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LAMPIRAN IX 

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN 
NOMOR 2 TAHUN 2015 
TENTANG 

RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KOTA MEDAN TAHUN 2015-2035 
 

 
ZONING TEXT 

 

NO. ZONA 
KLASIFIKASI 

ZONA/SUB ZONA 
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT 

1. Lindung  Mangrove atau 
Suaka Alam 

(MS) 

 1. Sifat Penggunaan Ruang  
Pada Zona Mangrove Atau Suaka Alam (Zona MS) diperbolehkan 

pemanfaatan ruang bagi kegiatan: 
a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Jenis wisata berupa wisata alam, dengan ketentuan minimal     
80% (delapan puluh persen) unsur alami dan maksimal 20% (dua 
puluh persen) unsur buatan.  

3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
b. Hutan Kota, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat       

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Jenis vegetasi tanaman berupa mangrove. 
3) Jenis fasilitas pendukung berupa toilet, musholla, gudang 

penyimpanan. 
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NO. ZONA 
KLASIFIKASI 

ZONA/SUB ZONA 
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT 

    c. Taman Kota, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat      

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Jenis vegetasi tanaman peneduh. 
3) Jenis fasilitas pendukung berupa fasilitas olah raga, fasilitas 

bermain, toilet, musholla, dan gudang penyimpanan.  
d. Pertanian dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas persil. 

2) Pembibitan mangrove 
3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

e. Perikanan dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 
dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas persil. 

2) Sistem perikanan tumpang sari. 

3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

f. Pelataran Parkir dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Lokasi parkir tidak berada pada areal tanaman mangrove.  

2) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

3) Pelataran parkir hanya diperuntukan bagi kegiatan yang berkaitan 

langsung dengan mangrove.  
4) Kajian lingkungan hidup. 
5) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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NO. ZONA 
KLASIFIKASI 

ZONA/SUB ZONA 
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT 

 

   

g. Museum dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Jenis museum merupakan museum yang berkaitan langsung 

dengan mangrove.  
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

h. Balai Pelatihan dan Pendidikan Negeri, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Balai pelatihan dan penelitian mangrove. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
i. Pos Jaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 

2) Pos jaga  untuk mangrove. 
2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)  

Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang 

dibangun. Untuk zona MS KLB Maksimum 0,1 (nol koma satu). 
3. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)  

Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. 
KDB pada Zona MS maksimum 5% (lima persen). 

4. Koefisien Dasar Hijau (KDH)  

Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang 
diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH 
Maksimum 95% (sembilan puluh lima persen). 

 



4 
 

NO. ZONA 
KLASIFIKASI 

ZONA/SUB ZONA 
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT 

 

   

5. Ketinggian Bangunan 

Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan 
dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Zona MS ketinggian 

bangunan Maksimum 2 (dua) lantai/10 (sepuluh) meter. 
6. Persyaratan Penggunaan Ruang 

a. Lebar bangunan minimal 10 meter dan Panjang bangunan minimal        

15 (lima belas) meter atau luas lantai dasar bangunan minimal      
150 (seratus lima puluh) meter bujur sangkar. 

b. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter. 

c. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter. 
d. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal dan konstruksi Rumah 

Panggung. 
e. Pada kegiatan yang tidak dapat dibangun dengan konstruksi Rumah 

Panggung seperti jalan dan areal parkir harus menggunakan 

konstruksi conblok atau metode lain yang dapat menjamin resapan 
air. 

f. Ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat 
tertentu dan bersyarat terbatas pada Zona MS maksimal hanya 30% 
dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya 

diperkenankan maksimal 3 kelompok kegiatan dan masing-masing 
maksimal 10% (sepuluh persen). 

7. Ketentuan Insentif  
a. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari 

ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi 

berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi 
ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan 
ketentuan yang berlaku. 

b. Dalam hal kegiatan budidaya mangrove, Pemeritah Daerah dapat 
memberikan insentif berupa bantuan bibit mangrove. 
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NO. ZONA 
KLASIFIKASI 

ZONA/SUB ZONA 
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT 

 

   

8. Ketentuan Disinsentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat 
terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi 

pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana 
perkotaan.  

b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Walikota.  
c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan 

bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan 

persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam 
lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada 

peraturan dan ketentuan yang berlaku. 
d. Untuk menjaga fungsi mangrove maka dibatasi penyediaan sarana 

dan prasarana. 

9. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif) 
Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar 

ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan 
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 
Tahun 2011 – 2031. 
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NO. ZONA 
KLASIFIKASI 

ZONA/SUB ZONA 
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT 

 

 

Perlindungan 

Setempat (PS) 

1. Sub Zona 

Sempadan 
Pantai (Sub Zona 

PS-1) 
 

1. Sifat Penggunaan Ruang  

Pada Sub Zona Sempadan Pantai (Sub Zona PS-1) diperbolehkan 
pemanfaatan ruang bagi kegiatan: 

a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Jenis wisata berupa wisata alam, dengan ketentuan minimal    

80% (delapan puluh persen) unsur alami dan maksimal            

20% (dua puluh persen) unsur buatan.  
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

b. Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan ketentuan diizinkan secara 
bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Jenis vegetasi yang mempunyai kemampuan untuk meresap air 

3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

c. Jalur Hijau Jalan dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Jenis vegetasi berupa jenis palem. 

d. Lapangan Olahraga dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Jenis olahraga pantai. 
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NO. ZONA 
KLASIFIKASI 

ZONA/SUB ZONA 
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT 

 

 

  e. Pertanian dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Jenis vegetasi yang ditentukan berdasarkan jenis sempadan. 
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
f. Penangkaran Hewan dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas persil. 

2) Jenis penangkaran berupa penangkaran ikan, penangkaran 
penyu. 

3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
g. Polder/Sumur Resapan dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Dilengkapi dengan sumur pompa. 
h. Outbond, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Jenis fasilitas pendukung berupa fasilitas olah raga, fasilitas 
bermain, toilet, musholla, gudang penyimpanan, dan kantin.  

3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

 



8 
 

NO. ZONA 
KLASIFIKASI 

ZONA/SUB ZONA 
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT 

 

 

  i. Pelabuhan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Jenis pelabuhan khusus kapal sedang. 
3) Jenis fasilitas pendukung berupa toilet, musholla, gudang 

penyimpanan, kantin.  
4) Kajian lingkungan hidup. 
5) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

6) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
7) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

j. Dermaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 
dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Jenis dermaga khusus perahu.  

3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

k. Kantor Polisi/TNI skala kota atau provinsi, dengan ketentuan 
diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% dari total luas blok. 

2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
l. Kantor/Markas Militer, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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NO. ZONA 
KLASIFIKASI 

ZONA/SUB ZONA 
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT 

 

 

  m. Pos Jaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Pos Jaga untuk kepentingan pertahanan dan keamanan serta ke 

pelabuhanan. 

n. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara 
bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

o. Rumah Makan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat  

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
p. SPBU/SPPBE/dan sejenisnya, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) SPBU/SPPBE/dan sejenisnya khusus untuk mendukung kegiatan 
pelabuhan. 

3) Dilengkapi dengan fasilitas umum. 

4) Kajian lingkungan hidup. 
5) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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NO. ZONA 
KLASIFIKASI 

ZONA/SUB ZONA 
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT 

 

 

  q. Pendaratan/Galangan Kapal, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

r. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Harus merupakan menara kamuflase dan menara bersama 

minimal untuk 3 provider. 

2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower 
yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Memiliki jaminan konstruksi. 
5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan 

dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan. 
s. Wisma Penginapan/Motel/Losmen, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

t. Hotel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 
dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT 

 

 

  u. Gudang Senjata dan Instalasi Militer lainnya, dengan ketentuan 

diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
v. Kegiatan Pelabuhan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

w. Pembangkit Listrik, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
x. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas 

(T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 

kegiatan. 

3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)  
Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang 
dibangun. Untuk Sub Zona PS-1 KLB Maksimum 0,2 (nol koma dua). 
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  4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)  

Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. 
KDB pada Sub Zona PS-1 maksimum 10% (sepuluh persen) dan 

disesuaikan dengan ketentuan sempadan. 
5. Koefisien Dasar Hijau (KDH)  

Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang 

diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH 
Maksimum 80% (delapan puluh persen). 

6. Ketinggian Bangunan 

Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan 
dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona PS-1 ketinggian 

bangunan Maksimum 2 (dua) lantai/10 (sepuluh) meter. 
7. Persyaratan Penggunaan Ruang 

a. Ketentuan sempadan pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik 

pasang tertinggi ke arah darat. 
b. Lebar bangunan maksimal 10 (sepuluh) meter dan Panjang bangunan 

maksimal 10 meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 100 
(seratus) meter bujur sangkar. 

c. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter.  

d. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.  
e. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal. 
f. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat 

tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona PS-1 maksimal hanya 
30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona 

tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 
kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen). 

8. Ketentuan Insentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan 
insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan 
sarana. 
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  b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka 

kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan 
kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar. 

c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari 
ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi 
berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi 

ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan 
ketentuan yang berlaku. 

9. Ketentuan Disinsentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat 
terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi 

pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana 
perkotaan.  

b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Walikota.  
c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan 

bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan 
persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam 
lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada 

peraturan dan ketentuan yang berlaku. 
10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif) 

Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar 

ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan 
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 

Tahun 2011 – 2031. 
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NO. ZONA 
KLASIFIKASI 

ZONA/SUB ZONA 
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT 

   2. Sub Zona 

Sempadan 
Sungai (Sub 

Zona PS-2) 
 

1. Sifat Penggunaan Ruang  

Pada Sub Zona Sempadan Sungai (Sub Zona PS-2) diperbolehkan 
pemanfaatan ruang bagi kegiatan: 

a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Jenis wisata berupa wisata alam, dengan ketentuan minimal    

80% (delapan puluh persen) unsur alami dan maksimal 20% (dua 

puluh persen) unsur buatan.  
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
7) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

b. Jalur Hijau Jalan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat        
terbatas (T), dengan syarat: 
- Jenis vegetasi yang mempunyai kemampuan untuk meresap air. 

c. Lapangan Olah Raga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

d. Kebun Binatang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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NO. ZONA 
KLASIFIKASI 

ZONA/SUB ZONA 
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT 

 

 

  e. Pertanian, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Jenis vegetasi yang ditentukan hanya holtikultura. 
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
f. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas persil. 

2) Khusus perikanan tambak. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

g. Penangkaran Hewan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen)dari total luas 

blok. 
2) Penangkaran hewan khusus unggas 
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

h. Polder/Sumur Resapan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total 
luas persil. 

2) Dilengkapi sumur pompa. 
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NO. ZONA 
KLASIFIKASI 

ZONA/SUB ZONA 
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT 

 

 

  i. Outbond, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Jenis fasilitas pendukung berupa fasilitas olah raga, fasilitas 

bermain, toilet, musholla, gudang penyimpanan, dan kantin.  

3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

j. Dermaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Dermaga khusus perahu dan kapal.  
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

k. Kantor Polisi/TNI skala kota atau provinsi, dengan ketentuan 

diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

l. Kantor/Markas Militer, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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NO. ZONA 
KLASIFIKASI 

ZONA/SUB ZONA 
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT 

 

 

  m. SPBU/SPPBE/dan sejenisnya, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) SPBU/SPPBE/dan sejenisnya khusus mendukung kegiatan sungai 

untuk pengisian bahan bakar kapal dan perahu.  

3) Dilengkapi dengan fasilitas umum. 
4) Kajian lingkungan hidup. 
5) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

6) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
7) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

n. Pendaratan/Galangan Kapal, dengan ketentuan diizinkan secara 
bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 20% (dua puluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

o. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan 
secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Harus merupakan menara kamuflase dan menara bersama 

minimal untuk 3 provider. 
2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower 

yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Memiliki jaminan konstruksi. 

5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan 
dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan. 
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KLASIFIKASI 

ZONA/SUB ZONA 
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT 

 

 

  p. Gudang senjata dan Instalasi Militer lainnya, dengan ketentuan 

diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

q. Kegiatan Pelabuhan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

r. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas 
(T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 

kegiatan. 
3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)  

Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang 
dibangun. Untuk Sub Zona PS-2 KLB maksimum 0,2 (nol koma dua). 

4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)  

Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. 
KDB pada Sub Zona PS-2 maksimum 10% (sepuluh persen) dan 
disesuaikan dengan ketentuan sempadan. 
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NO. ZONA 
KLASIFIKASI 

ZONA/SUB ZONA 
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT 

 

 

  5. Koefisien Dasar Hijau (KDH)  

Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang 
diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH 

Maksimum 80% (delapan puluh persen). 
6. Ketinggian Bangunan 

Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan 

dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona PS-2 ketinggian 
bangunan Maksimum 2 (dua) lantai/10 (sepuluh) meter. 

7. Persyaratan Penggunaan Ruang 

a. Ketentuan sempadan sungai besar minimal 15 (lima belas) meter dari 
tepi sungai terluar ke arah darat. 

b. Ketentuan Sempadan sungai sedang minimal 10 (sepuluh) meter dari 
tepi sungai terluar ke arah darat. 

c. Ketentuan Sempadan sungai kecil minimal 6 (enam) meter dari tepi 

sungai terluar ke arah darat. 
d. Lebar bangunan maksimal 10 (sepuluh) meter dan Panjang bangunan 

maksimal 10 meter atau luas lantai dasar bangunan minimal        
100 (seratus) meter bujursangkar. 

e. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter.  

f. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.  
g. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal. 
h. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat 

tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona PS-2 maksimal  
hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona 

tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 
kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen). 

8. Ketentuan Insentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan 
insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan 
sarana. 
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KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT 

 

 

  b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka 

kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan 
kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar. 

c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari 
ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi 
berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi 

ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan 
ketentuan yang berlaku. 

9. Ketentuan Disinsentif 

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat 
terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi 

pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana 
perkotaan.  

b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Walikota.  
c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan 

bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan 
persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam 
lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada 

peraturan dan ketentuan yang berlaku. 
10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif) 

Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar 

ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan 
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 

Tahun 2011 – 2031. 
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KLASIFIKASI 

ZONA/SUB ZONA 
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT 

 

 

 3. Sub Zona 

Sempadan 
Danau (PS-3) 

 

1. Sifat Penggunaan Ruang  

Pada Sub Zona Sempadan Danau (PS-3) diperbolehkan pemanfaatan 
ruang bagi kegiatan: 

a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Jenis wisata berupa wisata alam, dengan ketentuan minimal 80% 

(delapan puluh persen) unsur alami dan maksimal 20% (dua 

puluh persen)unsur buatan.  
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

b. Jalur Hijau Jalan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat     
terbatas (T), dengan syarat: 

1) Jenis vegetasi tanaman yang menyerap air. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

c. Lapangan Olah Raga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Konstruksi bangunan harus menyerap air dan terbuka 
3) Jenis vegetasi tanaman berupa rumput.  

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
d. Kebun Binatang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat       

tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
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  4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
e. Pertanian dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 

2) Jenis vegetasi yang ditentukan hanya holtikultura. 
3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

f. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 
dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas persil. 

2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

g. Penangkaran Hewan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas persil. 

2) Penangkaran khusus burung. 

3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

h. Polder/Sumur Resapan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Jenis vegetasi tanaman peneduh. 

2) Dilengkapi sumur pompa. 
i. Outbond, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Jenis fasilitas pendukung berupa fasilitas olah raga, fasilitas 
bermain, toilet, musholla, gudang penyimpanan, dan kantin. 
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  3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
j. Dermaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Dermaga khusus angkutan danau. 

3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

k. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara 
bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Lahan parkir diluar sempadan. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

l. Rumah Makan/Restoran/Cafe, dengan ketentuan diizinkan secara 
bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Lahan parkir diluar sempadan. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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  m. Wisma Penginapan/Motel/Losmen, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Lahan parkir diluar sempadan. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

n. Hotel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Lahan parkir diluar sempadan. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

o. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan 
secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Harus merupakan menara kamuflase dan menara bersama 

minimal untuk 3 (tiga) provider. 
2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower 

yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Memiliki jaminan konstruksi. 

5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan 
dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan. 

2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 

kegiatan. 
3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB). 
4. Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang 

dibangun. Untuk Sub Zona PS-3 KLB maksimum 0,2 (nol koma dua). 
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  5. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)  

Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. 
KDB pada Sub Zona PS-3 maksimum 10% (sepuluh persen) dan 

disesuaikan dengan ketentuan sempadan. 
6. Koefisien Dasar Hijau (KDH)  

Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang 

diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH 
Maksimum 80%. 

7. Ketinggian Bangunan 

Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan 
dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona PS-3 ketinggian 

bangunan Maksimum 2 (dua) lantai/10 (sepuluh) meter. 
8. Persyaratan Penggunaan Ruang 

a. Ketentuan sempadan danau minimal 50 (lima puluh) meter dari dari 

titik pasang tertinggi ke arah darat. 
b. Lebar bangunan maksimal 10 (sepuluh) meter dan Panjang bangunan 

maksimal 10 (sepuluh) meter atau luas lantai dasar bangunan 
minimal 100 (seratus) meter bujursangkar. 

c. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter.  

d. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.  
e. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal. 
f. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat 

tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona PS-3 maksimal hanya 
30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona 

tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 kelompok kegiatan 
dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen). 

9. Ketentuan Insentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan 
insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan 
sarana. 
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  b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka 

kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan 
kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar. 

c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari 
ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi 
berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi 

ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan 
ketentuan yang berlaku. 

10. Ketentuan Disinsentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat 
terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi 

pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana 
perkotaan.  

b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Walikota.  
c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan 

bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan 
persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam 
lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada 

peraturan dan ketentuan yang berlaku. 
11. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif) 

Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar 

ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan 
Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Medan Tahun 2011 – 2031. 
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   4. Sub Zona 

Sempadan Paluh 
(Sub Zona PS-4) 
 

1. Sifat Penggunaan Ruang  

Pada Sub Zona Sempadan Paluh (Sub Zona PS-4) diperbolehkan 
pemanfaatan ruang bagi kegiatan: 

a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Jenis wisata berupa wisata alam, dengan ketentuan minimal 80% 

(delapan puluh persen) unsur alami dan maksimal 20% (dua 

puluh persen) unsur buatan.  
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

b. Jalur Hijau, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat       
terbatas (T), dengan syarat: 
- Jenis vegetasi yang mempunyai kemampuan untuk meresap air. 

c. Lapangan Olah Raga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

d. Kebun Binatang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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  e. Pertanian dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Jenis vegetasi yang ditentukan hanya holtikultura. 
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
f. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas persil. 

2) Khusus perikanan tambak. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

g. Penangkaran Hewan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Penangkaran hewan khusus unggas 
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

h. Dermaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 
dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Dermaga khusus perahu dan kapal.  

3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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  i. Kantor Polisi/TNI skala kota atau provinsi, dengan ketentuan 

diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

j. Kantor/Markas Militer, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
k. Pendaratan/Galangan Kapal, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 20% (dua puluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
l. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Harus merupakan menara kamuflase dan menara bersama 

minimal untuk 3 (tiga) provider. 

2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower 
yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

4) Memiliki jaminan konstruksi. 
5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan 

dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan. 
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  m. Gudang senjata dan Instalasi Militer lainnya, dengan ketentuan 

diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

n. Kegiatan Pelabuhan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

o. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat  
terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 

kegiatan. 
3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)  

Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang 
dibangun. Untuk Sub Zona PS-4 KLB maksimum 0,2 (nol koma dua). 

4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)  

Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. 
KDB pada Sub Zona PS-4 maksimum 10% (sepuluh persen) dan 
disesuaikan dengan ketentuan sempadan. 
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  5. Koefisien Dasar Hijau (KDH)  

Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang 
diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH 

Maksimum 80% (delapan puluh persen). 
6. Ketinggian Bangunan 

Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan 

dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona PS-4 ketinggian 
bangunan maksimum 2 (dua) lantai/10 (sepuluh) meter. 

7. Persyaratan Penggunaan Ruang 

a. Ketentuan sempadan paluh minimal 10 (sepuluh) meter untuk paluh 
kecil dan 30 (tiga puluh) meter untuk paluh besar. 

b. Lebar bangunan maksimal 10 (sepuluh) meter dan Panjang bangunan 
maksimal 10 meter atau luas lantai dasar bangunan minimal        
100 (seratus) meter bujur sangkar. 

c. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter.  
d. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.  

e. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal. 
f. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat 

tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona PS-4 maksimal hanya 

30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona 
tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 
kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen). 

8. Ketentuan Insentif  
a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan 

insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan 
sarana. 

b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka 

kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan 
kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar. 

 
 



32 
 

NO. ZONA 
KLASIFIKASI 

ZONA/SUB ZONA 
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT 

 

 

  c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari 

ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi 
berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi 

ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan 
ketentuan yang berlaku. 

9. Ketentuan Disinsentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat 
terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi 
pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana 

perkotaan.  
b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Walikota.  
c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan 

bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan 

persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam 
lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada 

peraturan dan ketentuan yang berlaku. 
10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif) 

Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar 

ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan 
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 

Tahun 2011 – 2031. 
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 5. Sub Zona 

Sempadan Kanal 
(Sub Zona PS-5) 

1. Sifat Penggunaan Ruang  

Pada Sub Zona Sempadan Kanal (Sub Zona PS-5) diperbolehkan 
pemanfaatan ruang bagi kegiatan: 

a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Jenis wisata berupa wisata alam, dengan ketentuan minimal     

80% (delapan puluh persen) unsur alami dan maksimal 20% (dua 

puluh persen) unsur buatan.  
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

b. Jalur Hijau Jalan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
terbatas (T), dengan syarat: 
- Jenis vegetasi yang mempunyai kemampuan untuk meresap air. 

c. Lapangan Olah Raga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

d. Kebun Binatang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

 



34 
 

NO. ZONA 
KLASIFIKASI 

ZONA/SUB ZONA 
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT 

 

 

  e. Pertanian dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Jenis vegetasi yang ditentukan hanya holtikultura. 
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
f. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas persil. 

2) Khusus perikanan tambak. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

g. Penangkaran Hewan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Penangkaran hewan khusus unggas 
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

h. Polder/Sumur Resapan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total 
luas persil. 

2) Dilengkapi sumur pompa. 
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  i. Outbond, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Jenis fasilitas pendukung berupa fasilitas olah raga, fasilitas 

bermain, toilet, musholla, gudang penyimpanan, kantin.  

3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

j. Kantor Polisi/TNI skala kota atau provinsi, dengan ketentuan 

diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
k. Kantor/Markas Militer, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
l. Pendaratan/Galangan Kapal, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 20% (dua puluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
m. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 

1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) 
provider. 
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  2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower 

yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

4) Memiliki jaminan konstruksi. 
5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan 

dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan. 

n. Gudang senjata dan Instalasi Militer lainnya, dengan ketentuan 
diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

o. Kegiatan Pelabuhan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

p. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat  

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 

kegiatan. 
3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)  

Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang 

dibangun. Untuk Sub Zona PS-5 KLB maksimum 0,2 (nol koma dua). 
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  4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)  

Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. 
KDB pada Sub Zona PS-5 maksimum 10% (sepuluh persen) dan 

disesuaikan dengan ketentuan sempadan. 
5. Koefisien Dasar Hijau (KDH)  

Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang 

diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH 
Maksimum 80% (delapan puluh persen). 

6. Ketinggian Bangunan 

Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan 
dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona PS-5 ketinggian 

bangunan Maksimum 2 (dua) lantai/10 (sepuluh) meter. 
7. Persyaratan Penggunaan Ruang 

a. Ketentuan Sempadan kanal minimal 15 (lima belas) meter dari tepi 

kanal terluar ke arah darat.  
b. Lebar bangunan maksimal 10 (sepuluh) meter dan Panjang bangunan 

maksimal 10 (sepuluh) meter atau luas lantai dasar bangunan 
minimal 100 (seratus) meter bujur sangkar. 

c. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter.  

d. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.  
e. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal. 
f. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat 

tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona PS-5 maksimal hanya 
30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona 

tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 
kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen). 

8. Ketentuan Insentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan 
insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan 
sarana. 
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  b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka 

kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan 
kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar. 

c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari 
ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi 
berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi 

ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan 
ketentuan yang berlaku. 

9. Ketentuan Disinsentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat 
terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi 

pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana 
perkotaan.  

b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Walikota. 
c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan 

bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan 
persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam 
lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada 

peraturan dan ketentuan yang berlaku. 
10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif) 

Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar 

ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan 
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 

Tahun 2011 – 2031. 
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 6. Sub Zona 

Sempadan Polder 
(Sub Zona PS-6) 
 

1. Sifat Penggunaan Ruang  

Pada Sub Zona Sempadan Polder (Sub Zona PS-6) diperbolehkan 
pemanfaatan ruang bagi kegiatan: 

a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Jenis wisata berupa wisata alam, dengan ketentuan minimal    

80% (delapan puluh persen)  unsur alami dan maksimal 20% (dua 

puluh persen)  unsur buatan.  
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

b. Jalur Hijau Jalan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat     
terbatas (T), dengan syarat: 

1) Jenis vegetasi tanaman yang menyerap air. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

c. Lapangan Olah Raga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Konstruksi bangunan harus menyerap air dan terbuka 
3) Jenis vegetasi tanaman berupa rumput. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
d. Kebun Binatang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat        

tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
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  3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

e. Pertanian dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 
dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Jenis vegetasi yang ditentukan hanya holtikultura. 
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
f. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 

2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
g. Penangkaran Hewan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 

2) Penangkaran khusus burung. 
3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

h. Polder/Sumur Resapan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
terbatas (T), dengan syarat: 

1) Jenis vegetasi tanaman peneduh. 
2) Dilengkapi sumur pompa. 

i. Outbond, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
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  2) Jenis fasilitas pendukung berupa fasilitas olah raga, fasilitas 

bermain, toilet, musholla, gudang penyimpanan, kantin.  
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

j. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara 
bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Lahan parkir diluar sempadan. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

k. Rumah Makan/Restoran/Cafe, dengan ketentuan diizinkan secara 
bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Lahan parkir diluar sempadan. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

l. Wisma Penginapan/Motel/Losmen, dengan ketentuan diizinkan 
secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Lahan parkir diluar sempadan. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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  m. Hotel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Lahan parkir diluar sempadan. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

1. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 

kegiatan. 
2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)  

Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang 
dibangun. Untuk Sub Zona PS-6 KLB maksimum 0,2 (nol koma dua). 

3. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)  

Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. 
KDB pada Sub Zona PS-6 maksimum 10% (sepuluh persen) dan 

disesuaikan dengan ketentuan sempadan. 
4. Koefisien Dasar Hijau (KDH)  

Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang 

diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH 
Maksimum 80% (delapan puluh persen). 

5. Ketinggian Bangunan 

Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan 
dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona PS-6 ketinggian 

bangunan Maksimum 2 (dua) lantai/10 (sepuluh) meter. 
6. Persyaratan Penggunaan Ruang 

a. Ketentuan sempadan polder ditetapkan disekitar sisi polder dengan 

jarak minimal 20 (dua puluh) meter. 
b. Lebar bangunan maksimal 10 (sepuluh) meter dan Panjang bangunan 

maksimal 10 (sepuluh) meter atau luas lantai dasar bangunan 

minimal 100 (seratus) meter bujur sangkar. 
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  c. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter.  

d. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.  
e. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal. 

f. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat 
tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona PS-6 maksimal hanya 
30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona 

tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 kelompok kegiatan 
dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen). 

7. Ketentuan Insentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan 
insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan 

sarana. 
b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka 

kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan 

kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar. 
c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari 

ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi 
berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi 
ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan 

ketentuan yang berlaku. 
8. Ketentuan Disinsentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat 

terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi 
pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana 

perkotaan.  
b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Walikota.  
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  c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan 

bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan 
persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam 

lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada 
peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

9. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif) 

Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar 
ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan 

Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 
Tahun 2011 – 2031. 

 

 

 7. Sub Zona 
Sempadan Parit 
(PS-7) 

 

1. Sifat Penggunaan Ruang  
Pada sub zona Sempadan Parit (PS-7) diperbolehkan pemanfaatan ruang 
bagi kegiatan: 

a. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 
dengan syarat: 
1) Luasan hutan kota minimal 2.500 meter bujursangkar. 

2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% dari luas hutan kota. 
3) Jenis vegetasi tanaman peneduh. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
b. Jalur Hijau Jalan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat     

terbatas (T), dengan syarat: 
- Jenis vegetasi yang mempunyai kemampuan untuk meresap air. 

c. Lapangan Olah Raga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% dari total luas blok. 

2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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  d. Pertanian dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Jenis vegetasi yang ditentukan berdasarkan jenis sempadan. 
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
e. Polder/Sumur Resapan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen)  dari total 

luas persil. 

2) Dilengkapi sumur pompa. 
2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 

kegiatan. 

3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)  
Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang 

dibangun. Untuk Sub Zona PS-7 KLB maksimum 0,2 (nol koma dua). 
4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)  

Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. 

KDB pada Sub Zona PS-7 maksimum 10% (sepuluh persen) dan 
disesuaikan dengan ketentuan sempadan. 

5. Koefisien Dasar Hijau (KDH)  
Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang 
diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH 

Maksimum 80% (delapan puluh persen). 
6. Ketinggian Bangunan 

Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan 

dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona PS-7 ketinggian 
bangunan Maksimum 2 (dua) lantai/10 (sepuluh) meter. 
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  7. Persyaratan Penggunaan Ruang 

a. Ketentuan sempadan parit/drainase primer ditetapkan minimal 2 
(dua) meter dari bibir terluar parit/drainase. 

b. Ketentuan sempadan parit/drainase sekunder ditetapkan minimal 
1,5 (satu koma lima) meter dari bibir terluar parit/drainase. 

c. Ketentuan sempadan parit/drainase sekunder ditetapkan minimal 

1,5 (satu koma lima) meter dari bibir terluar parit/drainase. 
d. Lebar bangunan maksimal 10 (sepuluh) meter dan Panjang bangunan 

maksimal 10 (sepuluh) meter atau luas lantai dasar bangunan 

minimal 100 (seratus) meter bujur sangkar. 
e. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter.  

f. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.  
g. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal. 
h. Ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat 

tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona PS-7 maksimal hanya 
30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona 

tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 
kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen). 

8. Ketentuan Insentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan 
insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan 
sarana. 

b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka 
kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan 

kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar. 
c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari 

ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi 

berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi 
ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan 
ketentuan yang berlaku. 
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  9. Ketentuan Disinsentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat 
terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi 

pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana 
perkotaan.  

b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Walikota. 
c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan 

bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan 

persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam 
lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada 

peraturan dan ketentuan yang berlaku. 
10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif) 

Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar 

ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan 
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 

Tahun 2011 – 2031. 
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 8. Sub Zona 

Sempadan Kereta 
Api (Sub Zona  

PS-8) 
 

1. Sifat Penggunaan Ruang  

Pada Sub Zona Sempadan Kereta Api (Sub Zona PS-8) diperbolehkan 
pemanfaatan ruang bagi kegiatan: 

a. Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan ketentuan diizinkan secara 
bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% dari total luas blok. 

2) Jenis vegetasi yang mempunyai kemampuan untuk meresap air 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

b. Jalur Hijau Jalan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
terbatas (T), dengan syarat: 
- Jenis vegetasi yang mempunyai kemampuan untuk meresap air. 

c. Lapangan Olah Raga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

d. Pertanian dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Jenis vegetasi yang ditentukan berdasarkan jenis sempadan. 
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
e. Pelataran Parkir, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat       

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Jenis konstruksi con block atau jenis lain yang dapat menjamin 
terjadinya resapan air. 
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  3) Jenis vegetasi berupa tanaman peneduh. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
f. Polder/Sumur Resapan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Dilengkapi sumur pompa. 
g. Museum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Jenis fasilitas pendukung berupa toilet, musholla, gudang 
penyimpanan, kantin.  

3) Jenis museum hanya berupa museum perkeretaapian. 

4) Kajian lingkungan hidup. 
5) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

6) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
7) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

h. Kantor Kelurahan/Kecamatan, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

i. Kantor Pemerintahan Kota, dengan ketentuan diizinkan secara 
bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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  j. Kantor Polsek/Koramil/dan sejenisnya, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

k. Kantor Polisis/TNI skala kota atau provinsi, dengan ketentuan 
diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
l. Pos Jaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (B), 

dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas persil. 

2) Pos jaga  untuk pengamanan jalur kereta api. 
m. SPBU/SPPBE/dan sejenisnya, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) SPBU/SPPBE/dan sejenisnya khusus untuk mendukung kegiatan 

perkeretaapian. 
3) Dilengkapi dengan fasilitas umum. 

4) Kajian lingkungan hidup. 
5) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 
kegiatan. 
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  3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)  

Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang 
dibangun. Untuk Sub Zona PS-8 KLB Maksimum 0,2 (nol koma dua). 

4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)  
Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. 
KDB pada Sub Zona PS-8 maksimum 10% (sepuluh persen) dan 

disesuaikan dengan ketentuan sempadan. 
5. Koefisien Dasar Hijau (KDH)  

Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang 

diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH 
Maksimum 80% (delapan puluh persen). 

6. Ketinggian Bangunan 
Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan 
dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona PS-8 ketinggian 

bangunan Maksimum 2 (dua) lantai/10 (sepuluh) meter. 
7. Persyaratan Penggunaan Ruang 

a. Ketentuan sempadan kereta api minimal 18 (delapan belas) meter 
dari as rel terluar. 

b. Lebar bangunan maksimal 10 (sepuluh) meter dan Panjang bangunan 

maksimal 10 meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 100 
(seratus) meter bujur sangkar. 

c. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter.  

d. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.  
e. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal. 

f. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat 
tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona PS-8 maksimal hanya 
30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona 

tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 
kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen). 
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  8. Ketentuan Insentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan 
insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan 

sarana. 
b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka 

kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan 

kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar. 
c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari 

ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi 

berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi 
ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan 

ketentuan yang berlaku. 
9. Ketentuan Disinsentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat 

terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi 
pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana 

perkotaan.  
b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Walikota.  

c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan 
bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan 
persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam 

lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada 
peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif) 
Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-

ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan 

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan 
Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031. 
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 9. Sub Zona SUTET 

(Sub Zona PS-9) 

1. Sifat Penggunaan Ruang  

Pada Sub Zona Sempadan SUTET (Sub Zona PS-9) diperbolehkan 
pemanfaatan ruang bagi kegiatan: 

a. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 
dengan syarat: 
1) Luasan hutan kota minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter 

bujur sangkar. 
2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% (sembilan puluh persen) 

dari luas hutan kota 

3) Jenis vegetasi tanaman peneduh. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

b. Jalur Hijau Jalan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat     
terbatas (T), dengan syarat: 
- Jenis vegetasi yang mempunyai kemampuan untuk meresap air. 

c. Pertanian, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 

2) Jenis vegetasi yang ditentukan hanya holtikultura. 
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
d. Penangkaran Hewan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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  e. Polder/Sumur Resapan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Dilengkapi sumur pompa. 

2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 

kegiatan. 
3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)  

Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang 

dibangun. Untuk Sub Zona PS-9 KLB maksimum 0,2 (nol koma dua). 
4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)  

Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. 
KDB pada Sub Zona PS-9 maksimum 10% (sepuluh persen) dan 
disesuaikan dengan ketentuan sempadan. 

5. Koefisien Dasar Hijau (KDH)  
Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang 

diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH 
Maksimum 80% (delapan puluh persen). 

6. Ketinggian Bangunan 

Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan 
dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona PS-9 ketinggian 
bangunan Maksimum 2 (dua) lantai/10 (sepuluh) meter. 

7. Persyaratan Penggunaan Ruang 
a. Ketentuan sempadan SUTET/SUTT ditetapkan dari as Tiang selebar:  

1) 60 (enam puluh) meter khusus untuk bangunan Stasiun Pengisian 
Bahan Bakar Umum (SPBU)/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji 
(SPBE) dan kegiatan sejenis dengan risiko kebakaran tingkat 

tinggi; 
2) 25 (dua puluh lima) meter untuk bangunan perumahan dan jasa 

komersil pada jaringan SUTET; dan 
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  3) 20 (dua puluh) meter untuk bangunan perumahan dan jasa 

komersil pada jaringan SUTT. 
b. Lebar bangunan maksimal 10 meter dan Panjang bangunan 

maksimal 10 (sepuluh) meter atau luas lantai dasar bangunan 
minimal 100 meter bujursangkar. 

c. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter.  

d. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.  
e. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal. 
f. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat 

tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona PS-9 maksimal hanya 
30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona 

tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 
kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen). 

8. Ketentuan Insentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan 
insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan 

sarana. 
b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka 

kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan 

kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar. 
c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari 

ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi 

berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi 
ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan 

ketentuan yang berlaku. 
9. Ketentuan Disinsentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat 

terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi 
pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana 
perkotaan.  
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  b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Walikota.  
c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan 

bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan 
persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam 
lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada 

peraturan dan ketentuan yang berlaku. 
10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif) 

Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar 

ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan 
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 

Tahun 2011 – 2031. 
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  Ruang 

Terbuka Hijau 
(RTH) 

1. Sub Zona Taman 

Kelurahan      
(Sub Zona RTH-1) 

 

1. Sifat Penggunaan Ruang  

Pada sub zona Taman Kelurahan (RTH-1) diperbolehkan pemanfaatan 
ruang bagi kegiatan: 

a. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 
dengan syarat: 
1) Luasan hutan kota minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter 

bujur sangkar. 
2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% (sembilan puluh persen) 

dari luas hutan kota 

3) Jenis vegetasi tanaman peneduh. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

b. Taman Kota, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat      
terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Jenis vegetasi berupa pohon peneduh dan tanaman. 

3) Taman dengan tema tertentu atau khusus seperti taman lalu 
lintas dan taman pintar. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

c. Jalur Hijau Jalan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat     
terbatas (T), dengan syarat: 
1) Jenis vegetasi yang mempunyai kemampuan untuk meresap air. 

2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
d. Lapangan Olahraga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Jenis olahraga untuk ukuran yang terbatas seperti lapangan 
bulutangkis dan joging track. 

3) Jenis vegetasi tanaman berupa rumput dan bunga. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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  e. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Berupa tambak pada kegiatan minapolitan.  
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
f. Peternakan hewan berkaki dua (unggas), dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas persil. 

2) Berupa penangkaran burung. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

g. Penangkaran Hewan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Penangkaran khusus unggas. 
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
h. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 

1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) 
provider. 

2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower 
yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

4) Memiliki jaminan konstruksi. 
5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan 

dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan. 
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  i. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat  

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% dari total luas persil. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 

kegiatan. 
3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)  

Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang 

dibangun. Untuk Sub Zona RTH-1 KLB maksimum 0,2 (nol koma dua). 
4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)  

Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. 
KDB pada Sub Zona RTH-1 maksimum 10% (sepuluh persen). 

5. Koefisien Dasar Hijau (KDH)  

Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang 
diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH 

Maksimum 80% (delapan puluh persen). 
6. Ketinggian Bangunan 

Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan 

dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona RTH-1 
ketinggian bangunan maksimum 3 (tiga) lantai/13 (tiga belas) meter. 

7. Persyaratan Penggunaan Ruang 

a. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter.  
b. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.  

c. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal kecuali untuk banguna 
kios sebagai pendukung kegiatan RTH. 

d. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat 

tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona RTH-1 maksimal 
hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona 
tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 kelompok kegiatan 

dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen). 
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  8. Ketentuan Insentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan 
insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan 

sarana. 
b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka 

kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan 

kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar. 
c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari 

ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi 

berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi 
ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan 

ketentuan yang berlaku. 
9. Ketentuan Disinsentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat 

terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi 
pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana 

perkotaan.  
b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Walikota. 

c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan 
bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan 
persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam 

lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada 
peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif) 
Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan-

ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan 

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan 
Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011 – 2031. 
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 2. Sub Zona Taman 

Kota (Sub Zona 
RTH-2) 
 

1. Sifat Penggunaan Ruang  

Pada Sub Zona Taman Kota (Sub Zona RTH-2) diperbolehkan 
pemanfaatan ruang bagi kegiatan: 

a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Jenis wisata berupa wisata alam, dengan ketentuan minimal 80% 

unsur alami dan maksimal 20% (dua puluh persen) unsur buatan.  

3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

b. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 
1) Luasan hutan kota minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter 

bujur sangkar. 
2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% (sembilan puluh persen) 

dari luas hutan kota 

3) Jenis vegetasi tanaman peneduh. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

c. Jalur Hijau Jalan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat     

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Jenis vegetasi yang mempunyai kemampuan untuk meresap air. 

2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
d. Lapangan Olahraga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Jenis olahraga untuk ukuran yang terbatas seperti lapangan 

bulutangkis dan joging track. 
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  3) Jenis vegetasi tanaman berupa rumput dan bunga. 

Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
e. Kebun Binatang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat       

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
f. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 

2) Berupa tambak pada kegiatan minapolitan.  
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
g. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas persil. 

2) Berupa tambak pada kegiatan minapolitan.  

3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

h. Peternakan hewan berkaki dua (unggas), dengan ketentuan diizinkan 
secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Berupa penangkaran burung. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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  i. Penangkaran Hewan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 

2) Penangkaran khusus unggas. 
3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

j. Polder/Sumur Resapan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total 
luas persil. 

2) Dilengkapi sumur pompa. 

k. Playground, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat       
terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

l. Outbond, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 
dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Jenis fasilitas pendukung berupa fasilitas olah raga, fasilitas 

bermain, toilet, musholla, gudang penyimpanan, kantin.  
3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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  m. Mushola, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

n. Kantor Polsek/Koramil/dan sejenisnya, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
o. Perpustakaan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat    

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Perpustakaan yang mendukung kegiatan taman kota. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

p. Pos Jaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (B), 
dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Pos jaga untuk taman kota. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

q. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara 
bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Lahan parkir diluar sempadan. 

3) Waktu operasional mulai dari pukul 18.00 wib s/d 23.00 wib. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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  r. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) 

provider. 
2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower 

yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Memiliki jaminan konstruksi. 
5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan 

dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan. 
s. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat  

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 
kegiatan. 

3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)  

Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang 
dibangun. Untuk Sub Zona RTH-2 KLB maksimum 0,2 (nol koma dua). 

4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)  

Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. 
KDB pada Sub Zona RTH-2 maksimum 10% (sepuluh persen). 

5. Koefisien Dasar Hijau (KDH)  
Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang 
diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH 

Maksimum 80% (delapan puluh persen).  
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  6. Ketinggian Bangunan 

Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan 
dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona RTH-2 

ketinggian bangunan Maksimum 3 (tiga) lantai/13 (tiga belas) meter. 
7. Persyaratan Penggunaan Ruang 

a. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter.  

b. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.  
c. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal kecuali untuk banguna 

kios sebagai pendukung kegiatan RTH. 

d. Ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat 
tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona RTH-2 maksimal 

hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona 
tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 
kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen). 

8. Ketentuan Insentif  
a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan 

insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan 
sarana. 

b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka 

kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan 
kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar. 

c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari 

ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi 
berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi 

ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan 
ketentuan yang berlaku. 
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  9. Ketentuan Disinsentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat 
terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi 

pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana 
perkotaan. 

b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Walikota. 
c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan 

bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan 

persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam 
lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada 

peraturan dan ketentuan yang berlaku. 
10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif) 

Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar 

ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan 
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Medan Tahun 2011 – 2031. 
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 3. Sub Zona Taman 

Pemakaman 
Umum     (Sub 

Zona RTH-3) 
 

1. Sifat Penggunaan Ruang  

Pada Sub Zona Taman Pemakaman Umum (Sub Zona RTH-3) 
diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan: 

a. Mangrove, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 
dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

b. Jalur Hijau Jalan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Jenis vegetasi yang mempunyai kemampuan untuk meresap air. 

2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
c. Peternakan Hewan Berkaki dua (unggas), dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas persil. 

2) Berupa penangkaran unggas. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

d. Polder/Sumur Resapan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total 

luas persil. 

2) Dilengkapi sumur pompa. 
e. Mushola, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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  f. Mesjid, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

g. Gereja, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
h. Vihara/Klenteng, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
i. Kuil, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
j. Rumah Dinas, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat    

tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Tipe bangunan Rumah Tunggal atau Rumah Kopel. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

k. Kantor Pemerintahan Kota, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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  l. Pos Jaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Pos jaga untuk TPU. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

m. Warung/Kios/Pedagang Kaki Lima Permanen, dengan ketentuan 
diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen)  dari total 

luas blok. 
2) Lahan parkir diluar sempadan. 

3) Waktu operasional mulai dari pukul 18.00 wib s/d 23.00 wib. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

n. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Lahan parkir diluar sempadan. 
3) Waktu operasional mulai dari pukul 18.00 wib s/d 23.00 wib. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
o. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 

1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) 
provider. 

2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower 
yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

4) Memiliki jaminan konstruksi. 
5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan 

dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan. 
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  p. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat  

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 
kegiatan. 

3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)  

Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang 
dibangun. Untuk Sub Zona RTH-3 KLB maksimum 0,2 (nol koma dua). 

4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)  
Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. 
KDB pada Sub Zona RTH-3 maksimum 10% (sepuluh persen). 

5. Koefisien Dasar Hijau (KDH)  
Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang 

diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH 
Maksimum 80% (delapan puluh persen). 

6. Ketinggian Bangunan 

Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan 
dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona RTH-3 
ketinggian bangunan Maksimum 3 (tiga) lantai/13 (tiga belas) meter. 

7. Persyaratan Penggunaan Ruang 
a. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter.  

b. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.  
c. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal kecuali untuk banguna 

kios sebagai pendukung kegiatan RTH. 

 
 

 
 



72 
 

NO. ZONA 
KLASIFIKASI 

ZONA/SUB ZONA 
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT 

 

 

  d. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat 

tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona RTH-3 maksimal 
hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona 

tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 
kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen). 

8. Ketentuan Insentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan 
insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan 
sarana. 

b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka 
kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan 

kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar. 
c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari 

ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi 

berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi 
ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan 

ketentuan yang berlaku. 
9. Ketentuan Disinsentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat 

terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi 
pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana 
perkotaan. 

b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Walikota.  

c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan 
bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan 
persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam 

lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada 
peraturan dan ketentuan yang berlaku. 
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  10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif) 

Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar 
ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan 

Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 
Tahun 2011 – 2031. 
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 4. Sub Zona 

Kawasan Wisata 
(Sub Zona RTH-4) 
 

1. Sifat Penggunaan Ruang  

Pada Sub Zona kawasan wisata (Sub Zona RTH-4) diperbolehkan 
pemanfaatan ruang bagi kegiatan: 

a. Mangrove, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 
dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

b. Jalur Hijau Jalan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Jenis vegetasi yang mempunyai kemampuan untuk meresap air. 

2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
c. Lapangan Olah Raga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
d. Pertanian, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas persil. 

2) Jenis vegetasi yang ditentukan hanya holtikultura. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
e. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 

2) Berupa tambak pada kegiatan minapolitan.  
3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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  f. Peternakan hewan berkaki dua (unggas), dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Berupa penangkaran burung. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

g. Kanal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 
dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Dilengkapi sumur pompa. 

h. Kolam Renang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat  
terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

i. Gedung Olahraga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

j. Sanggar senam/gym/fitnes, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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  k. Museum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Jenis fasilitas pendukung berupa toilet, musholla, gudang 

penyimpanan, kantin.  

3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
l. Waterboom/waterpark, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Jenis fasilitas pendukung berupa toilet, musholla, gudang 
penyimpanan, dan kantin.  

3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
m. Outbond, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Jenis fasilitas pendukung berupa fasilitas olah raga, fasilitas 
bermain, toilet, musholla, gudang penyimpanan, kantin.  

3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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  n. Mesjid, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

o. Gereja, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
p. Vihara/Klenteng, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
q. Kuil, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
r. Rumah Dinas, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu 

(B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Tipe bangunan Rumah Tunggal atau Rumah Kopel. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

s. Kantor Polsek/koramil/dan sejenisnya, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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  t. Perpustakaan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat   
terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

u. Pos Jaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Pos jaga untuk kawasan wisata. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

v. Warung/Kios/Pedagang Kaki Lima Permanen, dengan ketentuan 
diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Waktu operasional mulai dari pukul 18.00 wib s/d 23.00 wib. 

3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar 

6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
w. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Waktu operasional mulai dari pukul 18.00 wib s/d 23.00 wib. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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  x. Rumah Makan/Restoran/Cafe, dengan ketentuan diizinkan secara 
bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

y. Biro Perjalanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
z. Kantor Pelayanan Telekomunikasi, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

aa. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) 

provider. 
2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower 

yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Memiliki jaminan konstruksi. 
5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan 

dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan. 
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  bb. Klinik/Praktek Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara 
bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
cc. Apotik/Toko Obat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

dd. Karaoke, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Lahan parkir diluar sempadan. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

ee. Bioskop, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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  ff. Gedung Pertunjukan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

gg. Pub/Diskotik, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat     
tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
hh. Gedung Pertemuan/Auditorium/Jambur, dengan ketentuan 

diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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  ii. Gedung Parkir, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat  
tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait 

jj. Wisma Penginapan/Motel/Losmen, dengan ketentuan diizinkan 
secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar 

5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait 
kk. Hotel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar 

5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait 
ll. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat   

terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas persil. 

2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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  mm. Industri Miko/Kecil/Ringan/Non-polutan, dengan ketentuan 
diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 

kegiatan. 

3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)  
Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang 

dibangun. Untuk Sub Zona RTH-4 KLB Maksimum 0,2 (nol koma dua). 
4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)  

Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. 

KDB pada Sub Zona RTH-4 maksimum 10% (sepuluh persen). 
5. Koefisien Dasar Hijau (KDH)  

Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang 
diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH 
Maksimum 80% (delapan puluh persen). 

6. Ketinggian Bangunan 
Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan 
dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona RTH-4 

ketinggian bangunan Maksimum 3 (tiga) lantai/13 (tiga belas) meter. 
7. Persyaratan Penggunaan Ruang 

a. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter.  
b. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.  
c. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal kecuali untuk banguna 

kios sebagai pendukung kegiatan RTH. 
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  d. Ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat 
tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona RTH-4 maksimal 

hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona 
tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 
kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen). 

8. Ketentuan Insentif  
a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan 

insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan 

sarana. 
b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka 

kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan 
kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar. 

c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari 

ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi 
berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi 

ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan 
ketentuan yang berlaku. 

9. Ketentuan Disinsentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat 
terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi 
pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana 

perkotaan.  
b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Walikota.  
c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan 

bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan 

persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam 
lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada 
peraturan dan ketentuan yang berlaku. 
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  10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif) 
Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar 

ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Nomor 13 
Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 
2011 – 2031. 
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 5. Sub Zona Hutan 
Kota (RTH-5) 
 

1. Sifat Penggunaan Ruang  
Pada Sub Zona Hutan Kota (Sub Zona RTH-5) diperbolehkan 

pemanfaatan ruang bagi kegiatan: 
a. Mangrove, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

b. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Jenis wisata berupa wisata alam, dengan ketentuan minimal 80% 

(delapan puluh persen)  unsur alami dan maksimal 20% (dua 
puluh persen) unsur buatan.  

3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
c. Taman Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat       

terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Jenis vegetasi tanaman peneduh. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

d. Jalur Hijau Jalan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
- Jenis vegetasi yang mempunyai kemampuan untuk meresap air. 
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  e. Lapangan Olahraga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

f. Pertanian dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 

2) Jenis vegetasi yang ditentukan hanya holtikultura. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

g. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 
dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Berupa tambak pada kegiatan minapolitan.  

3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

h. Peternakan hewan berkaki dua (unggas), dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 

2) Berupa penangkaran burung. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

i. Penangkaran Hewan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Penangkaran khusus unggas. 
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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  j. Polder/Sumur Resapan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Dilengkapi sumur pompa. 

k. Kanal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total 

luas persil. 

2) Dilengkapi sumur pompa. 
l. Playground, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat       

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 

2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
m. Museum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Jenis fasilitas pendukung berupa toilet, musholla, gudang 
penyimpanan, dan kantin.  

3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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  n. Outbond, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 
dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Jenis fasilitas pendukung berupa fasilitas olah raga, fasilitas 

bermain, toilet, musholla, gudang penyimpanan, dan kantin.  
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

o. Mesjid, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 
dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

p. Gereja, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 
dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

q. Vihara/Klenteng, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

r. Kuil, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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  s. Rumah Dinas, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat   tertentu 

(B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Tipe bangunan Rumah Tunggal atau Rumah Kopel. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

t. Kantor Pemerintahan Kota, dengan ketentuan diizinkan secara 
bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

u. Perpustakaan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat    
terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

v. Pos Jaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (B), 
dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Pos jaga untuk hutan kota. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

w. Warung/Kios/Pedagang Kaki Lima Permanen, dengan ketentuan 
diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Waktu operasional mulai dari pukul 18.00 wib s/d 23.00 wib. 

3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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  x. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Waktu operasional mulai dari pukul 18.00 wib s/d 23.00 wib. 
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

y. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan 
secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 

1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) 
provider. 

2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower 

yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

4) Memiliki jaminan konstruksi. 
5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan 

dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan. 

z. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat  
terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 

kegiatan. 

3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)  
Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang 
dibangun. Untuk Sub Zona RTH-5 KLB maksimum 0,2 (nol koma dua). 
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  4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)  

Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. 
KDB pada Sub Zona RTH-5 maksimum 10% (sepuluh persen). 

5. Koefisien Dasar Hijau (KDH)  
Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang 
diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH 

Maksimum 80% (delapan puluh persen). 
6. Ketinggian Bangunan 

Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan 

dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona RTH-5 
ketinggian bangunan Maksimum 3 (tiga) lantai/13 (tiga belas) meter. 

7. Persyaratan Penggunaan Ruang 
a. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter.  
b. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.  

c. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal kecuali untuk banguna 
kios sebagai pendukung kegiatan RTH. 

d. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat 
tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona RTH-5 maksimal 
hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona 

tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 
kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen). 

8. Ketentuan Insentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan 
insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan 

sarana. 
b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka 

kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan 

kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar. 
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  c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari 

ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi 
berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi 

ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan 
ketentuan yang berlaku. 

9. Ketentuan Disinsentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat 
terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi 
pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana 

perkotaan.  
b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Walikota.  
c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan 

bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan 

persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam 
lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada 

peraturan dan ketentuan yang berlaku. 
10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif) 

Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar 

ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan 
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 

Tahun 2011 – 2031. 
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 6. Sub Zona 

Lapangan 
Olahraga (Sub 

Zona RTH-6) 

1. Sifat Penggunaan Ruang  

Pada Sub Zona Lapangan Olahraga (Sub Zona RTH-6) diperbolehkan 
pemanfaatan ruang bagi kegiatan: 

a. Polder/Sumur Resapan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Dilengkapi sumur pompa. 

b. Kolam Renang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat  

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

c. Gedung Olahraga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

d. Museum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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  e. Outbond, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Jenis fasilitas pendukung berupa fasilitas olahraga, fasilitas 

bermain, toilet, musholla, gudang penyimpanan, kantin.  

3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

f. Mushola, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

g. Pos Jaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (B), 
dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

h. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat  
terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 
kegiatan. 
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  3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)  

Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang 
dibangun. Untuk Sub Zona RTH-6 KLB Maksimum 0,2 (nol koma dua). 

4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)  
Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. 
KDB pada Sub Zona RTH-6 maksimum 10% (sepuluh persen). 

5. Koefisien Dasar Hijau (KDH)  
Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang 
diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH 

maksimum 80% (delapan puluh persen). 
6. Ketinggian Bangunan 

Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan 
dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona RTH-6 
ketinggian bangunan Maksimum 3 (tiga) lantai/13 (tiga belas) meter. 

7. Persyaratan Penggunaan Ruang 
a. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter.  

b. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.  
c. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal kecuali untuk banguna 

kios sebagai pendukung kegiatan RTH. 

d. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat 
tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona RTH-6 maksimal 
hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona 

tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 
kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen). 

8. Ketentuan Insentif  
a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan 

insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan 

sarana. 
b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka 

kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan 

kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar. 
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  c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari 

ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi 
berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi 

ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan 
ketentuan yang berlaku. 

9. Ketentuan Disinsentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat 
terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi 
pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana 

perkotaan.  
b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Walikota.  
c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan 

bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan 

persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam 
lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada 

peraturan dan ketentuan yang berlaku. 
10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif) 

Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar 

ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan 
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 

Tahun 2011 – 2031. 
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2 Budi Daya Ruang 

Terbuka Non – 
Hijau (RTNH) 

1. Sub Zona Ruang 

Terbuka 
Perkerasan (Sub 

Zona NH 1) 
 

1. Sifat Penggunaan Ruang  

Pada Sub Zona Ruang Terbuka Perkerasan (Sub Zona NH-1) 
diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan: 

a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Jenis wisata berupa wisata alam, dengan ketentuan minimal 80% 

unsur alami dan maksimal 20% (dua puluh persen) unsur buatan.  

3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

b. Taman Kota, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat      

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Jenis vegetasi berupa pohon peneduh dan tanaman. 
3) Taman dengan tema tertentu atau khusus seperti taman lalu 

lintas dan taman pintar. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

c. Taman Kelurahan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Jenis vegetasi berupa pohon peneduh dan tanaman. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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    d. Kebun Binatang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Jenis vegetasi berupa pohon peneduh dan tanaman. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

e. Peternakan hewan berkaki 2 (unggas), dengan ketentuan diizinkan 
secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Berupa penangkaran burung. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
f. Penangkaran Hewan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas persil. 

2) Penangkaran khusus unggas. 
3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

g. Playground, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat       
terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

h. Kolam Renang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat  
terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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    i. Sanggar Senam/gym/fitnes, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

j. Museum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Jenis fasilitas pendukung berupa toilet, musholla, gudang 

penyimpanan, dan kantin.  

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
k. Outbond, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
l. Mushola, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

m. Pos Jaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (B), 
dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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    n. Warung/Kios/Pedagang Kaki Lima Permanen, dengan ketentuan 

diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Waktu operasional mulai dari pukul 18.00 wib s/d 23.00 wib. 
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

o. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara 
bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen)  dari total 
luas blok. 

2) Waktu operasional mulai dari pukul 18.00 wib s/d 23.00 wib. 

3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

p. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) 

provider. 

2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower 
yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Memiliki jaminan konstruksi. 
5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan 

dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan. 
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    q. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat  

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 
kegiatan. 

3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)  

Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang 
dibangun. Untuk Sub Zona NH-1 KLB Maksimum 0,1 (nol koma satu). 

4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)  
Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. 
KDB pada Sub Zona NH-1 maksimum 5% (lima persen). 

5. Koefisien Dasar Hijau (KDH)  
Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang 

diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH 
Maksimum 95% (sembilan puluh lima persen). 

6. Ketinggian Bangunan 

Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan 
dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona NH-1 ketinggian 
bangunan Maksimum 2 (dua) lantai/8 (delapan) meter. 

7. Persyaratan Penggunaan Ruang 
a. Lebar bangunan minimal 4 (empat) meter dan Panjang bangunan 

minimal 4 (empat) meter. 
b. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter. 
c. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter. 

d. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal dan konstruksi Rumah 
Panggung. 
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    e. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat 
tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona NH-1 maksimal 

hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona 
tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 
kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen). 

8. Ketentuan Insentif  
a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan 

insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan 

sarana. 
Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka 

kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan 
kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar. 

b. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari 

ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi 
berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi 

ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan 
ketentuan yang berlaku. 

9. Ketentuan Disinsentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat 
terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi 
pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana 

perkotaan.  
b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Walikota.  
c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan 

bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan 

persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam 
lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada 
peraturan dan ketentuan yang berlaku. 
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    10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif) 
Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar 

ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan 
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 
Tahun 2011 – 2031. 
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   2. Sub Zona Ruang 
Terbuka Biru 

(NH-2) 
 

1. Sifat Penggunaan Ruang  
Pada Sub Zona Ruang Terbuka Biru (NH-2) diperbolehkan pemanfaatan 

ruang bagi kegiatan: 
a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Jenis wisata berupa wisata alam, dengan ketentuan minimal 80% 

(delapan puluh persen) unsur alami dan maksimal 20% unsur 
buatan.  

3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
b. Taman Kota, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat      

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Jenis vegetasi berupa pohon peneduh dan tanaman. 
3) Taman dengan tema tertentu atau khusus seperti taman lalu 

lintas dan taman pintar. 

4) Kajian lingkungan hidup. 
5) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

6) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
7) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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KLASIFIKASI 
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KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT 

    c. Taman Kelurahan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Jenis vegetasi berupa pohon peneduh dan tanaman. 

3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
d. Lapangan Olahraga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

e. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 
dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Berupa kerambah di danau, sungai dan polder. 
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
f. Peternakan hewan berkaki dua (unggas), dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 

2) Berupa penangkaran unggas. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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    g. Penangkaran Hewan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas persil. 

2) Penangkaran khusus unggas. 

3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

h. Kanal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Dilengkapi sumur pompa. 

i. Playground, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat       

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 
Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

j. Waterboom/Waterpark, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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    k. Outbond, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 
dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
l. Dermaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Jenis dermaga khusus perahu.  

3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait 

m. Pendaratan/Galangan Kapal, dengan ketentuan diizinkan secara 
bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait 
q. Gudang senjata dan Instalasi Militer lainnya, dengan ketentuan 

diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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    r. Kegiatan Pelabuhan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen)  dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
s. Pembangkit Listrik, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait  

t. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat  
terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas persil. 

2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 

kegiatan. 

3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)  
Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang 

dibangun. Untuk Sub Zona NH-2 KLB Maksimum 0,1 (nol koma satu). 
4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)  

Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. 

KDB pada Sub Zona NH-2 maksimum 5% (lima persen). 
5. Koefisien Dasar Hijau (KDH)  

Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang 

diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH 



110 
 

Maksimum 95% (sembilan puluh lima persen). 
 

NO. ZONA 
KLASIFIKASI 

ZONA/SUB ZONA 
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT 

    6. Ketinggian Bangunan 

Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan 
dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona NH-2 ketinggian 
bangunan Maksimum 2 (dua) lantai/8 (delapan) meter. 

7. Persyaratan Penggunaan Ruang 
a. Lebar bangunan minimal 4 (empat) meter dan Panjang bangunan 

minimal 4 meter. 
b. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter. 
c. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter. 

d. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal dan konstruksi Rumah 
Panggung. 

e. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat 

tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona NH-2 maksimal 
hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona 

tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 kelompok kegiatan 
dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen). 

8. Ketentuan Insentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan 
insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan 
sarana. 

b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka 
kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan 

kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar. 
c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari 

ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi 

berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi 
ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan 

ketentuan yang berlaku. 
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KLASIFIKASI 
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KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT 

    9. Ketentuan Disinsentif  
a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat 

terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi 
pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana 
perkotaan.  

b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Walikota.  

c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan 

bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan 
persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam 

lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada 
peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif) 

Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar 
ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan 

Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 
Tahun 2011 – 2031. 
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KLASIFIKASI 

ZONA/SUB ZONA 
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT 

  Pertanian (PL)  1. Sifat Penggunaan Ruang  
Pada Zona Pertanian (PL) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi 

kegiatan: 
a. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas persil. 

2) Berupa tambak. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
b. Peternakan hewan berkaki dua (unggas), dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 

2) Berupa penangkaran unggas. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

c. Rumah Tunggal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

d. Rumah Dinas, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat   

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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ZONA/SUB ZONA 
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    e. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan 
secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 

1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) 
provider. 

2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower 

yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Memiliki jaminan konstruksi. 

5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan 
dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan. 

f. Pembangkit Listrik, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 

kegiatan. 
3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)  

Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang 

dibangun. Untuk zona Pertanian (PL) KLB Maksimum 0,2 (nol koma dua. 
4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)  

Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. 
KDB pada zona Pertanian (PL) maksimum 10% (sepuluh persen). 

5. Koefisien Dasar Hijau (KDH)  

Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang 
diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH 
Maksimum 80% (delapan puluh persen). 
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ZONA/SUB ZONA 
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT 

    6. Ketinggian Bangunan 

Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan 
dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Zona Pertanian (PL) 

ketinggian bangunan Maksimum 3 (tiga) lantai/13 (tiga belas) meter. 
7. Persyaratan Penggunaan Ruang 

a. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter. 

b. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter. 
c. Jenis bangunan berupa Jenis bangunan tunggal , kecuali bangunan 

kios untuk pendukung bangunan Pertanian. 
d. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat 

tertentu dan bersyarat terbatas pada Zona Pertanian (PL) maksimal 

hanya 30% dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya 
diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan dan masing-
masing maksimal 10% (sepuluh persen). 

8. Ketentuan Insentif  
a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan 

insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan 
sarana. 

b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka 

kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan 
kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar. 
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    c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari 
ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi 

berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi 
ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan 
ketentuan yang berlaku. 

9. Ketentuan Disinsentif  
a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat 

terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi 

pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana 
perkotaan.  

b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Walikota.  

c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan 

bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan 
persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam 

lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada 
peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif) 

Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar 
ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan 

Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 
Tahun 2011 – 2031. 
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  Zona 
Perumahan 

1. Sub Zona 
Perumahan 

Kepadatan Tinggi 
(Sub Zona R-1) 

1. Sifat Penggunaan Ruang  
Pada Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (Sub Zona R-1) 

diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan: 
a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

b. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 
dengan syarat: 

1) Luasan hutan kota minimal 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) 
meter bujur sangkar. 

2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% (sembilan puluh persen) 

dari luas hutan kota 
3) Jenis vegetasi tanaman tanaman dan rumput. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

c. Taman Pemakaman Umum, dengan ketentuan diizinkan secara 
bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    d. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 
dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas persil. 

2) Berupa tambak dan kolam.  

3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

e. Kanal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Dilengkapi sumur pompa. 

f. Gedung Olahraga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Gedung Olahraga skala pelayanan kota. 
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 
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    g. Taman Budaya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
h. SMA Sederajat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat  

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) SMA Sederajat skala pelayanan kota. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

i. Balai Pelatihan dan Pendidikan Negeri, dengan ketentuan diizinkan 
secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    j. Rumah Sakit Umum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Rumah Sakit Umum skala pelayanan kota. 
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

k. Rumah Sakit Khusus, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

l. Apartemen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    m. Kantor Pemerintahan Kota, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

n. Kantor Pemerintahan Provinsi/Pusat, dengan ketentuan diizinkan 
secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
o. Kantor Konsulat/Perwakilan Negara Asing, dengan ketentuan 

diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

p. Kantor/Markas Militer, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    q. Warung/Kios/Pedagang Kaki Lima Permanen, dengan ketentuan 

diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen)  dari total 

luas blok. 
2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

r. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara 
bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Waktu operasional mulai dari pukul 18.00 wib s/d 23.00 wib. 

3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
s. Toko/Pertokoan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    t. Swalayan/mini Market/Supermarket, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
u. Pasar Tradisional, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Waktu operasional mulai dari pukul 03.00 wib s/d 17.00 wib. 
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

v. Rumah Makan/Restoran/Cafe, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    w. SPBU/SPPBE/dan sejenisnya, dengan ketentuan diizinkan secara 
bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Dilengkapi dengan fasilitas umum. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

x. Showroom, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas 

blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

y. Asuransi dan jasa non bank lainnya, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Waktu operasional mulai dari pukul 07.00 wib s/d 18.00 wib. 
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 
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    z. Kantor Kas/BPR/Koperasi Simpan Pinjam, dengan ketentuan 

diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Waktu operasional mulai dari pukul 07.00 wib s/d 18.00 wib. 
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

aa. Biro Perjalanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

bb. Pool Kendaraan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Pool khusus untuk kendaraan pribadi masyarakat. 
3) Waktu operasional mulai dari pukul 04.00 wib s/d 24.00 wib. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    cc. Jasa Pengiriman dan Pengangkutan Barang, dengan ketentuan 

diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen)  dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
dd. Jasa Pencucian Kendaraan, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Waktu operasional mulai dari pukul 07.00 wib s/d 21.00 wib. 
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

ee. Jasa Pendidikan/Bimbingan belajar/kursus, dengan ketentuan 

diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    ff. Warnet, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 
dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
3) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
gg. Kantor Pelayanan Telekomunikasi, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
hh. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 

1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) 
provider. 

2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower 
yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

4) Memiliki jaminan konstruksi. 
5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan 

dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan. 
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    ii. Stasiun Radio, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat   

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
jj. Stasiun Televisi, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
kk. Jasa Kecantikan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen)  dari total 
luas blok. 

2) Waktu operasional mulai dari pukul 07.00 wib s/d 21.00 wib. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    ll. Praktek Dokter, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

mm. Klinik/Praktek Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

nn. Apotik/Toko Obat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 
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    oo. Kantor Swasta, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat  

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
pp. Jasa Percetakan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
qq. Gedung Pertemuan/Auditorium/Jambur, dengan ketentuan 

diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

5) Waktu operasional mulai dari pukul 06.00 wib s/d 22.00 wib. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    rr. Wisma Penginapan/Motel/Losmen, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
ss. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat  

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
tt. Pengolahan Limbah, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat:  

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Waktu operasional mulai dari pukul 06.00 wib s/d 22.00 wib. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 
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    uu. Stasiun Terpadu, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
vv. Industri Besar/Manufaktur, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% dari total luas blok. 
2) Waktu operasional mulai dari pukul 06.00 wib s/d 24.00 wib. 

3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

ww. Industri Kreatif, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Waktu operasional mulai dari pukul 06.00 wib s/d 24.00 wib. 
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 
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    xx. Industri Menengah/Rumah Tangga, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Waktu operasional mulai dari pukul 06.00 wib s/d 24.00 wib. 
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

yy. Pengumpulan Barang Bekas, dengan ketentuan diizinkan secara 
bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 

kegiatan. 
3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)  

Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang 
dibangun. Untuk Sub Zona R-1 KLB Maksimum 3,2 (tiga koma dua). 

4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)  

Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. 
KDB pada Sub Zona R-1 maksimum 80% (delapan puluh persen). 
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    5. Koefisien Dasar Hijau (KDH)  

Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang 
diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH 

Maksimum 15% (lima belas persen). 
6. Ketinggian Bangunan 

Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan 

dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona R-1 ketinggian 
bangunan Maksimum 4 (empat) lantai/18 (delapan belas) meter. Khusus 
kegiatan Apartemen dan Rumah Susun Pemerintah ketinggian bangunan 

maksimum 20 (dua puluh) lantai. 
7. Persyaratan Penggunaan Ruang 

a. Lebar bangunan minimal 5 (lima) meter dan Panjang bangunan 
minimal 6 (enam) meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 36 
(tiga puluh enam) meter bujur sangkar. 

b. Sempadan samping bangunan minimal 1,5 (satu koma lima) meter. 
Khusus kegiatan Apartemen dan Rumah Susun Pemerintah garis 

sempadan samping 3 (tiga) meter. 
c. Sempadan belakang bangunan minimal 1,5 (satu koma lima) meter. 

Khusus kegiatan Apartemen dan Rumah Susun Pemerintah garis 

sempadan belakang 3 meter. 
d. Tidak diperkenankan tampak depan menggunakan atap cor. 
e. Ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat 

tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona R-1 maksimal hanya 
30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona 

tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 
kegiatan dan masing-masing maksimal 10%. 

f. Diwajibkan untuk menyediakan RTH Privat yaitu RTH perkarangan 

minimal 13% (tiga belas persen)  dari luas tanah atau pada lokasi 
yang tidak memungkinkan ada perkarangan maka wajib 
menyediakan RTH atap bangunan minimal 20% (dua puluh persen) 

dari luas tanah. 
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    8. Ketentuan Insentif  

1. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan 
insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan 

sarana. 
2. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka 

kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan 

kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar. 
3. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari 

ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi 

berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi 
ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan 

ketentuan yang berlaku. 
9. Ketentuan Disinsentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat 

terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi 
pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana 

perkotaan.  
b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Walikota.  

c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan 
bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan 
persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam 

lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada 
peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

d. Lingkungan yang tertata baik dengan ukuran persil yang relatif 
seragam tidak diperkenankan dilakukan pemecahan persil dan 
ukuran lebar bangunan disesuaikan dengan bangunan di sekitarnya. 

e. Lingkungan yang memiliki jarak bangunan lebih besar dari pada 
sempadan jalan yang ditentukan maka batas depan bangunan yang 
diperkenankan harus disejajarkan dengan batas depan bangunan di 

sekitarnya. 
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    f. Lingkungan yang pada umumnya masih memiliki ketinggian kurang 
dari 4 (empat) lantai maka bangunan dengan ketinggian maksimal 
hanya diperkenankan bila memiliki GSB samping dan belakang 

masing-masing 1,5 (satu koma lima) meter.    
10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif) 

Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar 

ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan 
Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Medan Tahun 2011 – 2031. 
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   2. Sub Zona 

Perumahan 
Kepadatan 

Sedang (R-2) 

1. Sifat Penggunaan Ruang  

Pada Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-2) diperbolehkan 
pemanfaatan ruang bagi kegiatan: 

a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

b. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 
1) Luasan hutan kota minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter 

bujur sangkar. 
2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% (sembilan puluh persen) 

dari luas hutan kota 

3) Jenis vegetasi tanaman dan rumput. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

c. Taman Pemakaman Umum, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 
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    d. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Berupa tambakdan kolam.  
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
e. Kanal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total 
luas persil. 

2) Dilengkapi sumur pompa. 
f. Gedung Olahraga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Gedung Olahraga skala pelayanan kota. 
3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    g. Taman Budaya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
h. SMA Sederajat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat  

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

i. Balai Pelatihan dan Pendidikan Negeri, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 
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    j. Rumah Sakit Umum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Rumah Sakit Umum skala pelayanan kota 
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

k. Rumah Sakit Khusus, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

l. Rumah Deret, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat    

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    m. Rumah Susun Pemerintah, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
n. Rumah Kos, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat       

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
o. Panti Sosial, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat       

tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    p. Apartemen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
q. Kantor Pemerintah Kota, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

r. Kantor Pemerintahan Provinsi/Pusat, dengan ketentuan diizinkan 
secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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    s. Kantor Konsulat/Perwakilan Negara Asing, dengan ketentuan 

diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

t. Warung/Kios/Pedagang Kaki Lima Permanen, dengan ketentuan 

diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
u. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Waktu operasional mulai dari pukul 18.00 wib s/d 23.00 wib. 

3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 
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    v. Toko/Pertokoan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

w. Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
x. Swalayan/mini Market/Supermarket, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
y. Pasar Tradisional, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Waktu operasional mulai dari pukul 03.00 wib s/d 17.00 wib. 
3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    z. SPBU/SPPBE/dan sejenisnya, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Dilengkapi dengan fasilitas umum. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
aa. Showroom, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Dilengkapi dengan fasilitas umum. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
bb. Asuransi dan Jasa Non Bank Lainnya, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat : 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Dilengkapi dengan fasilitas umum. 

5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    cc. Kantor Kas/BPR/Koperasi Simpan Pinjam, dengan ketentuan 

diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Dilengkapi dengan fasilitas umum. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
dd. Pool Kendaraan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Pool khusus untuk kendaraan pribadi masyarakat. 
3) Waktu operasional mulai dari pukul 04.00 wib s/d 24.00 wib. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
ee. Jasa Pendidikan/Bimbingan belajar/kursus, dengan ketentuan 

diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    ff. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) 

provider. 
2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower 

yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Memiliki jaminan konstruksi. 
5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan 

dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan. 
gg. Stasiun Radio, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat   

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
hh. Stasiun Televisi, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    ii. Jasa Kecantikan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Waktu operasional mulai dari pukul 07.00 wib s/d 21.00 wib. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

jj. Praktek Dokter, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

kk. Apotik/Toko Obat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 
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    ll. Kantor Swasta, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat  

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
mm. Gedung Pertemuan/Auditorium/Jambur, dengan ketentuan 

diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Waktu operasional mulai dari pukul 06.00 wib s/d 22.00 wib. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

nn. Wisma Penginapan/Motel/Losmen, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    oo. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat  

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
pp. Pengolahan Limbah, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat:  
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

qq. Stasiun Terpadu, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 
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    rr. Industri Besar Manufaktur, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
ss. Industri Kreatif, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu 

(B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas 

blok. 
2) Waktu operasional mulai dari pukul 06.00 wib s/d 24.00 wib. 

3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

tt. Industri Miko/Kecil/Ringan/Non-polutan, dengan ketentuan diizinkan 
secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas 
blok. 

2) Waktu operasional mulai dari pukul 06.00 wib s/d 24.00 wib. 
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    uu. Industri Menengah/Rumah Tangga, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Waktu operasional mulai dari pukul 06.00 wib s/d 24.00 wib. 
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 
kegiatan. 

3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)  

Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang 
dibangun. Untuk Sub Zona R-2 KLB Maksimum 2,1 (dua koma satu). 

4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)  
Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. 
KDB pada Sub Zona R-2 maksimum 25% (dua puluh lima persen). 

5. Koefisien Dasar Hijau (KDH)  
Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang 
diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH 

Maksimum 70% (tujuh puluh persen). 
6. Ketinggian Bangunan 

Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan 
dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona R-2 ketinggian 
bangunan Maksimum 3 (tiga) lantai/14 (empat belas) meter. Khusus 

kegiatan Apartemen dan Rumah Susun Pemerintah ketinggian bangunan 
maksimum 20 (dua puluh) lantai. 
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    7. Persyaratan Penggunaan Ruang 

a. Lebar bangunan minimal 6 (enam) meter dan Panjang bangunan 
minimal 7 meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 45 (empat 

puluh lima) meter bujur sangkar. 
b. Sempadan samping bangunan minimal 1,5 (satu koma lima) meter. 

Khusus kegiatan Apartemen dan Rumah Susun Pemerintah garis 

sempadan samping  3 (tiga) meter. 
c. Sempadan belakang bangunan minimal 1,5 (satu koma lima) meter. 

Khusus kegiatan Apartemen dan Rumah Susun Pemerintah garis 

sempadan belakang 3 (tiga) meter. 
d. Tidak diperkenankan tampak depan menggunakan atap cor. 

e. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat 
tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona R-2 maksimal hanya 
30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona 

tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 kelompok kegiatan 
dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen). 

f. Diwajibkan untuk menyediakan RTH Privat yaitu RTH perkarangan 
minimal 13% (tiga belas persen) dari luas tanah atau pada lokasi 
yang tidak memungkinkan ada perkarangan maka wajib 

menyediakan RTH atap bangunan minimal 20% (dua puluh persen) 
dari luas tanah. 

8. Ketentuan Insentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan 
insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan 

sarana. 
b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka 

kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan 

kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar. 
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    c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari 

ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi 
berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi 

ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan 
ketentuan yang berlaku. 

9. Ketentuan Disinsentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat 
terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi 
pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana 

perkotaan.  
b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Walikota.  
c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan 

bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan 

persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam 
lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada 

peraturan dan ketentuan yang berlaku. 
d. Lingkungan yang tertata baik dengan ukuran persil yang relatif 

seragam tidak diperkenankan dilakukan pemecahan persil dan 

ukuran lebar bangunan disesuaikan dengan bangunan disekitarnya. 
e. Lingkungan yang memiliki jarak bangunan lebih besar dari pada 

sempadan jalan yang ditentukan maka batas depan bangunan yang 

diperkenankan harus disejajarkan dengan batas depan bangunan 
disekitarnya. 

f. Lingkungan yang pada umumnya masih memiliki ketinggian kurang 
dari 3 lantai maka bangunan dengan ketinggian maksimal hanya 
diperkenankan bila memiliki GSB samping dan belakang masing-

masing 1,5 (satu koma lima) meter.    
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    10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif) 

Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar 
ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan 

Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 
Tahun 2011 – 2031. 
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   3. Sub Zona 

Perumahan 
Kepadatan 

Rendah (Sub 
Zona R-3) 

1. Sifat Penggunaan Ruang  

Pada Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (Sub Zona R-3) 
diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan: 

a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

b. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 
1) Luasan hutan kota minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter 

bujur sangkar. 
2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% (sembilan puluh persen) 

dari luas hutan kota 

3) Jenis vegetasi tanaman dan rumput. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

c. Taman Pemakaman Umum, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 
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    d. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Berupa tambak dan kolam.  
3) Kajian lingkungan hidup. 

Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
e. Kanal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total 
luas persil. 

2) Dilengkapi sumur pompa. 
f. Gedung Olahraga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Gedung Olahraga skala pelayanan kota. 
3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    g. Taman Budaya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
h. SMA Sederajat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat  

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) SMA Sederajat skala pelayanan kota. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
i. Balai Pelatihan dan Pendidikan Negeri, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    j. Rumah Sakit Umum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Rumah Sakit Umum skala pelayanan kota. 
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

k. Rumah Sakit Khusus, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

l. Rumah Kopel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat    

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    m. Rumah Deret, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat    

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

n. Rumah Susun Pemerintah Pemerintah , dengan ketentuan diizinkan 
secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

o. Rumah Kos, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat       
terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    p. Panti Sosial, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat       

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
q. Rumah Asrama/Mess (bangunan tunggal), dengan ketentuan 

diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
r. Apartemen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    s. Kantor Pemerintah Kota, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

t. Kantor Pemerintahan Provinsi/Pusat, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

u. Kantor Konsulat/Perwakilan Negara Asing, dengan ketentuan 

diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

v. Warung/Kios/Pedagang Kaki Lima Permanen, dengan ketentuan 

diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 
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    w. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Waktu operasional mulai dari pukul 18.00 wib s/d 23.00 wib. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

x. Toko/Pertokoan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

y. Swalayan/mini Market/Supermarket, dengan ketentuan diizinkan 
secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 
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    z. Pasar Tradisional, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
aa.  Rumah Makan/Restoran/Cafe, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
bb. SPBU/SPPBE/dan sejenisnya, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Dilengkapi dengan fasilitas umum. 

5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    cc. Showroom, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
dd. Asuransi dan Jasa Non Bank Lainnya, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Dilengkapi dengan fasilitas umum. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
ee. Kantor Kas/BPR/Koperasi Simpan Pinjam, dengan ketentuan 

diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Dilengkapi dengan fasilitas umum. 

5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    ff. Pool Kendaraan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Pool khusus untuk kendaraan pribadi masyarakat. 
3) Waktu operasional mulai dari pukul 04.00 wib s/d 24.00 wib. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
gg. Jasa Pendidikan/Bimbingan belajar/kursus, dengan ketentuan 

diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

hh. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan 
secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) 

provider. 
2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower 

yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Memiliki jaminan konstruksi. 

5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan 
dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan. 
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    ii. Stasiun Radio, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat   

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
jj. Stasiun Televisi, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
kk. Jasa Kecantikan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Waktu operasional mulai dari pukul 07.00 wib s/d 21.00 wib. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 
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    ll. Praktek Dokter, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

mm. Apotik/Toko Obat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

nn. Kantor Swasta, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat  
tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 
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    oo. Jasa Kecantikan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Waktu operasional mulai dari pukul 07.00 wib s/d 21.00 wib. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

pp. Praktek Dokter, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
qq. Apotik/Toko Obat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    rr. Kantor Swasta, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat  

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
ss. Gedung Pertemuan/Auditorium/Jambur, dengan ketentuan 

diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Waktu operasional mulai dari pukul 06.00 wib s/d 22.00 wib. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

tt. Wisma Penginapan/Motel/Losmen, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    uu. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat  

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
vv. Pengolahan Limbah, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat:  
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

ww. Stasiun Terpadu, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 
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    xx. Industri Besar Manufaktur, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
yy. Industri Kreatif, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Waktu operasional mulai dari pukul 06.00 wib s/d 24.00 wib. 
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 
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    zz. Industri Miko/Kecil/Ringan/Non-polutan, dengan ketentuan 

diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen)  dari total 

luas blok. 
2) Waktu operasional mulai dari pukul 06.00 wib s/d 24.00 wib. 
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

aaa. Industri Menengah/Rumah Tangga, dengan ketentuan diizinkan 
secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Waktu operasional mulai dari pukul 06.00 wib s/d 24.00 wib. 

3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 
kegiatan. 

3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)  
Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang 
dibangun. Untuk Sub Zona R-3 KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan. 

4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)  
Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. 
KDB pada Sub Zona R-3 maksimum 35% (tiga puluh lima persen). 
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    5. Koefisien Dasar Hijau (KDH)  

Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang 
diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH 

Maksimum 60% (enam puluh persen). 
6. Ketinggian Bangunan 

Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan 

dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona R-3 ketinggian 
bangunan Maksimum 3 (tiga) lantai/14 (empat belas) meter. Khusus 
kegiatan Apartemen dan Rumah Susun Pemerintah ketinggian 

bangunan maksimum 20 (dua puluh) lantai. 
7. Persyaratan Penggunaan Ruang 

a. Lebar bangunan minimal 8 (delapan) meter dan Panjang bangunan 
minimal 8 (delapan) meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 
64 (enam puluh empat) meter bujur sangkar. 

b. sempadan samping bangunan minimal 1,5 (satu koma lima) meter. 
Khusus kegiatan Apartemen dan Rumah Susun Pemerintah garis 

sempadan samping 3 (tiga) meter. 
c. Sempadan belakang bangunan minimal 1,5 (satu koma lima) meter. 

Khusus kegiatan Apartemen dan Rumah Susun Pemerintah garis 

sempadan belakang 3 (tiga) meter. 
d. Tidak diperkenankan tampak depan menggunakan atap cor. 
e. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat 

tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona R-3 maksimal    
hanya 30% dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya 

diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan dan masing-
masing maksimal 10% (sepuluh persen). 

f. Diwajibkan untuk menyediakan RTH Privat yaitu RTH perkarangan 

minimal 13% (tiga belas persen) dari luas tanah atau pada lokasi 
yang tidak memungkinkan ada perkarangan maka wajib 
menyediakan RTH atap bangunan minimal 20% (dua puluh persen) 

dari luas tanah. 
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    8. Ketentuan Insentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan 
insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan 

sarana. 
b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka 

kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan 

kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar. 
c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari 

ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi 

berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi 
ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan 

ketentuan yang berlaku. 
9. Ketentuan Disinsentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat 

terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi 
pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana 

perkotaan.  
b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Walikota.  

c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan 
bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan 
persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam 

lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada 
peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

d. Lingkungan yang tertata baik dengan ukuran persil yang relatif 
seragam tidak diperkenankan dilakukan pemecahan persil dan 
ukuran lebar bangunan disesuaikan dengan bangunan di sekitarnya. 

e. Lingkungan yang memiliki jarak bangunan lebih besar dari pada 
sempadan jalan yang ditentukan maka batas depan bangunan yang 
diperkenankan harus disejajarkan dengan batas depan bangunan 

disekitarnya. 
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    f. Lingkungan yang pada umumnya masih memiliki ketinggian kurang 

dari 3 (tiga) lantai maka bangunan dengan ketinggian maksimal 
hanya diperkenankan bila memiliki GSB samping dan belakang 

masing-masing 1,5 (satu koma lima) meter.    
10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif) 

Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar 

ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan 
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Medan Tahun 2011 – 2031. 
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  Perdagangan 

dan Jasa 

1. Sub Zona 

Perdagangan    
(Sub Zona K-1) 

1. Sifat Penggunaan Ruang  

Pada Sub Zona Perdagangan (Sub Zona K-1) diperbolehkan pemanfaatan 
ruang bagi kegiatan: 

a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat 

b. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 
1) Luasan hutan kota minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter 

bujur sangkar. 
2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% (sembilan puluh persen) 

dari luas hutan kota 

3) Jenis vegetasi tanaman dan rumput. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

c. Taman Pemakaman Umum, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 
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    d. Kanal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Dilengkapi sumur pompa. 

e. Stadion, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
f. SMA Sederajat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat  

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 
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    g. Perguruan Tinggi, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

h. Balai Pelatihan dan Pendidikan Negeri, dengan ketentuan diizinkan 
secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
i. Terminal Penumpang/Barang, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 
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    j. Stasiun, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

k. Pelabuhan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 
dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

l. Panti Sosial, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat      

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 
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    m. Rumah Asrama/Mess (bangunan tunggal), dengan ketentuan 

diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

n. Apartemen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

o. Pool Kendaraan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    p. Jasa Pendidikan/Bimbingan belajar/kursus, dengan ketentuan 

diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Tidak berbatasan langsung dengan Mall/Plaza/Pusat 

Perbelanjaan/Hypermarket/Perkulakan. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
q. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) 

provider. 

2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower 
yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Memiliki jaminan konstruksi. 
5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan 

dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan. 
r. Gedung Pertemuan/Auditorium/jambur, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    s. Bengkel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
t. Pembangkit Listrik, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

u. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat  
tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 
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    v. Pengolahan Limbah, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

w. Industri Hilir, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat     
tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Tidak berbatasan langsung dengan Rumah Makan/Restoran/Cafe 

dan Mall/Plaza/Pusat perbelanjaan/hypermarket/Perkulakan. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

x. Gudang/Pergudangan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

6) Menyediakan tempat bongkar muat barang dengan lama bongkar 
muat tidak lebih dari 120 (seratus dua puluh menit) menit. 

7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    y. Pengumpul Barang Bekas, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Menyediakan tempat bongkar muat barang dengan lama bongkar 

muat tidak lebih dari 120 (seratus dua puluh) menit. 

6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 

kegiatan. 

3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)  
Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang 

dibangun. Untuk Sub Zona K-1 KLB maksimum 8 (delapan). 
4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)  

Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. 

KDB pada Sub Zona K-1 maksimum 80% (delapan puluh persen). 
5. Koefisien Dasar Hijau (KDH)  

Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang 

diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH 
maksimum 20% (dua puluh persen). 

6. Ketinggian Bangunan 
Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan 
dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona K-1  ketinggian 

bangunan minimum 10 (sepuluh) lantai/42 (empat puluh dua) meter. 
Khusus untuk perdagangan jenis Toko dibatasi ketinggian maksimal     
5 (lima) lantai. 
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    7. Persyaratan Penggunaan Ruang 

a. Lebar bangunan minimal 4 (empat) meter dan Panjang bangunan 
minimal 8 (delapan) meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 

32 (tiga puluh dua) meter bujur sangkar. 
b. Diperkenankan berhimpit pada 2 (dua) sisi atau bangunan deret 

dengan panjang maksimum 60 (enam puluh) meter dengan bentuk 

atap diwajibkan menggunakan konstruksi atap cor. 
c. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat 

tertentu dan bersyarat terbatas pada sub zona K-1 maksimal hanya 

30% dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya 
diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok kegiatan dan masing-

masing maksimal 10% (sepuluh persen). 
d. Diwajibkan untuk menyediakan RTH Privat yaitu RTH perkarangan 

minimal 13% (tiga belas persen) dari luas tanah atau pada lokasi 

yang tidak memungkinkan ada perkarangan maka wajib 
menyediakan RTH atap bangunan minimal 20% (dua puluh persen) 

dari luas tanah. 
8. Ketentuan Insentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan 

insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan 
sarana. 

b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka 

kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan 
kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar. 

c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari 
ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi 
berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi 

ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan 
ketentuan yang berlaku. 
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    9. Ketentuan Disinsentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat 
terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi 

pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana 
perkotaan.  

b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Walikota.  
c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan 

bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan 

persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam 
lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada 

peraturan dan ketentuan yang berlaku. 
d. Lingkungan yang memiliki jarak bangunan lebih besar dari pada 

sempadan jalan yang ditentukan maka batas depan bangunan yang 

diperkenankan harus disejajarkan dengan batas depan bangunan di 
sekitarnya. 

e. Pada Pertokoan dengan jenis bangunan deret yang memiliki 
ketinggian kurang dari 4 (empat) lantai maka bangunan dengan 
ketinggian maksimal hanya diperkenankan khusus untuk bangunan 

di sudut/ujung/pinggir.    
10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif) 

Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar 

ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan 
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Medan Tahun 2011 – 2031. 
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   2. Sub Zona Jasa 

Komersil           
(Sub Zona K-2) 

2. Sifat Penggunaan Ruang  

Pada Sub Zona Jasa Komersil (Sub Zona K-2) diperbolehkan 
pemanfaatan ruang bagi kegiatan: 

a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

b. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 
1) Luasan hutan kota minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter 

bujur sangkar. 
2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% (sembilan puluh persen) 

dari luas hutan kota 

3) Jenis vegetasi tanaman dan rumput. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

c. Taman Pemakaman Umum, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    d. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Berupa tambak dan kolam.  
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
e. Kanal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total 
luas persil. 

2) Dilengkapi sumur pompa. 
f. Stadion, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

g. SMA Sederajat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat  
terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    h. Perguruan Tinggi, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
i. Balai pelatihan dan Pendidikan Neger, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

j. Terminal Penumpang/Barang, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat 
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    k. Stasiun, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat 

l. Pelabuhan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 
dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat 

m. Panti Sosial, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat      

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 
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    n. Apartemen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
o. Warung/Kios/Pedagang Kaki Lima Permanen, dengan ketentuan 

diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok.  

2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

p. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok.  

2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 
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    q. Toko/Pertokoan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Setiap jarak 60 (enam puluh) meter Toko/Pertokoan harus 

disediakan gang kebakaran. 

3) Diwajibkan memiliki desain tampak bangunan tunggal. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
r. Perdagangan khusus/Pertokoan yang menjual barang yang sejenis 

dan berkaitan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat   
terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

s. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan 
secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat : 
1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) 

provider. 
2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower 

yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Memiliki jaminan konstruksi. 

5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan 
dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan. 
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    t. Pembangkit Listrik, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

u. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat  
tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

v. Pengolahan Limbah, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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 Perdagangan 

dan Jasa 

 Sub Zona Jasa 

Komersil 

w. Industri Hilir, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat    tertentu 

(B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Tidak berbatasan langsung dengan Rumah Makan/Restoran/Cafe 

dan Mall/Plaza/Pusat perbelanjaan/hypermarket/Perkulakan. 

3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
x. Gudang/Pergudangan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
y. Pengumpul Barang Bekas, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
3. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 

kegiatan. 
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    4. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)  

Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang 
dibangun. Untuk Sub Zona K-2 KLB maksimum 21 (dua puluh satu). 

5. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)  
Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. 
KDB pada Sub Zona K-2 maksimum 70% (tujuh puluh persen). 

6. Koefisien Dasar Hijau (KDH)  
Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang 
diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH 

Maksimum 20% (dua puluh persen). 
7. Ketinggian Bangunan 

Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan 
dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona K-2 ketinggian 
bangunan sesuai kelayakan persyaratan bangunan gedung. 

8. Persyaratan Penggunaan Ruang 
a. Lebar bangunan minimal 8 (delapan) meter dan Panjang bangunan 

minimal 15 (lima belas) meter atau luas lantai dasar bangunan 
minimal 150 (seratus lima puluh) meter bujur sangkar. 

b. Sempadan samping bangunan minimal 1,5 (satu koma lima) meter. 

c. Sempadan belakang bangunan minimal 1,5 (satu koma lima) meter.  
d. Khusus bangunan deret atau kopel diwajibkan memiliki desain 

tampak bangunan tunggal. 

e. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat 
tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona K-2 maksimal hanya 

30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona 
tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 
kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen). 
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    9. Ketentuan Insentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan 
insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan 

sarana. 
b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka 

kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan 

kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar. 
c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari 

ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi 

berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi 
ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan 

ketentuan yang berlaku. 
10. Ketentuan Disinsentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat 

terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi 
pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana 

perkotaan.  
b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Walikota.  

c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan 
bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan 
persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam 

lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada 
peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

d. Lingkungan yang tertata baik dengan ukuran persil yang relatif 
seragam tidak diperkenankan dilakukan pemecahan persil dan 
ukuran lebar bangunan disesuaikan dengan bangunan disekitarnya. 

e. Lingkungan yang memiliki jarak bangunan lebih besar dari pada 
sempadan jalan yang ditentukan maka batas depan bangunan yang 
diperkenankan harus disejajarkan dengan batas depan bangunan 

disekitarnya. 
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    11. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif) 

Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar 
ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan 

Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 
Tahun 2011 – 2031. 
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  Zona 

Perkantoran 
(KT) 

 1. Sifat Penggunaan Ruang  

Pada Zona Perkantoran (KT) diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi 
kegiatan: 

a. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 
dengan syarat: 
1) Luasan hutan kota minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter 

bujur sangkar. 
2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% (sembilan puluh persen) 

dari luas hutan kota 

3) Jenis vegetasi tanaman dan rumput. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

b. Perikanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 
dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Berupa tambak dan kolam.  

3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

c. Kanal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total 

luas persil. 

2) Dilengkapi sumur pompa. 
d. Playground, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat       

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 

2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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    e. Kolam Renang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat  

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

f. Gedung olahraga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

g. Taman Budaya, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    h. PAUD, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10%  (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) PAUD skala pelayanan lingkungan. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

i. TK/TPA, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 
dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) TK/TPA skala pelayanan lingkungan. 

3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

j. SD sederajat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat     

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) SD skala pelayanan lingkungan. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    k. Rumah Sakit Umum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Rumah Sakit Umum skala pelayanan kota. 
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

l. Warung/Kios/Pedagang Kaki Lima Permanen, dengan ketentuan 
diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

m. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara 
bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    n. Swalayan/mini Market/Supermarket, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Setiap jarak 60 (enam puluh) meter Toko/Pertokoan harus 

disediakan gang kebakaran. 

3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

o. Rumah Makan/Restoran/Cafe, dengan ketentuan diizinkan secara 
bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

p. Asuransi dan jasa non bank lainnya, dengan ketentuan diizinkan 
secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas Menyediakan lahan parkir 
sesuai standar. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 
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    q. Kantor Kas/BPR/Koperasi Simpan Pinjam, dengan ketentuan 

diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas Menyediakan lahan parkir 

sesuai standar. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

r. Pool Kendaraan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

s. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan 
secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) 

provider. 
2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower 

yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Memiliki jaminan konstruksi. 

5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan 
dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan. 
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    t. Stasiun Radio, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat   

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
u. Stasiun Televisi, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
v. Praktek Dokter, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    w. Klinik/Praktek Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

x. Laboratorium, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat     
terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

y. Apotik/Toko Obat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 
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    z. Jasa Percetakan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
aa. Gedung Pertunjukan/Auditorium/Jambur, dengan ketentuan 

diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
bb. Bengkel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B),  

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    cc. Wisma Penginapan/Motel/Losmen, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
dd. Hotel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
ee. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat  

tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

 



208 
 

NO. ZONA 
KLASIFIKASI 

ZONA/SUB ZONA 
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT 

    ff. Stasiun Terpadu, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 

kegiatan. 
3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)  

Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang 

dibangun. Untuk zona KT KLB maksimum 6 (enam). 
4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)  

Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. 
KDB pada zona KT maksimum 60% (enam puluh persen). 

5. Koefisien Dasar Hijau (KDH)  

Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang 
diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH 
Maksimum 20% (dua puluh persen). 

6. Ketinggian Bangunan 
Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan 

dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Zona KT ketinggian 
bangunan Maksimum 13 (tiga belas) lantai/51 (lima puluh satu) meter. 
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    7. Persyaratan Penggunaan Ruang 

a. Lebar bangunan minimal 8 (delapan) meter dan Panjang bangunan 
minimal 8 (delapan) meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 

64 (enam puluh empat)  meter bujursangkar. 
b. Sempadan samping bangunan minimal 2 (dua) meter.  
c. Sempadan belakang bangunan minimal 2 (dua) meter.  

d. Jenis bangunan berupa bangunan tunggal. 
e. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat 

tertentu dan bersyarat terbatas pada Zona KT maksimal hanya 30% 

dari luas keseluruhan blok pada zona tersebut dan hanya 
diperkenankan maksimal 3 kelompok kegiatan dan masing-masing 

maksimal 10% (sepuluh persen). 
f. Diwajibkan untuk menyediakan RTH Privat yaitu RTH perkarangan 

minimal 13% (tiga belas persen) dari luas tanah atau pada lokasi 

yang tidak memungkinkan ada perkarangan maka wajib 
menyediakan RTH atap bangunan minimal 20% (dua puluh 

persen).dari luas tanah. 
8. Ketentuan Insentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan 

insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan 
sarana. 

b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka 

kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan 
kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar. 

c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari 
ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi 
berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi 

ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan 
ketentuan yang berlaku. 
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    9. Ketentuan Disinsentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat 
terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi 

pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana 
perkotaan.  

b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Walikota.  
c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan 

bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan 

persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam 
lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada 

peraturan dan ketentuan yang berlaku. 
10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif) 

Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar 

ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan 
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 

Tahun 2011 – 2031. 
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  Industri  1. Sub Zona 

Industri (Sub 
Zona I-1) 

 

1. Sifat Penggunaan Ruang  

Pada Sub Zona Industri (Sub Zona I-1) diperbolehkan pemanfaatan 
ruang bagi kegiatan: 

a. Mangrove, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 
dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

b. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat 

c. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 
1) Luasan hutan kota minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter 

bujur sangkar. 

2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% (sembilan puluh persen) 
dari luas hutan kota 

3) Jenis vegetasi tanaman dan rumput. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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    d. Taman Pemakaman Umum, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

e. Kanal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Dilengkapi sumur pompa. 

f. Stadion, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
g. SMA Sederajat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat  

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
 



213 
 

NO. ZONA 
KLASIFIKASI 

ZONA/SUB ZONA 
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT 

    h. Balai Pelatihan dan Pendidikan Negeri, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

i. Rumah Sakit Umum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

j. Terminal Penumpang/Barang, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat 
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    k. Stasiun, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

l. Pelabuhan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 
dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

m. Dermaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Jenis dermaga khusus kapal dan perahu.  
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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    n. Rumah Susun Pemerintah, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

o. Rumah Kos, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat       

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

p. Rumah Asrama/Mess (bangunan tunggal), dengan ketentuan 
diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 
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    q. Apartemen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
r. Kantor Pemerintahan Provinsi/Pusat, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
s. Kantor/Markas Militer, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    t. Perpustakaan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat   

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

u. Warung/Kios/Pedagang Kaki Lima Permanen, dengan ketentuan 

diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Warung/Kios/Pedagang Kaki Lima Permanen skala lingkungan.  
3) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

v. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara 
bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Pedagang Kaki Lima Sementara skala lingkungan. 
3) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

w. Toko/Pertokoan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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    x. Swalayan/Mini Market/Supermarket, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
y. Rumah Makan/Restoran/Cafe, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

z. SPBU/SPPBE/dan sejenisnya, dengan ketentuan diizinkan secara 
bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Dilengkapi dengan fasilitas umum 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    aa. Perdagangan Khusus/Pertokoan yang menjual barang yang sejenis 

dan berkaitan (cth : otomotif, konveksi, dan lain-lain), dengan 
ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Barang-barang yang diperdagangkan khusus komoditi hasil 

industri. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

bb. Showroom, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 
dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Produk yang diperdagangkan yang mendukung kegiatan industri. 

3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

cc. Pool Kendaraan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Khusus untuk kendaraan truk, kontainer, dan bus karyawan. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
dd. Pendaratan/Galangan Kapal, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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    ee. Jasa Pendidikan/Bimbingan belajar/kursus, dengan ketentuan 

diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Khusus untuk kursus keterampilan yang mendukung SDM 

industri. 

3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

ff. Warnet, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
gg. Kantor Pelayanan Telekomunikasi, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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    hh. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) 

provider. 
2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower 

yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Memiliki jaminan konstruksi. 
5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan 

dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan. 
ii. Jasa Kecantikan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
jj. Gedung Pertemuan/Auditorium/jambur, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 

3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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    kk. Wisma Penginapan/Motel/Losmen, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

ll. Hotel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 
dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 

3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    mm. Gudang Senjata dan Instalasi Militer Lainnya, dengan ketentuan 

diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
nn. Kegiatan Pelabuhan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 
kegiatan. 

3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)  

Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang 
dibangun. Untuk Sub Zona I-1 KLB maksimum 1,5 (satu koma lima). 

4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)  

Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. 
KDB pada Sub Zona I-1 maksimum 50% (lima puluh persen). 

5. Koefisien Dasar Hijau (KDH)  
Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang 
diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH 

Maksimum 30% (tiga puluh persen). 
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    6. Ketinggian Bangunan 

Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan 
dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona I-1  ketinggian 

sesuai kelayakan persyaratan bangunan gedung. 
7. Persyaratan Penggunaan Ruang 

a. Lebar bangunan minimal 8 meter dan Panjang bangunan minimal 8 

(delapan) meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 64 (enam 
puluh empat) meter bujur sangkar. 

b. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter. 

c. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.  
d. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat 

tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona I-1 maksimal hanya 
30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona 
tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 

kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen). 
e. Diwajibkan untuk menyediakan RTH Privat yaitu RTH perkarangan 

minimal 13% (tiga belas persen) dari luas tanah atau pada lokasi 
yang tidak memungkinkan ada perkarangan maka wajib 
menyediakan RTH atap bangunan minimal 20% (dua puluh persen) 

dari luas tanah. 
8. Ketentuan Insentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan 

insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan 
sarana. 

b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka 
kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan 
kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar. 
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    c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari 

ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi 

berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi 

ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan 

ketentuan yang berlaku. 

9. Ketentuan Disinsentif  
a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat 

terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi 

pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana 
perkotaan.  

b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Walikota.  

c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan 

bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan 
persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam 
lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada 

peraturan dan ketentuan yang berlaku. 
d. Kegiatan Industri yang berada di luar kawasan indutri terpadu 

(berikat) dibebankan kewajiban memberikan imbalan atau 
kompensasi berupa pembinaan sosial pada masyarakat sekitar 
dan/atau penyediaan sarana dan prasarana lingkungan. 

10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif) 
Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar 

ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan 
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 
Tahun 2011 – 2031. 
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   2. Sub Zona 
Pergudangan 

(Sub Zona I-2) 

1. Sifat Penggunaan Ruang  
Pada Sub Zona Pergudangan (Sub Zona I-2) diperbolehkan pemanfaatan 

ruang bagi kegiatan: 
a. Mangrove, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

b. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat 

c. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 
dengan syarat: 
1) Luasan hutan kota minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter 

bujur sangkar. 
2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% (sembilan puluh persen) 

dari luas hutan kota. 
3) Jenis vegetasi tanaman dan rumput. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

 
 

 
 



227 
 

NO. ZONA 
KLASIFIKASI 

ZONA/SUB ZONA 
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT 

    d. Taman Pemakaman Umum, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

e. Kanal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Dilengkapi sumur pompa. 

f. Stadion, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
g. SMA Sederajat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat  

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat 
 



228 
 

NO. ZONA 
KLASIFIKASI 

ZONA/SUB ZONA 
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT 

    h. Balai Pelatihan dan Pendidikan Negeri, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat 

i. Rumah Sakit Umum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

j. Terminal Penumpang /Barang, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    k. Stasiun, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

l. Pelabuhan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 
dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat 

m. Dermaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Jenis dermaga khusus kapal dan perahu.  
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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    n. Rumah Susun Pemerintah, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

o. Rumah Kos, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat       

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat 

p. Rumah Asrama/Mess (bangunan tunggal), dengan ketentuan 
diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 
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    q. Kantor Pemerintahan Provinsi/Pusat, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
r. Kantor/Markas Militer, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

s. Perpustakaan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat   

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 
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    t. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Pedagang Kaki Lima Sementara skala lingkungan. 
3) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

u. Toko/Pertokoan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
v. Swalayan/Mini Market/Supermarket, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

w. Rumah Makan/Restoran/Cafe, dengan ketentuan diizinkan secara 
bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 

3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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    x. SPBU/SPPBE/dan sejenisnya, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Dilengkapi dengan fasilitas umum. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

y. Perdagangan Khusus/Pertokoan yang menjual barang yang sejenis 
dan berkaitan (cth : otomotif, konveksi, dll), dengan ketentuan 
diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Barang-barang yang diperdagangkan khusus komoditi hasil 
industri. 

3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
z. Showroom, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Produk yang diperdagangkan yang mendukung kegiatan industri. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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    aa. Pool Kendaraan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Khusus untuk kendaraan truk, kontainer, dan bus karyawan. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
bb. Jasa Pendidikan/Bimbingan belajar/kursus, dengan ketentuan 

diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Khusus untuk kursus keterampilan yang mendukung SDM 
industri. 

3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
cc. Warnet, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

dd. Kantor Pelayanan Telekomunikasi, dengan ketentuan diizinkan 
secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 

3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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    ee. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) 

provider. 
2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower 

yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Memiliki jaminan konstruksi. 
5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan 

dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan. 
ff. Jasa Kecantikan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
gg. Gedung Pertemuan/Auditorium/jambur, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 

3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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    hh. Wisma Penginapan/Motel/Losmen, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

ii. Hotel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 
dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Lokasi bersifat mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 

3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    jj. Gudang Senjata dan Instalasi Militer Lainnya, dengan ketentuan 

diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan 

maksimal 10% (sepuluh persen) dari total luas blok. 
2) Lokasi bersifat 

mengelompok dan berada di pusat-pusat industri. 

3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

kk. Kegiatan Pelabuhan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 

kegiatan. 

3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)  
Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang 
dibangun. Untuk Sub Zona I-2 KLB maksimum 1,5 (satu koma lima). 

4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)  
Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. 

KDB pada Sub Zona I-2 maksimum 50% (lima puluh persen). 
5. Koefisien Dasar Hijau (KDH)  

Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang 

diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH 
Maksimum 30% (tiga puluh persen) 
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    6. Ketinggian Bangunan 
Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan 

dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona I-2 ketinggian 
sesuai kelayakan persyaratan bangunan gedung. 

7. Persyaratan Penggunaan Ruang 
a. Lebar bangunan minimal 8 (delapan) meter dan Panjang bangunan 

minimal 8 meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 64 (enam 

puluh empat) meter bujur sangkar. 
b. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter. 
c. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.  

d. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat 
tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona I-2  maksimal hanya 

30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona 
tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 
kegiatan dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen). 

e. Diwajibkan untuk menyediakan RTH Privat yaitu RTH perkarangan 
minimal 13% (tiga belas persen) dari luas tanah atau pada lokasi 

yang tidak memungkinkan ada perkarangan maka wajib 
menyediakan RTH atap bangunan minimal 20% (dua puluh persen) 
dari luas tanah. 

8. Ketentuan Insentif  
a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan 

insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan 

sarana. 
b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka 

kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan 
kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar. 
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    c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari 
ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi 

berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi 
ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan 

ketentuan yang berlaku. 
9. Ketentuan Disinsentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat 

terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi 
pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana 
perkotaan.  

b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Walikota.  

c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan 
bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan 
persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam 

lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada 
peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

d. Kegiatan Industri yang berada di luar kawasan indutri terpadu 
(berikat) dibebankan kewajiban memberikan imbalan atau 
kompensasi berupa pembinaan sosial pada masyarakat sekitar 

dan/atau penyediaan sarana dan prasarana lingkungan. 
10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif) 

Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar 

ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan 
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 

Tahun 2011 – 2031. 
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  Sarana 
Pelayanan 

Umum (SPU) 

 1. Sifat Penggunaan Ruang  
Pada zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) diperbolehkan pemanfaatan 

ruang bagi kegiatan: 
a. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat 
b. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 

1) Luasan hutan kota minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter 
bujur sangkar. 

2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% (sembilan puluh persen) 
dari luas hutan kota 

3) Jenis vegetasi tanaman dan rumput. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
c. Taman Pemakaman Umum, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    d. Kebun Binatang, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
e. Kanal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total 
luas persil. 

2) Dilengkapi sumur pompa. 
f. Rumah Tunggal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 

- Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

g. Rumah Kopel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat    
terbatas (T), dengan syarat: 
- Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
h. Rumah Deret, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat    

terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Setiap jarak 60 (enam puluh) meter Rumah Deret harus 
disediakan gang kebakaran. 
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    i. Rumah Dinas, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat   
terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Tipe bangunan Rumah Tunggal atau Rumah Kopel. 
j. Rumah Kos, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat       

terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

3) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

k. Panti Sosial, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat      
terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

l. Rumah Asrama/Mess (bangunan tunggal), dengan ketentuan 
diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    m. Apartemen, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 
dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

n. Warung/Kios/Pedagang Kaki Lima Permanen, dengan ketentuan 
diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
o. Pedagang Kaki Lima Sementara, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    p. Toko/Pertokoan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Setiap jarak 60 (enam puluh) meter Toko/Pertokoan harus 
disediakan gang kebakaran. 

3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

q. Swalayan/mini Market/Supermarket, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Setiap jarak 60 (enam puluh) meter Toko/Pertokoan harus 

disediakan gang kebakaran. 

3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
r. Departement Store, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    s. Pasar Tradisional, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
t. Rumah Makan/Restoran/Cafe, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

u. SPBU/SPPBE/dan sejenisnya, dengan ketentuan diizinkan secara 
bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Dilengkapi dengan fasilitas umum. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    v. Asuransi dan jasa non bank lainnya, dengan ketentuan diizinkan 
secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
w. Kantor Kas/BPR/Koperasi Simpan Pinjam, dengan ketentuan 

diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
x. Kantor Cabang/Cabang Pembantu, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    y. Kantor Pusat/Kantor Cabang Utama, dengan ketentuan diizinkan 
secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
z. Biro Perjalanan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
aa. Pool Kendaraan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    bb. Pendaratan/Galangan Kapal, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait 

cc. Jasa Pendidikan/Bimbingan belajar/kursus, dengan ketentuan 
diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

dd. Tower/Menara Telekomunikasi Bersama, dengan ketentuan diizinkan 
secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 

1) Harus merupakan menara bersama minimal untuk 3 (tiga) 
provider. 

2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar radius tinggi Tower 

yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Memiliki jaminan konstruksi. 

5) Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan 
dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan. 

ee. Jasa Kecantikan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

3) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 
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    ff. Praktek Dokter, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
gg. Klinik/Praktek Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
hh. Laboratorium, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat    

tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    ii. Gedung Pertunjukan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
jj. Kantor Swasta, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat  

tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
kk. Jasa Percetakan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    ll. Gedung Pertemuan/Auditorium/Jambur, dengan ketentuan 
diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

mm. Bengkel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B),  
dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

nn. Wisma Penginapan/Motel/Losmen, dengan ketentuan diizinkan 
secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 
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    oo. Hotel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 
dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

pp. Pembangkit Listrik, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

qq. Rumah Pompa, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat  

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    rr. Pengolahan Limbah, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

ss. Super Blok, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat        

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Memiliki jaminan konstruksi. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

tt. Industri Miko/Kecil/Ringan/Non-polutan, dengan ketentuan 
diizinkan secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 
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    uu. Industri Menengah/Rumah Tangga, dengan ketentuan diizinkan 
secara bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

vv. Industri Hilir, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat     
tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

ww. Pengumpul Barang Bekas, dengan ketentuan diizinkan secara 
bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 
kegiatan. 
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    3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)  
Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang 

dibangun. Untuk zona SPU KLB maksimum 6 (enam). 
4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)  

Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. 
KDB pada zona SPU maksimum 60% (enam puluh persen). 

5. Koefisien Dasar Hijau (KDH)  

Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang 
diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH 
Maksimum 20% (dua puluh persen). 

6. Ketinggian Bangunan 
Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan 

dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Zona SPU ketinggian 
bangunan Maksimum 10 (sepuluh) lantai/42 (empat puluh dua) meter. 

7. Persyaratan Penggunaan Ruang 

a. Lebar bangunan minimal 8 (delapan) meter dan Panjang bangunan 
minimal 8 (delapan) meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 

64 (enam puluh empat) meter bujur sangkar. 
b. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter. Khusus 

kegiatan Apartemen dan Rumah Susun Pemerintah garis sempadan 

samping 3 (tiga) meter. 
c. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter. Khusus 

kegiatan Apartemen dan Rumah Susun Pemerintah garis sempadan 

belakang 3 (tiga) meter. 
d. Jenis bangunan berupa bangunan kopel dan atau tunggal. 

e. ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat 
tertentu dan bersyarat terbatas pada Zona SPU maksimal hanya  
30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona 

tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 kelompok kegiatan 
dan masing-masing maksimal 10% (sepuluh persen). 
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    8. Diwajibkan untuk menyediakan RTH Privat yaitu RTH perkarangan 
minimal 13% (tiga belas persen) dari luas tanah atau pada lokasi yang 

tidak memungkinkan ada perkarangan maka wajib menyediakan RTH 
atap bangunan minimal 20% (dua puluh persen) dari luas tanah. 

9. Ketentuan Insentif  
a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan 

insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan 

sarana. 
b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka 

kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan 

kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar. 
c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari 

ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi 
berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi 
ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan 

ketentuan yang berlaku. 
10. Ketentuan Disinsentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat 
terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi 
pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana 

perkotaan.  
b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Walikota.  

c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan 
bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan 

persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam 
lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada 
peraturan dan ketentuan yang berlaku. 
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    11. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif) 
Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar 

ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan 
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Medan Tahun 2011 – 2031. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

NO. ZONA KLASIFIKASI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG TERBATAS DAN BERSYARAT 



258 
 

ZONA/SUB ZONA 

  Khusus (KH) 1. Sub Zona 
Pertahanan dan 

Keamananan 
(Sub Zona KH-1) 

 

1. Sifat Penggunaan Ruang  
Pada Sub Zona Pertahanan Dan Keamanan (Sub Zona KH-1) 

diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan: 
a. Mangrove, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
b. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
c. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan hutan kota minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter 

bujursangkar. 

2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% (sembilan puluh persen) 
dari luas hutan kota 

3) Jenis vegetasi tanaman dan rumput. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
d. Kanal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total 

luas persil. 

2) Dilengkapi sumur pompa. 
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    e. Stadion, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 
dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Stadion skala pelayanan kota. 
3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
f. Gedung Olahraga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Gedung Olahraga skala pelayanan kota. 
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

g. PAUD, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) PAUD skala pelayanan lingkungan. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    h. TK/TPA, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) TK/TPA skala pelayanan lingkungan. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

i. SD Sederajat, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat    terbatas 
(T), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) SD skala pelayanan lingkungan. 

3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

j. Rumah Sakit Umum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Rumah Sakit Umum skala kota 
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 
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    k. Rumah Sakit Khusus, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Rumah Sakit Khusus skala kota  
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

l. Dermaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 
dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Jenis dermaga khusus kapal dan perahu.  

3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

m. Warung/Kios/Pedagang kaki Lima Permanen, dengan ketentuan 
diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    n. SPBU/SPPBE/dan sejenisnya, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Dilengkapi dengan fasilitas umum. 
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

o. Pool Kendaraan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Khusus untuk kendaraan truk, kontainer, dan bus karyawan. 

3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

p. Pendaratan/Galangan Kapal, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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    q. Stasiun Radio, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat   

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
r. Stasiun Televisi, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
s. Praktek Dokter, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    t. Klinik/Praktek Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

u. Bengkel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B),  
dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

v. Gedung parkir, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat  
tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 

kegiatan. 
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    3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)  

Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang 
dibangun. Untuk Sub Zona KH-1 KLB maksimum 1,2 (satu koma dua). 

4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)  
Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. 
KDB pada Sub Zona KH-1 maksimum 40% (empat puluh persen). 

5. Koefisien Dasar Hijau (KDH)  
Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang 
diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH 

Maksimum 50% (lima puluh persen). 
6. Ketinggian Bangunan 

Perbandingan antara ketinggian lantai adalah jumlah lantai bangunan 
dan/atau jarak dari permukaan tanah. Untuk Sub Zona KH-1 
ketinggian bangunan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan 

yang berlaku. 
7. Persyaratan Penggunaan Ruang 

a. Lebar bangunan minimal 8 meter dan Panjang bangunan minimal 15 
(lima belas) meter atau luas lantai dasar bangunan minimal 150 
(seratus lima puluh) meter bujur sangkar. 

b. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter. 
c. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.  
d. Ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat 

tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona KH-1 maksimal hanya 
30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona 

tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 
kegiatan.  

e. Diwajibkan untuk menyediakan RTH Privat yaitu RTH perkarangan 

minimal 13% (tiga belas persen) dari luas tanah atau pada lokasi 
yang tidak memungkinkan ada perkarangan maka wajib 
menyediakan RTH atap bangunan minimal 20% (dua puluh persen) 

dari luas tanah. 
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    8. Ketentuan Insentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan 
insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan 

sarana. 
b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka 

kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan 

kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar sepanjang tidak 
mengganggu fungsi utama dari zona khusus tersebut. 

c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari 

ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi 
berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi 

ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan 
ketentuan yang berlaku. 

9. Ketentuan Disinsentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat 
terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi 

pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana 
perkotaan.  

b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan 

Keputusan Walikota.  
c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan 

bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan 

persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam 
lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada 

peraturan dan ketentuan yang berlaku. 
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    10. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif) 

Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar 
ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan 

Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 
Medan Tahun 2011 – 2031. 
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   2. Sub Zona 

Khusus Lainnya 
(Sub Zona KH-2) 

 

1. Sifat Penggunaan Ruang  

Pada Sub Zona Khusus Lainnya (Sub Zona KH-2) diperbolehkan 
pemanfaatan ruang bagi kegiatan: 

a. Mangrove, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 
dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

b. Kawasan Wisata dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat 

c. Hutan Kota dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 
dengan syarat: 
1) Luasan hutan kota minimal 2.500 (dua ribu lima ratus) meter 

bujur sangkar. 
2) Luas lahan yang ditanami minimal 90% (sembilan puluh persen) 

dari luas hutan kota 

3) Jenis vegetasi tanaman dan rumput. 
4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

d. Lapangan Olahraga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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    e. Kanal, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total 

luas persil. 
2) Dilengkapi sumur pompa. 

f. Stadion, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Stadion skala pelayanan kota. 
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

g. Gedung Olahraga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 
terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Gedung Olahraga skala pelayanan kota. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    h. Sanggar senam/gym/fitness, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

i. Museum, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 
dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

j. Outbond, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 
dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Jenis fasilitas pendukung berupa fasilitas olah raga, fasilitas 

bermain, toilet, musholla, gudang penyimpanan, kantin.  
3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

k. Mesjid, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 
dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
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    l. Vihara/Klenteng, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

m. Kuil, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat terbatas (T), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
n. Dermaga, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B), 

dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Jenis dermaga khusus kapal dan perahu.  
3) Kajian lingkungan hidup. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

o. Rumah Susun Pemerintah, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    p. Perpustakaan, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat   

terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
3) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

4) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

q. Warung/Kios/Pedagang kaki Lima Permanen, dengan ketentuan 

diizinkan secara bersyarat terbatas (T), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

r. SPBU/SPPBE/dan sejenisnya, dengan ketentuan diizinkan secara 
bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Dilengkapi dengan fasilitas umum. 

3) Kajian lingkungan hidup. 
4) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
5) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

6) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
7) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    s. Stasiun Radio, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat   

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
t. Stasiun Televisi, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 

4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
u. Praktek Dokter, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat 

tertentu (B), dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 
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    v. Klinik/Praktek Bersama, dengan ketentuan diizinkan secara 

bersyarat tertentu (B), dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 
3) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

4) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
5) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

w. Bengkel, dengan ketentuan diizinkan secara bersyarat tertentu (B),  
dengan syarat: 

1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 
luas blok. 

2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 

5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 
6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 

Lurah dan Camat setempat. 

x. Industri Besar∕Manufaktur, dengan ketentuan diizinkan secara 
bersyarat tertentu (B),  dengan syarat: 
1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

y. Industri Menengah∕Rumah Tangga, dengan ketentuan diizinkan 

secara bersyarat tertentu (B),  dengan syarat: 
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1) Luasan keseluruhan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total 

luas blok. 
2) Kajian lingkungan hidup. 

3) Kajian analisa dampak lalu lintas. 
4) Menyediakan lahan parkir sesuai standar. 
5) Rekomendasi teknis dari instansi terkait. 

6) Mendapat persetujuan dari warga di sekitar yang diketahui oleh 
Lurah dan Camat setempat. 

2. Kelompok kegiatan yang diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 
kegiatan. 

3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)  

Perbandingan luas lantai seluruh bangunan terhadap luas lahan yang 
dibangun. Untuk Sub Zona KH-2 KLB maksimum 1,2 (satu koma dua). 

4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)  

Perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan. 
KDB pada Sub Zona KH-2 maksimum 40% (empat puluh persen). 

5. Koefisien Dasar Hijau (KDH)  
Perbandingan antara luas ruang terbuka di luar bangunan yang 
diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah KDH 

Maksimum 50% (lima puluh persen). 
6. Persyaratan Penggunaan Ruang 

a. Lebar bangunan minimal 8 (delapan) meter dan Panjang bangunan 

minimal   15 meter atau luas lantai dasar bangunan minimal        
150 (seratus lima puluh) meter bujur sangkar. 

b. Sempadan samping bangunan minimal 3 (tiga) meter. 
c. Sempadan belakang bangunan minimal 3 (tiga) meter.  
d. Ketentuan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersyarat 

tertentu dan bersyarat terbatas pada Sub Zona KH-2 maksimal  
hanya 30% (tiga puluh persen) dari luas keseluruhan blok pada zona 

tersebut dan hanya diperkenankan maksimal 3 (tiga) kelompok 
kegiatan.  
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    e. Diwajibkan untuk menyediakan RTH Privat yaitu RTH perkarangan 

minimal 13% (tiga belas) dari luas tanah atau pada lokasi yang tidak 
memungkinkan ada perkarangan maka wajib menyediakan RTH atap 

bangunan minimal 20% (dua puluh persen) dari luas tanah. 
7. Ketentuan Insentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan maka dapat diberikan 

insentif berupa kemudahan perizinan dan penyediaan prasarana dan 
sarana. 

b. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diizinkan skala tertentu maka 

kegiatan dalam izin pemanfaatan ruang tidak diwajibkan persyaratan 
kajian lingkungan hidup dan izin warga sekitar sepanjang tidak 

mengganggu fungsi utama dari zona khusus tersebut. 
c. Pada pembangunan yang menggunakan KDB lebih kecil dari 

ketentuan dalam peraturan zonasi ini dapat diberikan kompensasi 

berupa peningkatan ketinggian bangunan sepanjang tetap memenuhi 
ketentuan KLB serta tidak bertentangan dengan peraturan dan 

ketentuan yang berlaku. 
8. Ketentuan Disinsentif  

a. Dalam hal pemanfaatan ruang yang diperkenankan secara bersyarat 

terbatas (T) dan bersyarat tertentu (B) dapat dikenakan kompensasi 
pembangunan berupa partisipasi penyediaan sarana dan prasarana 
perkotaan.  

b. Kompensasi pembangunan tersebut diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Walikota.  

c. Kegiatan yang diperkenankan secara bersyarat terbatas (T) dan 
bersyarat tertentu (B) diberlakukan kewajiban pemenuhan 
persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana tercantum dalam 

lampiran ini dan persyaratan khusus lain yang mengacu pada 
peraturan dan ketentuan yang berlaku. 
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    9. Ketentuan Sanksi (Insentif dan Disinsentif) 
Bahwa setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar 

ketentuan-ketentuan dalam peraturan zonasi ini akan dikenakan sanksi 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kota Medan 
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 
Medan Tahun 2011 – 2031. 
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