

tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

b. Selain sanksi pidana tersebut, pelaku dapat dikenai pidana 

tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari 

jabatannya. 

Ketentuan pidana juga diatur untuk koorporasi, yaitu : 

a. Dalam hal tindak pidana untuk beberapa tindakan diatas yang 

dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda 

terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap 

korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari 

pidana denda pada aturan-aturan diatas. 

b. Selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan 

berupa: 

1. pencabutan izin usaha; dan/atau 
2. pencabutan status badan hukum. 

 

Ketentuan administratif dan pidana seperti yang termuat dalam 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang ini 

menunjukkan bahwa penataan ruang wajib ditaati seluruh elemen 

masyarakat, baik masyarakat sipil, pemerintah maupun swasta, sehingga 

diharapkan penataan ruang di seluruh Indonesia dapat dilaksanakan 

dengan baik dan mendapat dukungan kesadaran masyarakat untuk mematuhi 

dan menciptakan tata ruang yang baik, sehat, aman dan berkelanjutan. 
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BAB 
KELEMBAGAAN 

 

 

 

Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang 

dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang 

dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah atau BKPRD yang 

bersifat ad-hoc yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan koordinasi 

penataan ruang di daerah. 

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 

Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, 

khususnya pada Pasal 13 menyebutkan bahwa : 

a. penataan ruang merupakan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. 
b. kepala daerah dalam melaksanaan koordinasi penataan ruang dapat 

membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. 

c. susunan keanggotaan BKPRD terdiri atas: 
1. Penanggung jawab I : Bupati Banjar. 

2. Penanggung Jawab II : Wakil Bupati Banjar.  
3. Ketua  : Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar. 

4. Sekretaris : Kepala Bappeda Kabupaten/Kota; 

5. Anggota : SKPD terkait penataan ruang yang 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan 

daerah. 

Dalam hubungannya dengan penataan ruang, Badan Koordinasi 

Penataan Ruang Daerah (BKPRD) mempunyai tugas: 

a. Perencanaan tata ruang meliputi: 
1. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang 

kabupaten/kota; 

2. memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah 

dengan rencana tata ruang kabupaten/kota serta mempertimbangkan 

pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 

3. mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan 

rencana tata ruang kabupaten/kota dengan rencana tata ruang 

wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana 

tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang 

wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis 

provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang 

berbatasan; 

4. mensinergikan penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota 

dengan provinsi dan antar kabupaten/kota yang berbatasan; 

5. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan 

daerah tentang rencana tata ruang kabupaten/kota kepada BKPRD 

Provinsi dan BKPRN; 

6. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang 

kabupaten/kota ke provinsi; 

7. mengoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang 

kabupaten/kota;dan 

8. mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang. 

b. Pemanfaatan ruang meliputi: 
1. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam 

pemanfaatan ruang baik di kabupaten/kota, dan memberikan 

pengarahan serta saran pemecahannya; 

2. memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam 

pemanfaatan ruang kabupaten/kota; 

3. memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait 

rencana tata ruang kabupaten/kota; 

4. menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada 

jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat; 

5. melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar 

kabupaten/kota; dan 

6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang. 

c. Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi: 
1. mengoordinasikan penetapan peraturan zonasi sistem 

kabupaten/kota; 

2. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang 

kabupaten/kota; 

3. melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan 

disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kabupaten/kota 

dengan provinsi dan dengan kabupaten/kota terkait; 

4. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan penyelenggaraan penataan ruang; 

5. melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang 

untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata 

ruang; dan 

6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan 

ruang. 

 

Dalam melaksanakan tugasnya BKPRD Kabupaten menyelenggarakan 

pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk 

menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang. BKPRD 

Kabupaten dalam melaksanakan tugas menyampaikan laporan pelaksanaan 

tugas BKPRD Kabupaten dan rekomendasi secara berkala kepada kepala 

daerah. 

BKPRD Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dapat 

melakukan:  

a. menggunakan tenaga ahli yang diperlukan;  
b. membentuk Tim Teknis untuk menangani penyelesaian masalah-masalah 

yang bersifat khusus; dan 

c. meminta bahan yang diperlukan dari SKPD Kabupaten. 
 

BKPRD Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dapat 

membentuk : 

 

a. Sekretariat BKPRD Kabupaten. 

Sekretariat BKPRD Kabupaten berada pada Bappeda Kabupaten yang 

dipimpin oleh Sekretaris Bappeda Kabupaten. 

Sekretariat BKPRD Kabupaten mempunyai tugas: 

1. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD Kabupaten; 
2. menyusun jadwal dan agenda kerja BKPRD Kabupaten; 
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3. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan BKPRD Kabupaten; 
4. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja dalam 

BKPRD Kabupaten; 

5. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-
tugas BKPRD Kabupaten; 

6. menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang kabupaten; 
7. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang 

kabupaten;dan 

8. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya 
pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang. 

Sekretariat BKPRD Kabupaten dalam melaksanakan tugas bertanggung 

jawab kepada Sekretaris BKPRD Kabupaten. 

 

b. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang. 

Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang mempunyai susunan 

keanggotaan terdiri atas: 

1. Ketua : Kepala Bidang pada Bappeda yang membidangi 

penataan ruang;  

2. Wakil Ketua : Kepala Bidang/Sub Dinas pada Dinas yang 

membidangi penataan ruang; 

3. Sekretaris : Kepala Sub Bidang yang membidangi penataan 

ruang pada Bappeda; 

4. Anggota : SKPD terkait penataan ruang yang disesuaikan 

dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. 

 

Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas:  

1. memberikan masukan kepada BKPRD Kabupaten/Kota dalam rangka 

pelaksanaan kebijakan penataan ruang kabupaten/kota; 

2. melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan 

mempertimbangkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

(KLHS); 

3. melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam 

rangka penerapan rencana tata ruang; 

4. melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang 

tertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana pembangunan 

jangka panjang dan menengah; 

5. menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi 
teknis rencana tata ruang kabupaten/kota; dan 

6. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan 

serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam 

sidang pleno BKPRD Kabupaten. 

Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas 

bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD Kabupaten. 

 

c. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 
Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

mempunyai susunan keanggotaan terdiri atas: 

1. Ketua : Kepala Bidang/Sub Dinas pada Dinas yang 

membidangi penataan ruang; 

2. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum; 

3. Sekretaris  : Kepala Seksi/Sub Bidang pada Dinas yang 

membidangi penataan ruang; 

4. Anggota : SKPD terkait penataan ruang yang disesuaikan 

dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. 

Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

mempunyai tugas: 

1. memberikan masukan kepada Ketua BKPRD Kabupaten/Kota dalam 

rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian 

pemanfaatan ruang kabupaten/kota; 

2. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakkan 
peraturan daerah tentang rencana tata ruang; 

3. melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakkan 

peraturan daerah tentang rencana tata ruang; 

4. melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakkan 
peraturan daerah tentang rencana tata ruang; 

5. melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang; 
6. melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang; 

dan 

7. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan 

dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif 

pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten. 

Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD 

Kabupaten. 

 

Peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi rujukan dalam 

pengembangan kelembagaan dapat dirinci sebagai berikut : 

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 

1999; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi 

Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah; 

c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman 

pembentukan Organisasi Perangkat Daerah; 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 

g. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 
i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

j. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah 

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pedoman 
Koordinasi Penataan Ruang Daerah. 

 



 

Materi Teknis  RTRW Kabupaten Banjar Tahun 2013 - 2032                   VIII - 3 

KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013-2032 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8.1 

STRUKTUR ORGANISASI BKPRD KABUPATEN 

BADAN KOORDINASI PENATAAN 

RUANG DAERAH 

(BKPRD) 

Pokja Perencanaan Tata 

Ruang 

Pokja Pemanfaatan dan 

Pengendalian Pemanfaatan 

Ruang 

Sekretariat 



 

Materi Teknis  RTRW Kabupaten Banjar Tahun 2013 - 2032                   IX - 1 

KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013-2032 

 

BAB 
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT  

 

 

 

Bab ini akan menguraikan tentang hak dan kewajiban serta peran 

masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang di wilayah Kabupaten 

Banjar. 

 

9.1. Hak, Kewajiban, Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang 

Sub bab ini akan menguraikan tentang hak, kewajiban, dan peran 

masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang. 

 

9.1.1. Hak Masyarakat 

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat 

berhak: 

a. Mengetahui rencana tata ruang; 
b. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; 
c. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat 

pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata 

ruang; 

d. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan 
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; 

e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan 

yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat 

berwenang; dan 

f. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau 

pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai 

dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian. 

 

9.1.2. Kewajiban Masyarakat 
Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi: 

a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 
b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari 

pejabat yang berwenang; 

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. 

Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang 

dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku 

mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan 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. 

 

9.1.3. Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat 
Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap : 

a. Penyusunan rencana tata ruang; 
b. Pemanfaatan ruang; dan 
c. Pengendalian pemanfaatan ruang. 

Bentuk peran masyarakat pada tahap perencanaan tata ruang dapat 

berupa :  

a. Memberikan masukan mengenai :  
1). Penentuan arah pengembangan wilayah;  

2). Potensi dan masalah pembangunan; 
3). Perumusan rencana tata ruang; dan 

4). Penyusunan rencana struktur dan pola ruang. 

b. Menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan 
c. Melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau 

sesama unsur masyarakat. 

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa: 

a. Melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan 
lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 

b. Menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; 
c. Memberikan dukungan bantuan  teknik, keahlian, dan/atau dana dalam 

pengelolaan pemanfaatan ruang; 

d. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam 

pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di 

dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. Melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, 

pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung 

jawab  untuk pencapaian tujuan penataan ruang; 

f. Kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta 

memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan 

SDA;  

g. Melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan 
h. Mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain 

apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan. 

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang 

dapat berupa: 

a. Memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian 

insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;  

b. Turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan 

pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan 

pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang; 

c. Melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal 

menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata 

ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau 

pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal 

dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan 

penataan ruang; 

d. Mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang 

dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan 
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e. Mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian 

pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada 

instansi/pejabat yang berwenang. 

Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan 

secara langsung dan/atau tertulis. Peran masyarakat dapat disampaikan 

kepada Bupati. Peran masyarakat juga dapat disampaikan melalui unit 

kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati. 

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah 

membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat 

diakses dengan mudah oleh masyarakat. Pelaksanaan tata cara peran 

masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

 

9.2. Perumusan Peran Masyarakat 
9.2.1. Prinsip-Prinsip Dasar Peran Masyarakat 

Pandangan sederhana terhadap peran masyarakat merupakan bentuk 

keterlibatan masyarakat dalam penataan ruang wilayah, namun jika 

dilihat dari pengertian peran masyarakat menurut pakar adalah proses 

komunikasi dua arah yang terus menerus untuk meningkatkan pemahaman 

masyarakat secara penuh atas proses penataan ruang. Peran ini 

didefinisikan sebagai komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat 

tentang suatu kebijakan dan komunikasi dari masyarakat kepada 

pemerintah atas kebijakan tersebut. 

Perumusan peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan 

pada prinsipnya ada dua sifat, yaitu : 

1. Peran masyarakat yang bersifat konsultatif, dimana anggota 

masyarakat mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan untuk 

diberitahu akan tetapi keputusan akhir tetap berada ditangan 

pejabat pembuat keputusan. 

2. Peran masyarakat yang bersifat kemitraan, dimana masyarakat dan 

pejabat pembuat keputusansecara bersama-sama membahas masalah, 

mencari alternatif pemecahan dan secara bersama pula membuat 

keputusan. 

3. Jika kedua sifat peran masyarakat di atas dapat dilaksanakan 

secara konsisten, maka harapan yang diinginkan dapat meningkatkan 

kualitas keputusan kebijakan pemerintah serta dapat mereduksi 

kemungkinan munculnya konflik, sehingga menghasilkan tingkat 

penerimaan keputusan yang lebih besar pada masyarakat. 

Sejalan dengan sifat peran masyarakat di atas, pada intinya 

terdapat 6 (enam) manfaat lain terhadap adanya peran masyarakat 

tersebut, antara lain adalah : 

1. Sebagai proses pembuatan suatu kebijakan, karena masyarakat 

sebagai kelompok yang berpotensi menanggung konsekuensi dari suatu 

kebijakan memiliki hak untuk konsultasi (rights to consult). 

2. Sebagai suatu strategi, dimana melalui peran masyarakat suatu 

kebijakan pemerintah akan mendapatkan dukungan dari masyarakat 

sehingga keputusan tersebut memiliki kredibilitas (credible). 

3. Sebagai alat komunikasi bagi pemerintah yang dirancang untuk 

melayani masyarakat untuk mendapatkan masukan dan informasi dalam 

pengambilan keputusan, sehingga melahirkan keputusan yang 

responsif. 

4. Sebagai peran masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau konflik, 
dimana perlu didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi 

atau meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari 

pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi 

tersebut adalah dengan bertukar pikiran maupun pandangan dapat 

meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa 

ketidakpercayaan (mistrust) dan kerancuan. 

5. Sebagai bentuk identifikasi berbagai potensi dan masalah 

pembangunan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang di 

wilayah dan termasuk pula pelaksanaan tata ruang kawasan. 

6. Sebagai pemberi informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat 

dalam menyusun strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah 

kabupaten. 

Dari uraian mengenai bentuk dan sifat peran masyarakat di atas, 

akan memberikan gambaran lebih jelas bagaimana kebijakan peran 

masyarakat di dalam penataan ruang wilayah. Oleh karena itu, proses 

dan tata cara peran masyarakat didalam masing-masing proses 

penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, peninjauan kembali 

rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, diatur didalam 

standar dan pedoman masing-masing proses, misalnya : 

1. Peran masyarakat dalam penyusunan rencana, penataan dan pengesahan 
RTRW Kabupaten, terdapat dalam proses dan tata cara baku 

penyusunan RTRW Kabupaten yang tertuang di dalam standar dan 

pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten; 

2. Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten 

meliputi peran masyarakat dalam penyusunan program pemanfaatan 

ruang, penyusunan program pembangunan dan pembiayaan pemanfaatan 

ruang wilayah kabupaten, yang keseluruhannya tercakup didalam 

proses dan tata cara baku pemanfaatan ruang. Hal ini tertuang di 

dalam Pedoman Pemanfaatan RTRW ke dalam program pembangunan 

sektoral dan daerah di wilayah kabupaten; 

3. Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah 

Kabupaten meliputi peran masyarakat dalam pengawasan dan pemberian 

izin-izin prinsip pemanfaatan ruang, pelaporan, pemantauan dan 

evaluasi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang keseluruhannya 

tercakup dalam proses dan tata cara baku pengendalian pemanfaatan 

ruang wilayah kabupaten. Hal ini tertuang di dalam Pedoman 

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten. 

 

9.2.2. Prinsip-Prinsip Dasar Pemberdayaan Masyarakat 
Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari bentuk peran 

masyarakat dalam penataan ruang wilayah. Untuk mengetahui bagaimana 

pemberdayaan ini dapat dilaksanakan akan diuraikan sebagai berikut. 

 

A. Pengertian Pemberdayaan 
Pemberdayaan pada dasarnya menerapkan konsep pembelajaran secara 

langsung, dimana masyarakat langsung terlibat dalam proses 

kegiatan dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. 

Masyarakat sebagai pelaku utama perlu menjalin hubungan sebagai 

mitra kerja (proses kemitraan) dalam proses kegiatannya sekaligus 
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merupakan proses pembelajaran, peningkatan pengetahuan dan 

kemampuan. 

Dalam proses pemberdayaan masyarakat ini dianut azas demokratis, 

keadilan, dan kooperatif dengan menerapkan prinsip-prinsip 

pelibatan antar pelaku, saling belajar, transparansi dan 

bertanggungjawab. Demokratis adalah setiap pengambilan keputusan 

dilakukan dengan musyawarah dan mufakat oleh para pelaku tanpa ada 

tekanan ataupun paksaan. Keadilan adalah setiap pelaku mempunyai 

hak untuk terlibat dan menikmati manfaat dari apa yang telah 

dilakukan bersama. Kooperatif adalah dalam proses pelibatan antar 

pelaku, hubungan yang dibangun, menerapkan kesetaraan dan saling 

menguntungkan bagi para pelaku yang terlibat. 

Pelibatan antar pelaku, merupakan aktivitas keterlibatan secara 

aktif dari semua unsur dalam setiap proses kegiatan. Sedangkan 

saling belajar, merupakan bentuk aktivitas dalam melakukan 

kegiatan pada setiap tahapan hubungan antar pelaku yang merupakan 

proses saling belajar. Transparansi merupakan aktivitas adanya 

keterbukaan informasi tentang seluruh proses kegiatan dan akibat 

dari proses kegiatan tersebut. Untuk akuntabilitas merupakan 

aktivitas seluruh kegiatan yang dilakukan oleh semua pelaku pada 

setiap tahapan harus dapat dipertanggungjawabkan. 

Pemberdayaan masyarakat pada pengembangan kawasan pada dasarnya 

untuk mengelola potensi yang terkandung di dalamnya sehingga dapat 

diolah dan diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dengan menerapkan pola pembinaan manusia melalui 

kegiatan penyuluhan dan pelatihan ketrampilan, studi banding, dan 

kegiatan lain dalam upaya meningkatkan kemampuan. Pembinaan usaha 

meliputi kegiatan yang terkait dengan upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Serta pembinaan lingkungan yang terkait 

dengan kesadaran masyarakat untuk melindungi lingkungan dengan 

tetap menjaga kelestariannya. 

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pembelajaran 

langsung agar proses pembelajaran tersebut perlu diawali dengan 

persiapan masyarakat dengan melalui kegiatan penyuluhan, pertemuan 

atau sarasehan untuk berdialog mengenai berbagai permasalahan yang 

ada di wilayah atau kawasan. Menampung isu dan usulan dan 

selanjutnya membuat program kegiatan bersama dan untuk selanjutnya 

proses pengorganisasian yang meliputi unsur masyarakat, tenaga 

pendamping, serta aparat pemerintah di daerah. 

Untuk memberdayakan masyarakat dalam penataan ruang, maka : 

1. Pemerintah kabupaten wajib menyediakan informasi penataan ruang 
dan rencana tata ruang secara mutlak dan cepat melalui media 

cetak, elektronik atau forum pertemuan. 

2. Masyarakat dalam memprakarsai upaya peningkatan tata laksana dan 
hak kewajiban masyarakat dalam penataan ruang melalui kegiatan 

diskusi, bimbingan, pendidikan, pelatihan untuk tercapainya 

tujuan penataan ruang. 

3. Untuk terlaksananya upaya peningkatan tata laksana hak dan 

kewajiban masyarakat, Pemerintah Kabupaten wajib 

menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan serta 

mengembangkan kesadaran memberdayakan dan meningkatkan tanggung 

jawab masyarakat dalam penataan ruang. 

 

9.2.3. Bentuk Peran Masyarakat 

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap: 

1. perencanaan tata ruang; 
2. pemanfaatan ruang; dan 
3. pengendalian pemanfaatan ruang. 

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa: 

1. masukan mengenai: 
a. persiapan penyusunan rencana tata ruang; 
b. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan; 
c. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau 

kawasan; 

d. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau 
e. penetapan rencana tata ruang. 

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

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa: 

1. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; 
2. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama 

unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang; 

3. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan 
rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 

4. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam 

pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di 

dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan; 

5. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta 

memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup 

dan sumber daya alam; dan 

6. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundangan. 

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang 

dapat berupa: 

1. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, 

pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi; 

2. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana 

tata ruang yang telah ditetapkan; 

3. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam 

hal menemukan dugaan 

4. penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang 

melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan 

5. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang 

terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana 

tata ruang. 

 

9.2.4. Tata Cara Peran Masyarakat 

Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang 

dilaksanakan dengan cara: 

1. menyampaikan secara langsung dan/atau tertulis, kepada: 
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a. menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait 

dengan penataan ruang; 

b. gubernur; dan 
c. bupati. 

2. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan 

masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui 

media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan 

3. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang - undangan. 

4. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran masyarakat dalam 
perencanaan tata ruang di daerah diatur dengan Peraturan Menteri. 

Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilaksanakan 

dengan cara: 

1. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui 
media komunikasi dan/atau forum pertemuan; 

2. kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

3. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah 

ditetapkan; dan 

4. pentaatan terhadap izin pemanfaatan ruang. 
Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang 

dilaksanakan dengan cara: 

1. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, 

perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan 

sanksi kepada pejabat yang berwenang; 

2. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang; 
3. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam 

hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan 

pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah 

ditetapkan; dan mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat 

yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan 

rencana tata ruang. 

 

9.2.5. Kewajiban, Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah 

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan 

standar pelayanan minimal dalam rangka pelaksanaan peran masyarakat 

dalam penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Dalam rangka pelaksanaan kewajiban maka pada tahap perencanaan 

tata ruang Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban : 

a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada 

masyarakat tentang proses penyusunan dan penetapan rencana tata 

ruang melalui media komunikasi yang memiliki jangkauan sesuai 

dengan tingkat rencana; 

b. melakukan sosialisasi mengenai perencanaan tata ruang; 
c. menyelenggarakan kegiatan untuk menerima masukan dari masyarakat 

terhadap perencanaan tata ruang; dan 

d. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai 

perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pada tahap pemanfaatan ruang 

pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban: 

a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada 

masyarakat tentang pemanfaatan ruang melalui media komunikasi; 

b. melakukan sosialisasi rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 
c. melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya yang telah 

ditetapkan dalam rencana tata ruang; dan 

d. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai 

pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Dalam rangka pelaksanaan kewajiban maka pada tahap pengendalian 

pemanfaatan ruang Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban: 

a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi kepada 

masyarakat tentang pengendalian pemanfaatan ruang melalui media 

komunikasi; 

b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengendalian 

pemanfaatan ruang; 

c. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan mengenai 

arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif 

dan disinsentif, serta pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

d. menyediakan sarana yang memudahkan masyarakat dalam menyampaikan 
pengaduan atau laporan terhadap dugaan penyimpangan atau 

pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata 

ruang yang telah ditetapkan. 

Tugas dan tanggung Jawab Pemerintah meliputi : 

a. Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab 
dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peran masyarakat di 

bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan peran 

masyarakat di bidang penataan ruang meliputi : 

1. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang 

penataan ruang; 

2. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan 

penataan ruang; 

3. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang; 
4. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan 
5. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. 
Sedangkan pengawasan peran masyarakat di bidang penataan ruang 

dilakukan terhadap kinerja pelaksanaan standar pelayanan minimal 

dan pelibatan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah 

dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal. 

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah dan 

pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi 

penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah 

oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Sistem informasi dan komunikasi harus memuat paling sedikit: 
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1. informasi tentang kebijakan, rencana, dan program penataan ruang 
yang sedang dan/atau akan dilakukan, dan/atau sudah ditetapkan; 

2. informasi rencana tata ruang yang sudah ditetapkan; 
3. informasi arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program 

utama jangka menengah lima tahunan; dan 

4. informasi arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang berisi 

arahan/ketentuan peraturan zonasi, arahan/ketentuan perizinan, 

arahan/ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. 

Pembangunan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 

nasional menjadi tanggung jawab menteri/pimpinan lembaga 

pemerintah nonkementerian yang bidang tugasnya terkait dengan 

penataan ruang sesuai kewenangan masing-masing.Pembangunan sistem 

informasi dan komunikasi penataan ruang provinsi menjadi tanggung 

jawab gubernur.Pembangunan sistem informasi dan komunikasi 

Pola kerjasama pemerintah dan swasta dalam kemitraan tersebut 

sangat membantu dalam mewujudkan pembangunan daerah. Beberapa 

pertimbangan yang mendasari kerjasama ini, yaitu : 

1. Pihak Pemerintah Kabupaten : 
a. Di era otonomi daerah ini beban Pemerintah Kabupaten semakin 

tinggi khususnya dalam proses pemanfaatan sumberdaya 

keuangan, administrasi dan manajemen; 

b. Terbatasnya anggaran pembangunan untuk daerah; 
c. Terbatasnya tenaga profesional untuk mengembangkan dan 

mengelola potensi daerah. 

2. Pihak Swasta : 
a. Sektor swasta dapat memenuhi kebutuhan yang belum tertangani 

oleh Pemerintah Daerah, tanpa mengambil alih peran Pemerintah 

Daerah; 

b. Pelayanan swasta itu amat bervariasi, swasta juga dianggap 

luwes; 

c. Dengan masuknya swasta, maka persaingan akan lebih tumbuh; 
d. Efisiensi diperkirakan lebih baik. 

Ada beberapa skema kerjasama yang dapat terbentuk melalui 

mekanisme kemitraan pemerintah dan swasta/lembaga ekonomi 

masyarakat. Bentuk kerjasama yang sering dilakukan dan dibenarkan 

secara hukum adalah : 

a. Kontrak Pelayanan (service contract), 
b. Kontrak Manajemen (management contract), 
c. Kontrak Sewa (lease contract), 
d. Konsesi (concession), 
e. BOT (Built Operation Transfer). 
Pada dasarnya kemitraan yang akan dan sedang dilakukan bertujuan 

untuk menguntungkan kedua belah pihak yang menjadi mitra. 

Keuntungan yang didapatkan dari kemitraan tersebut tidak selalu 

berbentuk materi tetapi dapat berbentuk non-materi. Keuntungan 

yang diperoleh pihak pemerintah biasanya lebih bersifat kepada 

penyediaan sarana dan prasarana yang dibangun untuk kepentingan 

masyarakat, antara lain : 

a. Tersedianya modal bagi investasi pelayanan dan bisnis di daerah; 
b. Mengurangi beban pengeluaran keuangan pemerintah daerah untuk 

pembangunan daerah; 

c. Meningkatkan wilayah/kawasan pelayanan dan bisnis di daerah; 
d. Meningkatkan efisiensi dalam kegiatan operasional dan 

pendayagunaan biaya. 

Sedangkan keuntungan yang diperoleh pihak non pemerintah (swasta, 

masyarakat) lebih bersifat kepada kemudahan dalam pembangunan 

sarana dan prasarana yang akan dikembangkan. 



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANJAR 
Jalan P. Hidayullah No. 2 Martapura Kabupaten Banjar 70611 
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