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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA 

NOMOR  TAHUN 2017 

TENTANG 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAPANULI UTARA 
TAHUN 2017-2037 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TAPANULI UTARA, 

Menimbang : a.  bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 

26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Nasional, maka strategi dan arahan 

kebijakan struktur dan pola ruang wilayah nasional, 

perlu dijabarkan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Tapanuli Utara. 

b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten

Tapanuli Utara dengan memanfaatkan ruang wilayah

secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil

guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang

berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional, perlu

disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;

c. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi

pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan keterpaduan

pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat,

maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi

semua kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan

secara bersama oleh pemerintah, masyarakat dan dunia

usaha;
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017 - 

2037 

 

Mengingat   : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang 

pembentukan daerah otonom kabupaten-kabupaten 

Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara; jo. 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang 

Pembentukan Kabupaten Dairi, jo. Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabupaten 

Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah 

Tingkat II Mandailing Natal, jo. Undang-Undang Nomor 

09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias 

Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten 

Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4247); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 

6042); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaran Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang 

Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam 

Penataan Ruang (Lembaran Negara 2010 Tahun 2010 

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 

Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 Nomor 

02); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA 
 

dan 
 

BUPATI TAPANULI UTARA 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG 
WILAYAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN      

2017– 2037 
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BAB  I 

KETENTUAN UMUM 
Bagian Kesatu 

Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara

Tapanuli Utara.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tapanuli Utara Tapanuli Utara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan
ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan
wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan

kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

7. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta

segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan

berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
10. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling

menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan
wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu

hubungan hierarkis.
11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala

bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya

yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan
tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah

dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api,
jalan lori, dan jalan kabel.

12. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
13. Kawasan lindung adalah kawasan dengan fungsi utama melindungi

kelestarian lingkungan hidup, yang mencakup sumber daya alam dan

sumber daya buatan.
14. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi

utama dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya
alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

15. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama
pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan
jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
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16. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

17. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang berpotensi tinggi
mengalami bencana alam.

18. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara
nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan

Bagian Kedua 
Paragraf 2 

Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan 
Pasal 2 

(1) Lingkup wilayah perencanaan berdasarkan aspek administratif
mencakup wilayah daratan, wilayah udara, wilayah pesisir dan laut,
perairan lainnya dengan luas kurang lebih 3.800 Ha (tiga ribu delapan
ratus hektar) dengan batas wilayah meliputi :
a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir;
b. sebelah timur berbatasan dengan Labuhan Batu Utara;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan

dan Tapanuli Tengah; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Humbang 

Hasundutan.
(2) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Kecamatan Tarutung;
b. Kecamatan Siatas Barita;
c. Kecamatan Adian Koting;
d. Kecamatan Sipoholon;
e. Kecamatan Pagaran
f. Kecamatan Parmonangan;
g. Kecamatan Siborongborong;
h. Kecamatan Muara;
i. Kecamatan Sipahutar;
j. Kecamatan Pangaribuan;
k. Kecamatan Garoga;
l. Kecamatan Pahae Julu;
m. Kecamatan Pahae Jae;
n. Kecamatan Simangumban;
o. Kecamatan Purbatua;

(3) Lingkup Wilayah Perencanaan Kabupaten digambarkan dalam peta
administrasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
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BAB II 

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI 
Bagian Pertama 

Tujuan 
 

Pasal 3  

Penataan ruang Kabupaten Tapanuli Utara bertujuan untuk mewujudkan 

penataan ruang kabupaten tapanuli utara berbasis pertanian dan 
agroindustri yang didukung sektor pariwisata, pertambangan dan energi 
yang produktif, efisien, aman dan nyaman dengan memperhatikan 

pemerataan pembangunan wilayah, mitigasi bencana serta pembangunan 
yang berkelanjutan. 

 
Bagian Kedua 

Kebijakan 
 

Pasal 4  

 
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara meliputi :  

a. peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi 
dan budaya ke seluruh wilayah; 

b. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup, serta 
pengurangan resiko bencana alam; 

c. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan ruang kawasan budidaya 

sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; 
d. peningkatan produktifitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya 

dukung lahan; 
e. peningkatan Ekonomi Masyarakat berbasis sumber daya alam; 

f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan. 
 

Bagian Ketiga 

Strategi  
 

Pasal 5  
 

(1) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf a dilakukan dengan strategi : 
a. membangun dan meningkatkan kualitas jaringan pergerakan 

transportasi darat ke setiap bagian wilayah;  
b. membangun dan mengembangkan potensi pembangkit energi 

dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia serta 
memperluas jaringan energi untuk kebutuhan pembangunan 

wilayah; 
c. menyediakan fasilitas pelayanan ekonomi (kesehatan, pendidikan, 

air bersih, pasar, telekomunikasi, energi listrik, pemerintahan, dan 

lain sebagainya); dan 
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d. mengembangkan dan melestarikan serta mempromosikan berbagai 

potensi alam, budaya dan sejarah yang merupakan asset dalam 
mendukung pengembangan sektor pariwisata. 

(2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf b dilakukan dengan strategi : 

a. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang 
telah menurun kualitasnya; 

b. mengembangkan energi alternatif; 

c. mencegah perusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui 

penerapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang secara 

sistematis; dan 

d. mengoptimasikan pemanfaatan sumberdaya alam untuk menjaga 

kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana. 

(3) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf c dilakukan dengan strategi : 

a. menerapkan konsep intensifikasi lahan pertanian irigasi teknis 

untuk kegiatan budidaya lainnya; 

b. mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kegiatan 

produktif; dan 

c. mengembangkan kawasan budidaya pertanian sesuai dengan 

kemampuan dan kesesuaian lahannya. 

(4) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf d dilakukan dengan strategi : 

a. membangun dan memperluas jaringan irigasi dan meningkatkan 

pertanian irigasi menjadi irigasi teknis; 

b. melakukan intensifikasi lahan pertanian dan perkebunan untuk 

mendukung pengembangan sektor sekunder; 

c. meningkatkan produktifitas sub-sektor peternakan dan perikanan; 

dan 

d. mengembangkan kawasan agropolitan untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat.  

(5) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf e dilakukan dengan strategi : 

a. mengembangkan sektor pariwisata dengan tetap menjaga 

kelestarian sumber daya alam; 

b. mendirikan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan 

pada lokasi-lokasi produksi; 

c. membudidayakan peternakan hewan besar dan kecil pada kawasan 

bukan perkotaan; 

d. mengembangkan perikanan darat pada daerah yang dekat dengan 

sumber daya air; 

e. mengeksploitasi daerah daerah penghasil barang tambang dengan 

memperhatikan dampak lingkungan; dan 

f. membangun sarana dan prasarana pada kantong-kantong produksi 

dan lokasi wisata. 
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(6) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf f dilakukan dengan strategi : 

a. menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus 

pertahanan dan keamanan; 

b. mengembangkan budi daya secara selektif didalam dan disekitar 

kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan 

keamanan; 

c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya 

tidak terbangun disekitar kawasan strategis nasional sebagai zona 

penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan 

kawasan budidaya terbangun; dan 

d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset Pertahanan/TNI. 

 

BAB III 
RENCANA STRUKTUR RUANG  

WILAYAH KABUPATEN 
Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 6  
 
(1) Rencana struktur ruang wilayah bertujuan untuk meningkatkan 

pelayanan pusat kegiatan, meningkatkan kualitas dan jangkauan 
pelayanan jaringan prasarana. 

(2) Rencana struktur ruang wilayah meliputi sistem perkotaan, sistem 
jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan 
telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem jaringan 
prasarana lingkungan.  

(3) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Tapanuli Utara 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) digambarkan dalam peta dengan 
tingkat ketelitian 1:50.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
II Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
Bagian Kedua 

Pusat Pelayanan  
 

Pasal 7  
 
Kabupaten Tapanuli Utara diarahkan menjadi 4 (empat) hierarki pusat 
pelayanan, yaitu: 
a. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), kawasan perkotaan yang 

berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa 
kabupaten/kota; 

b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi 
untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan; 

c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yaitu merupakan kawasan perkotaan 
yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau 
beberapa desa; 
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d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), yaitu merupakan pusat 
permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar 
desa. 

e. Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN), yaitu merupakan wilayah 
yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh 
yang sangat penting secara nasional. 

 
Pasal 8  

 
Sistem pusat pelayanan Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai 
berikut: 
(1) PKWp mencakup kawasan perkotaan Tarutung; 
(2) PKL mencakup kawasan perkotaan Siborongborong; 
(3) PPK meliputi kawasan perkotaan Pangaribuan dan Pahae Jae; dan 
(4) PPL meliputi pusat permukiman Kecamatan Pahae Julu, Purbatua, 

Simangumban, Garoga, Sipahutar, Muara, Pagaran, Sipoholon, 
Siatas Barita, Adian Koting, dan Parmonangan. 

 
Bagian Ketiga 

Sistem Jaringan Prasarana 
Paragraf 1 

Sistem Jaringan Transportasi 
 

Pasal 9  
 

(1) Sistem jaringan transportasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas 
dan jangkauan pelayanan pergerakan barang dan jasa serta 
memfungsikannya sebagai  katalisator dalam mendukung 

pertumbuhan ekonomi.  
(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (2) terdiri atas : 
a. sistem jaringan transportasi darat;  

b. sistem jaringan transportasi udara. 
(3) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada Ayat 

(2) huruf a terdiri atas: 

a. jaringan lalulintas dan angkutan jalan,  
b. jaringan angkutan sungai, danau  dan penyeberangan; 

(4) Jaringan lalulintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf a terdiri atas: 

a. jaringan jalan, 
b. jaringan prasarana, 
c. jaringan pelayanan angkutan jalan. 

(5) Sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas alur 

pelayaran, lintas penyeberangan pelabuhan sungai dan pelabuhan 
danau, dan pelabuhan penyeberangan. 

(6) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b terdiri atas bandar udara dan ruang udara untuk 
penerbangannya.  
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Pasal 10  

 
(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat (3) terdiri atas jaringan jalan bebas hambatan, arteri, 
kolektor 1 (K1), kolektor 2 (K2), kolektor 3 (K3) dan jaringan 

prasarana jalan. 
(2) Jaringan jalan bebas hambatan di Kabupaten Tapanuli Utara, 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ruas jalan Tebing 
Tinggi - Pematang Siantar - Parapat - Tarutung - Sibolga. 

(3) Jaringan jalan arteri di Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. Ruas Jalan Siborongborong - batas Kota Tarutung; 

b. Ruas Jalan Balige; 
c. Ruas Jalan By Pass; 

d. Ruas Jalan Sisingamangaraja; 
e. Ruas Jalan Batas Kota Tarutung - Batas. Kab. Tapanuli Selatan; 
f. Ruas Jalan Panjaitan (Tarutung); 

g. Ruas Jalan Raya Yohanes (Tarutung); 
h. Ruas Jalan Pahae (Tarutung); 

i. Ruas Jalan Batas Kabupaten Toba Samosir - Siborongborong; 
j. Ruas Jalan Batas Kota Tarutung - Batas Kabupaten Tapanuli 

Tengah; 
k. Ruas Jalan Sisingamangaraja (Tarutung); 
l. Ruas Jalan ke Kota Sibolga (Tarutung);  

m. Ruas Jalan Batas Kabupaten Tapanuli Utara - Batas Kota 
Sibolga.  

(4) Jaringan jalan kolektor 1 (K1) di Kabupaten Tapanuli Utara, 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi: Jalan Simpang 
Silangit - Bandara Silangit; Ruas Jalan Dolok Sanggul (Batas 
Humbang Hasundutan) – Siborongborong. 

(5) Jaringan jalan kolektor 2 (K2) di Kabupaten Tapanuli Utara, 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini,meliputi: 
a. Ruas Jalan Siborongborong  - Sipahutar; 
b. Ruas Jalan Sipahutar - Aek Humbang; 
c. Ruas Jalan Aek Humbang - Batas Tapanuli Selatan. 

(6) Jaringan jalan kolektor 3 (K3) di Kabupaten Tapanuli Utara, 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi: 
a. Ruas Jalan Parsoburan - Borbor - Pangururan - Janji Maria 

Sipahutar.; 
b. Ruas Jalan Pangaribuan - Garoga; 
c. Ruas Jalan Simpang IV Hutabarat - Sipahutar; 
d. Ruas Jalan Silangit - Simpang 3 Muara - Muara - Bakkara (Batas 

Kabupaten Humbang Hasundutan); 
e. Ruas Jalan Simpang Sitonggor - Batas Kabupaten Toba Samosir; 
f. Ruas Jalan Borbor Rianiate - Garoga. 

(7) Jaringan prasarana jalan di Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, meliputi: 
a. terminal penumpang 
b. terminal barang 
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(8) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a 
Pasal ini, meliputi: 
a. Terminal tipe A di Tarutung; 
b. Terminal tipe C di Siborongborong, Pangaribuan, Parmonangan 

dan Pahae Jae. 
(9) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b Pasal 

ini, meliputi terminal barang di Siborongborong. 
(10) Jaringan pelayanan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat (4) huruf c meliputi: 
a. Siborongborong - Balige; 
b. Sipahutar - Dolok Sanggul; 
c. Sipahutar - Pangaribuan - Sipirok; 
d. Tarutung - Sibolga; 
e. Tarutung - Padangsidempuan 
f. Tarutung - Siborongborong - Sipoholon; 
g. Tarutung - Parmonangan; 
h. Tarutung - Sipultak; 
i. Tarutung - Sipahutar - Pangaribuan - Garoga; 
j. Tarutung - Simorangkir - Onan Hasang - Sarulla - 

Simangumban; 
k. Tarutung - Adiankoting - Sibolga 
l. Pangaribuan - Garoga; 
m. Pangaribuan - Sipultak; 
n. Pangaribuan - Sipirok; 
o. Pangaribuan - Tarutung; 
p. Sarulla - Sipirok; 
q. Sarulla - Pahae Julu - Onan Hasang - Simorangkir - Tarutung; 
r. Parmonangan - Sorkam (Tapanuli Tengah); 
s. Parmonangan - Kolang - Siborongborong; 
t. Parmonangan - Sipoholon - Tarutung. 

(11) Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat Wilayah Kabupaten 
Tapanuli Utara digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 
1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan 
Daerah ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah. 

 

Pasal 11  
 

(1) Pengembangan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan 
meliputi peningkatan dan pengembangan jaringan pelayanan 

angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP); 
(2) Peningkatan dan pengembangan simpul dan jaringan transportasi 

sungai, danau dan penyeberangan yang meliputi : 
a. Simpul pelabuhan danau dan penyeberangan, meliputi Muara 

dan Sibandang; dan 

b. Jaringan pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan 
meliputi : Muara – Nainggolan, Muara – Balige, Muara – Tomok, 

Muara – Bakkara, dan Muara –  Onan Runggu, Sibandang – 
Muara. 
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Pasal 12  

 
(1) Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) 

ditetapkan sebagai bandara pengumpan. 
(2) Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), 

meliputi bandar udara Silangit di Kecamatan Siborongborong beserta 
fasilitas pendukungnya yang akan ditingkatkan menjadi bandara 

pengumpul; 
(3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat (6) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, yang dikoordinasikan lebih lanjut oleh instansi terkait. 
 

Paragraf 2 
Sistem Jaringan Energi 

 
Pasal 13  

 

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) 
meliputi jaringan tenaga listrik. 

(2) Jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri 
dari pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi. 

(3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) 
meliputi; 
a. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Aek Sibundong; 

b. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla I; 
c. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sipoholon Ria-ria; 

d. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla II (FTP 2);  
e. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Tarutung; 

f. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Garoga; 
g. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Pahae Julu; 
h. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) di Sipoholon; 

i. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) di Pahae Julu; 
j. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) di Adiankoting 

k. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) di Parmonangan; 
l. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) di Tarutung; 

m. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) di Pahae Jae; 
n. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) di Garoga; 
o. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) di Simangumban; 

p. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) di Sipahutar. 
(4) Jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri    

atas : 
a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); 

b. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan 
c. Gardu Induk (GI). 

(5) Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi jaringan SUTT yang 
melayani Tarutung – Sipoholon; 
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(6) Jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4)  huruf b meliputi jaringan 
transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dari PLTU 

Sumut di Pangkalan Susu melintasi - Binjai - Medan - Galang - 
Simanko (Porsea) - PLTP Sarulla - Sipirok - Padangsidimpuan - Paya 

Kumbuh (Sumatera Barat); 
(7) Gardu Induk (GI) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c 

meliputi Gardu Induk Tarutung dan Gardu Induk Siborongborong. 
 

Paragraf 3 

Sistem Jaringan Sumber Daya Air 

Pasal 14  

 
(1) Sistem jaringan sumber daya air, meliputi : 

a. jaringan sumber daya air, dan 
b. prasarana sumber daya air. 

(2) Jaringan sumber daya air meliputi : 

a. Wilayah sungai (WS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS); 
b. Cekungan Air Tanah (CAT);  

c. Sumber mata air lainnya; dan 
d. Badan Air. 

(3) Prasarana sumber daya air meliputi : 
a. prasarana irigasi; 
b. sistem prasarana air minum; dan 

c. prasarana pengendalian daya rusak air. 
(4) Wilayah Sungai dan Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud 

pada Ayat (2) huruf a terdiri atas : 
a. WS Strategis Nasional yaitu WS Toba-Asahan; 

b. WS Lintas Kabupaten/Kota yaitu WS Barumun-Kualuh dan WS 
Sibundong-Batang Toru; dan 

c. DAS Toba Asahan, DAS Sibundong, dan DAS Batang Toru 

(5) Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimanadimaksud pada ayat (2) 
huruf b meliputi CAT Sidikalang dan CAT Tarutung. 

(6) Sumber mata air sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Ayat (2) 
huruf c, berada di Kecamatan Tarutung, Sipoholon, Siatas Barita, 

Siborongborong, Pahae Jae, Pahae Julu, Muara, Simangumban, 
Purba Tua, Pangaribuan dan Kecamatan Garoga, sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
(7) Prasarana irigasi di Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi : 
a. Daerah Irigasi Permukaan kewenangan provinsi seluas 1.000 – 

3.000 Ha, yaitu : di Sarulla/ lehu pinasa seluas ± 2.692 Ha, di 
Simok-mok seluas ± 1.003 Ha, di Sidilantino Kiri-Kanan dengan 
luas ± 1.000 Ha, di Hasak I dan II dengan luas ± 1.000 Ha, di 

Pasadahon Paduahon seluas ± 1.000 Ha, di Aek Sigeaon seluas ± 
1.420 Ha; 



 14 
 
 

b. Daerah Irigasi Permukaan kewenangan provinsi lintas 

kabupaten/kota yaitu : di Hinalang, di Sijambur, di Meat dengan 
Kabupaten Toba Samosir dan di Lobu Tua dengan Kabupaten 

Humbang Hasundutan; 
c. di Kewenangan kabupaten yaitu sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran IV Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah dengan luas 

keseluruhan kurang lebih 12.970 Ha. 
(8) Sistem jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf b meliputi sistem air permukaan, mata air 

dan/atau sistem air tanah. 
(9) Sistem jaringan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 

ditetapkan di daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V 
Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Daerah. 
(10) Prasarana pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud ayat 

(3) huruf c meliputi pembangunan peninggian tanggul  untuk 

mengatasi meluapnya Sungai Aek Sigeaon, Aek Situmandi, Aek 
Ristop dan Sungai Batang Toru. 

 
Paragraf 4 

Sistem Jaringan Telekomunikasi 
 

Pasal 15  

 
(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 

6 ayat (2) yang dibutuhkan untuk wilayah Kabupaten Tapanuli Utara 
meliputi : 

a. jaringan tetap yang meliputi jaringan tetap lokal, sambungan 
langsung jarak jauh dan sambungan Internasional; 

b. jaringan bergerak meliputi  jaringan bergerak seperti seluler. 

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a 
ditetapkan secara terpisah untuk tiap kawasan dengan lokasi sentral 

telekomunikasi di Kabupaten Tapanuli Utara. 
(3) Penataan lokasi menara telekomunikasi selular dan Base Transceiver 

Station (BTS) dilakukan dengan memperhatikan rencana penataan 
pembangunan menara telepon selular (cell plan) telekomunikasi 
dengan memperhatikan efisiensi pelayanan, keamanan dan 

kenyamanan lingkungan sekitarnya; dan 
(4) Pemanfaatan jaringan terestrial sistem nirkabel dengan penutupan 

wilayah blankspot pada wilayah berbukit, pegunungan atau wilayah 
terpencil. 

(5) Pengembangan jaringan terestrial berupa sentral telekomunikasi di 
Kecamatan Tarutung, Siborongborong, dan Muara. 
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Paragraf 5 

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan 
 

Pasal 16  
 

Sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (2) terdiri atas: 

a. sistem pengelolaan air limbah; 
b. sistem pengelolaan persampahan; 
c. sistem air bersih perkotaan dan perdesaan; 

d. rencana pengembangan sistem drainase dan pengendalian banjir; 
dan 

e. jalur evakuasi bencana. 
 

Pasal 17  
 
Rencana sistem pengelolaan air limbah, sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 huruf a meliputi: 
a. Sistem tangki septik dikembangkan untuk penanganan limbah 

domestik (limbah manusia); 
b. Sistem pelayanan tangki septik kolektif (sistem off-site) 

dikembangkan pada kawasan perkantoran, pendidikan, 
pemerintahan, dan kawasan komersil; 

c. Sistem tangki septik individu (sistem on-site) dikembangkan di 

kawasan perumahan tipe sedang dan tipe besar, sedangkan untuk 
perumahan tipe kecil digunakan sistem pelayanan tangki septik 

individu atau kolektif dengan memperhatikan kesepakatan dan 
kemampuan dari masyarakat; dan 

d. Sistem campuran (yaitu menyatukan air limbah dengan air hujan 
dalam satu saluran) dikembangkan untuk limbah kegiatan non 

domestik dan kegiatan lainnya seperti air buangan dari kamar 
mandi, tempat cucian dan hasil kegiatan perkantoran lainnya. 

e. Pembangunan saluran dengan konstruksi tertutup pada kawasan 

perdagangan, perkantoran, dan kawasan komersil. 
f. pengelolaan limbah untuk kegiatan industri meliputi pembangunan 

instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada lokasi kegiatan industri 
di Kabupaten Tapanuli Utara; 

g. pembangunan dan pengembangan instalasi pengolahan air limbah 
(IPAL) di kawasan perkotaan; 

h. pembangunan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) di kawasan 

perkotaan. 
 

Pasal 18  
 

(1) Sistem pengolahan persampahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 huruf b terdiri dari Tempat Penampungan Sementara, 
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan Tempat Pemrosesan Akhir.  
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(2) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan pada pusat-pusat kegiatan di Kecamatan 
Tarutung, Siborongborong, Muara, Sipoholon, Pangaribuan, Siatas 

Barita. 
(3) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berada di Kecamatan 

Muara. 
(4) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan di Kecamatan Siborong-borong dan Sipoholon dengan 
menggunakan metode sanitary landfill. 
  

Pasal 19  

Sistem air bersih perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 huruf c terdiri atas: 

a. pembangunan unit air baku yang bersumber dari bangunan 
pengolahan air minum (BPAM) di bagian tepian Danau Toba pada 
Kecamatan Kecamatan Muara, sungai di Kecamatan Tarutung, dan 

sungai di Kecamatan Siborongborong; 
b. prasarana air bersih perpipaan PDAM di perkotaan Kabupaten 

Tapanuli Utara; 
c. prasarana air bersih perpipaan ibukota kecamatan (IKK); dan 

d. prasarana air bersih non perpipaan tersebar di seluruh wilayah 
Kabupaten Tapanuli Utara. 

 

Pasal 20  

Rencana pengembangan sistem drainase dan pengendalian banjir 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan dengan cara: 

(1) pengembangan jaringan drainase pada pusat-pusat permukiman 
dengan memanfaatkan air permukaan terutama pada PKWp, PKL, 
PPK, dan PPL. 

(2) Pengembangan saluran drainase primer melalui saluran 
pembuangan utama pada Aek Sigeaon, Aek Situmandi, Aek Batang 

Toru. 
(3) Sistem drainase wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

terdiri dari: 
a. Sistem jaringan terbuka, sistem ini direncanakan menggunakan 

saluran dengan bentuk trapesium dengan lining pengalirannya 

dilakukan dengan cara gravitasi. Keuntungan dengan sistem 
terbuka ini adalah biaya pembangunan jaringan lebih murah, 

teknologi pembangunan lebih sederhana, serta biaya 
pemeliharaan lebih sedikit, 

b. Sistem jaringan tertutup, sistem ini dibuat di bawah jalan dengan 
membuat perkerasan pada saluran seperti saluran terbuka 
hanya permukaannya ditutup. Sistem ini dibangun sebagai 

terusan agar sistem terbuka tidak terpotong apabila sistem 
terbuka memotong jaringan jalan. 
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(4) sistem pengendalian banjir terdiri atas: 

a. rehabilitasi dan reboisasi kawasan hulu dan DAS; dan 
b. pembangunan bangunan pengendali daya rusak air (banjir) 

seperti normalisasi alur sungai dan perkuatan tebing sungai dan 
danau di Kecamatan Muara. 

 
Pasal 21  

 
(1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf 

e terdiri atas: 

a. jalan poros desa; dan 
b. jalan kolektor. 

(2) Ruang evakuasi bencana diarahkan berada di: 
a. balai desa/kelurahan; 

b. lapangan terbuka; 
c. bangunan sekolah di setiap desa/kelurahan; 
d. bangunan fasilitas umum lainnya; dan 

e. penampungan sementara. 
(3) Rencana jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) didukung oleh penyediaan sarana dan 
prasarana tanggap darurat bencana serta sistem peringatan dini 

(early warning system) yang memadai. 
 

BAB IV 

RENCANA POLA RUANG 
WILAYAH KABUPATEN 

Bagian Kesatu 
Umum 

 
Pasal 22  

 

(1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, meliputi : 
a. kawasan lindung ; dan 

b. kawasan budidaya.  
(2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri atas : 
a. hutan lindung; 
b. kawasan perlindungan setempat; 

c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; 
d. kawasan rawan bencana alam; 

e. kawasan lindung geologi. 
(3) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

terdiri atas : 
a. kawasan peruntukan hutan produksi; 
b. kawasan peruntukan hutan rakyat; 

c. kawasan peruntukan pertanian; 
d. kawasan peruntukan perkebunan; 

e. kawasan peruntukan perternakan; 
f. kawasan peruntukan perikanan; 
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g. kawasan peruntukan pertambangan; 

h. kawasan peruntukan industri; 
i. kawasan peruntukan pariwisata; 
j. kawasan peruntukan permukiman;dan 
k. kawasan peruntukan pertahanan. 

(4) Pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digambarkan dalam Peta Pola Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli 
Utara dengan skala peta 1:50.000, sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran VII Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah. 

 
Bagian Kedua 

Kawasan Lindung 
 

Pasal 23  
 

(1) Kawasan hutan lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
ayat (2) huruf a ditetapkan di Kawasan Hutan Lindung Batang Toru 
seluas kurang lebih 123.670 (seratus dua puluh tiga ribu enam ratus 
tujuh puluh) Ha. 

(2) Pada Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdapat usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang 
berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis 
(DPCLS), yang masih membutuhkan persetujuan dari Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, seluas kurang lebih 30,38 Ha 
(tiga puluh koma tiga puluh delapan hektar) di Kecamatan Muara. 

 
Pasal 24  

 
(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 22 ayat (2) huruf b, meliputi : 
a. sempadan danau; 
b. sempadan sungai; dan 
c. kawasan sekitar mata air. 

(2) Sempadan danau, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
ditetapkan  di sekitar kawasan Danau Toba Kecamatan Muara.  

(3) Sempadan sungai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
ditetapkan di kawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V 
Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini. 

(4) kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
huruf c di tetapkan di kawasan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran VI Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah. 
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Pasal 25  
 
Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c seluas kurang lebih 1.820 Ha 
(seribu delapan ratus dua puluh hektar), meliputi : 
a. kawasan suaka alam berupa hutan lindung Batang Toru; 
b. kawasan suaka alam Dolok Saut Pangaribuan ; 
c. kawasan suaka alam Sijaba Huta Ginjang Muara;  
d. kawasan konservasi Simangumban. 

 
Pasal 26   

 
Kawasan Rawan Bencana Alam 
 

(1) Kawasan rawan bencana meliputi kawasan rawan massa gerakan 
tanah/ tanah longsor, kawasan rawan gempa bumi, dan kawasan 
rawan letusan gunung berapi. 

(2) Kawasan rawan massa gerakan tanah/ tanah longsor tersebar di 
kecamatan Sipahutar, Pagaran, Parmonangan, Sipoholon, Tarutung, 
Siatas Barita, Adian Koting, Pahae Julu, Pahae Jae, Purbatua, 
Simangumban, Pangaribuan dan Garoga; 

(3) Kawasan rawan gempa bumi meliputi seluruh wilayah Kabupaten 
Tapanuli Utara; 

(4) Kawasan rawan letusan gunung berapi meliputi kecamatan-
kecamatan yang terkena dampak letusan gunung berapi tipe C Dolok 
Martimbang/ Namoralangit/ Hela Toba. 

 
Pasal 27  

 
(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 

ayat (2) huruf e meliputi : 
a. kawasan rawan bencana alam geologi; 
b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. 

(2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a terdiri dari : 
a. kawasan rawan gerakan tanah, tersebar di kecamatan Sipahutar, 

Pagaran, Parmonangan, Sipoholon, Tarutung, Siatas Barita, 
Adiankoting, Pahae Julu, Pahae Jae, Purbatua, Simangumban, 
Pangaribuan dan Garoga; 

b. kawasan rawan gempa bumi, seluruh Kabupaten Tapanuli Utara 
karena wilayah Kabupaten Tapanuli Utara berada di jalur sesar 
Sumatera atau Sesar Semangko tepatnya patahan toru. 

(3) Kawasan-kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air 
tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi 
kawasan sempadan mata air. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, pengaturan, dan 
pengelolaan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Bagian Ketiga 
Kawasan Budidaya 

 
Pasal 28  

 
Kawasan peruntukkan hutan produksi, sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 22 ayat (3) huruf a, meliputi Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 
kurang lebih 46.596 Ha (empat puluh enam ribu lima ratus Sembilan 
puluh enam hektar) dan Hutan Produksi Terbatas seluas kurang lebih 
49.904 Ha (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat hektar). 
 
 

Pasal 29  
 

(1) Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 22 
ayat (3) huruf b, seluas kurang lebih 24.752 Ha (dua puluh empat 
ribu tujuh ratus lima puluh dua hektar). 

(2) Penetapan kawasan peruntukan hutan rakyat selanjutnya 
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Pasal 30  

 
(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 

22 ayat (3) huruf c, meliputi kawasan pertanian lahan basah, 
kawasan pertanian lahan kering, dan kawasan pertanian 

hortikultura. 
(2) Kawasan peruntukan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), seluas kurang lebih 36.839 Ha (tiga puluh enam ribu 
delapan ratus tiga puluh Sembilan hektar). 

(3) Kawasan peruntukan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), seluas kurang lebih 44.500 Ha (empat puluh empat 
ribu lima ratus hektar). 

(4) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) seluas  kurang lebih 17.610 Ha (tujuh belas ribu enam 

ratus sepuluh hektar). 
(5) Kawasan pertanian bagi komoditas tanaman pangan diarahkan 

menjadi lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dan/atau 

lahan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan yang 
terdiri dari lahan basah, termasuk rawa pasang surut/lebak, dan 

lahan kering 
(6) Penetapan kawasan pertanian berkelanjutan dan/atau lahan 

cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan diatur lebih 
lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 31   

Kawasan peruntukan perkebunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

22 ayat (3) huruf d, di tetapkan kawasan peruntukan perkebunan seluas 
kurang lebih 28.041 Ha (dua puluh delapan ribu empat puluh satu 

hektar). 
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Pasal 32  

(1) Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) 
huruf e adalah terdiri dari pengembangan ternak besar dan ternak 

kecil; 
(2) Lokasi untuk kawasan peternakan diutamakan pada tanah yang 

tidak produktif dan terpisah dari lahan pertanian penduduk 
sekitarnya. 

(3) Kawasan Pengembangan ternak besar ditetapkan di Kecamatan 
Siborongborong, Muara, Parmonangan, Pagaran, Sipoholon, Garoga 
Pangaribuan, Sipahutar, Tarutung, dan Siatas Barita;  

(4) Kawasan Pengembangan Ternak kecil dan unggas dikembangkan 
pada 15 kecamatan yang ada di Tapanuli Utara dengan 

pengembangan dalam luasan dan jumlah yang tidak terlalu besar, 
baik itu untuk ternak besar, ternak kecil maupun ternak unggas. 

 
Pasal 33  

Kawasan peruntukan perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 

ayat (3) huruf f, ditetapkan di Kecamatan Tarutung, Sipoholon, Siatas 
Barita, Pahae Jae, Siborongborong, Purbatua, dan Muara. 

 
Pasal 34  

 
(1) Pengembangan  kawasan peruntukan pertambangan dilakukan di 

wilayah yang memiliki potensi sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan, antara lain:   
a. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Radioaktif di Kecamatan 

Parmonangan, Adian Koting, Pagaran, Muara, Siborong-borong; 
b. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Logam di seluruh 

kecamatan; 
c. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Non Logam atau Batuan di 

Kecamatan Parmonangan, Pagaran, Sipahutar, Garoga, 

Pangaribuan, Pahae Jae, Simangumban; dan 
d. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Batu Bara di Kecamatan 

Parmonangan, Adiankoting. 
(2) Sebaran potensi pertambangan menurut komoditas tersebar di 

seluruh wilayah kabupaten, antara lain sebagai berikut: 
a. Kecamatan Parmonangan dan Pahae Julu berupa Kaolin; 
b. Kecamatan Pangaribuan, Adiankoting dan Pahae Julu berupa 

Feldspar; 
c. Kecamatan Simangumban dan Pahae Jae berupa Zeolit; 

d. Kecamatan Pagaran, Simangumban, Pahae Julu, Sipoholon, 
Tarutung, Adiankoting berupa Batu Gamping; 

e. Kecamatan Pahae Jae dan Parmonangan berupa Batu Apung; 
f. Kecamatan Tarutung dan Pahae Julu berupa Belerang; 
g. Kecamatan Siborongborong berupa Gambut; 

h. Kecamatan Pangaribuan berupa Mika; dan 
i. Kecamatan Tarutung, Sipoholon, Sipahutar dan Pangaribuan 

berupa Tras 
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j. Kecamatan Adiankoting berupa Granit; 

k. Kecamatan Parmonangan dan Pangaribuan berupa Silika; 
l. Kecamatan Pahae Julu berupa Batu Setengah Mulia; 

m. Kecamatan Pahae Julu dan Simangumban berupa Lempung; 
n. Kecamatan Pahae Julu berupa Sabak; 

o. Kecamatan Pahae Julu, Pahae Jae, Sipoholon, Tarutung, 
Sipahutar, Siatas Barita, Siborongborong, Pagaran, Purbatua 

Adiankoting dan perbatasan antara Tarutung dan Pahae Julu 
berupa pertambangan untuk panas bumi. 

p. Kecamatan Tarutung, Siatas Barita, Pahae Julu, Adiankoting, 

Pahae Jae, Simangumban, Purbatua, Siborongborong, Sipahutar, 
Sipoholon, Pangaribuan, Parmonangan dan Garoga berupa bahan 

tambang mineral logam 
(3) Untuk memelihara kualitas lingkungan pasca penambangan 

diperlukan reklamasi dan rehabilitasi lahan 
 

Pasal 35  

 
Kawasan peruntukan industri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

ayat (3) huruf h ditetapkan meliputi : 
a. industri kecil dan menengah dapat diarahkan diseluruh kecamatan 

yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara; 
b. industri besar dapat diarahkan dan disesuaikan dengan hasil 

komoditi yang ada disetiap kecamatan dengan Pusat Industri berada 

pada Kecamatan Siborongborong dan Kecamatan Tarutung. 
 

Pasal 36  
 

(1) Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara, 
terdiri atas kawasan peruntukan pariwisata alam/rekreasi, 
pariwisata budaya/sejarah, dan pariwisata minat khusus/rohani 

(2) Kawasan peruntukkan pariwisata alam/rekreasi sebagaimana yang 
dimaksud dalam ayat (1), meliputi: 

a. Panorama alam Hutaginjang, Kecamatan Muara; 
b. Pantai Muara, Kecamatan Muara; 

c. Air soda di Parbubu, Kecamatan Tarutung; 
d. Air panas Hutabarat, Saitnihuta, Ugan di Kecamatan Tarutung 

dan di Sipoholon Kecamatan Sipoholon; 

e. Pacuan kuda, Kecamatan Siborong-borong. 
(3) Kawasan peruntukkan pariwisata budaya/sejarah sebagaimana yang 

dimaksud dalam ayat (1), meliputi 
a. Sopo Partungkoan, Kecamatan Tarutung; 

b. Gua Natumandi, Kecamatan Tarutung; 
c. Situs Hindu Hopong, Kecamatan Simangumban; 
d. Pohon Durian, di Kecamatan Tarutung. 

e. Desa tenun ulos di Kecamatan Muara, dan Siatas Barita. 
f. Desa wisata di Kecamatan Muara, Sipoholon, dan 

Siborongborong. 
 



 23 
 
 

(4) Kawasan peruntukkan pariwisata minat khusus/rohani 

sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), meliputi 
a. Salib Kasih, Kecamatan Siatas Barita; 

b. Makam Munson & Lyman di Lobu Pining, Kecamatan 
Adiankoting; 

c. Kantor Pusat HKBP di Pea Raja, Kecamatan Tarutung; 
d. Seminarium, Kecamatan Sipoholon; 

e. Tugu Nomensen di Saitnuhita, Kecamatan Tarutung; 
f. Onan Sitahuru di Saitnihuta, Kecamatan Tarutung; 
g. Gereja Dame di Saitnihuta, Kecamatan Tarutung; 

h. Makam Pendeta Johansen di Pansur Napitu, Kecamatan 
Tarutung; 

i. Makam Pendeta Johannes Siregar, Kecamatan Muara;  
j. Pulau Sibandang dan Pantai Muara di Kecamatan Muara pada 

Kabupaten Tapanuli Utara yang merupakan kawasan ekowisata, 
wisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan serta wisata tirta; 
dan  

k. Kawasan agrowisata di Kecamatan Muara. 
 

Pasal 37  
 

Kawasan peruntukan permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
22 ayat (3) huruf j ditetapkan dengan luas kurang lebih 8.466 Ha, 
(delapan ribu empat ratus enam puluh enam hektar), meliputi: 

a. Kawasan permukiman berkepadatan tinggi akan diarahkan di 
Kecamatan Tarutung, Siborongborong, Pangaribuan, Sipoholon, dan 

Sipahutar. 
b. Kawasan permukiman berkepadatan sedang akan diarahkan di 

Kecamatan Pagaran, Garoga, Adian Koting, Muara dan 
Parmonangan. 

c. Kawasan permukiman berkepadatan rendah akan diarahkan di 

Kecamatan Siatas Barita, Pahae Julu, Pahae Jae, Purbatua, dan 
Simangumban.  

 
Pasal 38  

 
Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertahanan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf k yaitu pemanfataan kawasan 

untuk pemerintah terkait bidang pertahanan yang meliputi pertahanan 
darat, laut dan/atau udara yang diperuntukan sebagai basis militer, 

daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi, daerah uji coba 
sistem persenjataan dan/atau kawasan industri sistem pertahanan. 
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BAB V 

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS 
Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 39  

 
(1) Kawasan strategis di Kabupaten Tapanuli Utara meliputi Kawasan 

Strategis Nasional dan Provinsi di wilayah Kabupaten Tapanuli 
Utara, serta penetapan Kawasan Strategis Kabupaten. 

(2) Kawasan strategis nasional di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara 

ialah dari sudut kepentingan lingkungan yaitu Kawasan Danau Toba 
dan sekitarnya. 

(3) Kawasan strategis provinsi di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara 
meliputi : 

a. dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu Kawasan 
Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan di Siborong-borong dan  

b. dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan 

hidup yaitu Kawasan Konservasi Hutan Batang Toru.  
(4) Penetapan kawasan strategis di Kabupaten Tapanuli Utara dilakukan 

berdasarkan kepentingan: 
a. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; 

b. pertumbuhan ekonomi; 
c. sosial dan budaya; dan  
d. pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi. 

 
Pasal 40  

 
(1) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan 

daya dukung lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 39 ayat (4) huruf a ditetapkan dengan kriteria: 
a. tempat perlindungan keanekaragaman hayati; 

b. kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, 
flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan 

punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan; 
c. kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata 

guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian; 
d. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan 

iklim makro; 

e. kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas 
lingkungan hidup; 

f. kawasan lingdung geologi; atau 
g. kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam 

dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan. 
(2) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan 

ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf 

b ditetapkan dengan kriteria: 
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a. potensi ekonomi cepat tumbuh; 

b. sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan 
ekonomi; 

c. potensi ekspor; 
d. dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan 

ekonomi; 
e. kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; 

f. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam 
rangka mewujudkan ketahanan pangan; 

g. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi 

dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau 
h. kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan 

tertinggal di dalam wilayah kabupaten. 
(3) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf c 
ditetapkan dengan kriteria: 
a. tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya; 

b. prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya; 
c. aset yang harus dilindungi dan dilestarikan; 

d. tempat perlindungan peninggalan budaya; 
e. tempat yang memberikan perlindungan terhadap 

keanekaragaman budaya; atau 
f. tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial. 

(4) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan 

pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf d 

ditetapkan dengan kriteria: 
a. fungsi bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi berdasarkan posisi geografis sumber daya alam strategi, 
pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan 
nuklir; 

b. sumber daya alam strategis; 
c. fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan teknologi 

kedirgantaraan; 
d. fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau 

e. fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis. 
 

Bagian kedua 

Fungsi Kawasan Strategis Kabupaten 
 

Pasal 41  
 

Kawasan strategis kabupaten berfungsi: 
a. mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau 

mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis 

kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang 
wilayah kabupaten; 
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b. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi 

masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah 
kabupaten yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting 

terhadap wilayah kabupaten bersangkutan; 
c. Untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa 

terakomodasi di dalam rencana struktur ruang dan rencana pola 
ruang; 

d. Sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama 
RTRW kabupaten; dan 

e. Sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah 

kabupaten. 
 

Bagian Ketiga 
Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten 

 
Pasal 42  

 

(1) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Tapanuli Utara dari sudut 
kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf a, meliputi: Kawasan Suaka 
Margasatwa Dolok Saut dengan penekanan lingkungan hidup; 

(2) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Tapanuli Utara dari sudut 
kepentingan Pertumbuhan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 39 ayat (4) huruf b, meliputi Kawasan Aerocity Bandar Udara 

Silangit dengan penekanan ekonomi; 
(3) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Tapanuli Utara dari sudut 

kepentingan Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
39 ayat (4) huruf d, meliputi: 

a. Kawasan Wisata Rohani Salib Kasih dengan penekanan sosial 
budaya; dan 

b. Kawasan wisata Pulau Sibandang. 

(4) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Tapanuli Utara dari sudut 
kepentingan Pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi 

tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf d, 
meliputi: 

a. Kawasan Sebaran Potensi Panas Bumi (Geothermal) dengan 
penekanan sumberdaya alam dan atau teknologi tinggi; 

b. Kawasan Sebaran Potensi Bahan Tambang dengan penekanan 

sumberdaya alam; 
c. Kawasan Sebaran Potensi Tenaga Air dengan penekanan 

sumberdaya alam dan atau teknologi tinggi; 
(5) Penetapan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) digambarkan dalam Peta Pola Ruang 
Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dengan skala peta 1:50.000, 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini 

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 
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BAB VI 

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG 
WILAYAH KABUPATEN 

 
Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 43  
 

(1) Arahan pemanfaatan ruang terdiri dari indikasi program utama, 

indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu 
pelaksanaan. 

(2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi : 

a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang; 
b. indikasi program utama perwujudan pola ruang; 
c. Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis. 

(3) Indikasi sumber pendanaan terdiri dari dana Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, swasta dan 

masyarakat. 
(4) Indikasi pelaksana kegiatan terdiri dari Pemerintah, Pemerintah 

Provinsi, Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat. 
(5) Indikasi waktu pelaksanaan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu:  

a. tahap pertama, yaitu tahun 2017–2022, diprioritaskan pada 

perencanaan, pembangunan, dan peningkatan fungsi.  
b. tahap kedua, yaitu tahun 2022–2027, diprioritaskan pada 

pembangunan dan pengembangan.  
c. tahap ketiga, yaitu tahun 2027–2032, diprioritaskan pada 

pengembangan dan pemantapan; dan 
d. tahap keempat, yaitu tahun 2032–2037, diprioritaskan pada 

pemantapan dan Pengendalian. 

(6) Indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi 
pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan lebih rinci akan 

disajikan dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
Bagian Kedua 

Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang 

 
Pasal 44  

 
(1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah 

Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 
ayat (2) huruf a meliputi: 
a. indikasi program untuk perwujudan sistem pusat kegiatan dan 

infrastruktur serta 
b. perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah. 
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(2) Indikasi program utama perwujudan sistem pusat kegiatan dan 

infrastruktur serta sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. indikasi program utama perwujudan sistem pusat kegiatan 
primer; 

b. jaringan transportasi; 
c. jaringan telekomunikasi; 

d. jaringan energi; 
e. jaringan sumber daya air; 
f. penyediaan air minum; 

g. jaringan drainase; 
h. pengelolaan air limbah; dan  

i. pengelolaan persampahan.  
 

Pasal 45  
 
(1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kabupaten 

Tapanuli Utara pada tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 43 ayat (5) huruf a diprioritaskan pada: 

a. perencaaan, pembangunan dan peningkatan fungsi pusat-pusat 
kegiatan primer pertanian, perdagangan dan jasa, pariwisata, 

transportasi, industri dan pemerintahan; 
b. perencaaan, pembangunan dan peningkatan fungsi jaringan 

transportasi meliputi transportasi jalan, terminal, dan pelabuhan 

udara dan pelabuhan danau; 
c. perencaaan, pembangunan dan peningkatan fungsi jaringan 

telekomunikasi meliputi jaringan tetap dan bergerak; 
d. perencaaan, pembangunan dan peningkatan fungsi jaringan 

energi listrik meliputi pembangkit tenaga listrik, gardu Induk, 
dan jaringan transmisi 

e. perencaaan, pembangunan dan peningkatan fungsi jaringan 

sumber daya air, dan jaringan sungai. 
f. perencaaan, pembangunan dan peningkatan fungsi jaringan air 

minum perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan; 
g. perencaaan, pembangunan dan peningkatan fungsi jaringan air 

limbah setempat dan/atau terpusat dan pengolahan limbah; dan 
h. perencaaan dan pembangunan pengelolaan persampahan 

meliputi TPA. 

(2) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah 
Kabupaten Tapanuli Utara, pada tahap kedua sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) huruf b diprioritaskan pada: 
a. pembangunan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan primer 

pertanian, perdagangan dan jasa, pariwisata, transportasi, 
industri dan pemerintahan; 

b. pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi meliputi 

transportasi jalan, terminal, dan pelabuhan; 
c. pembangunan dan pengembangan jaringan telekomunikasi 

meliputi jaringan tetap dan bergerak; 
 



 29 
 
 

d. pembangunan dan pengembangan jaringan energi listrik meliputi 

pembangkit tenaga listrik, gardu Induk, dan jaringan transmisi.  
e. pembangunan dan pengembangan jaringan sumber daya air, dan 

jaringan sungai.  
f. pembangunan dan pengembangan jaringan air minum perpipaan 

dan/atau bukan jaringan perpipaan; 
g. pembangunan dan pengembangan jaringan air limbah setempat 

dan/atau terpusat dan pengolahan limbah; dan 
h. pengembangan persampahan TPA. 

(3) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kabupaten 

Tapanuli Utara, pada tahap ketiga sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 43 ayat (5) huruf c diprioritaskan pada: 

a. pengembangan dan pemantapan pusat-pusat kegiatan primer 
pertanian, perdagangan dan jasa, pariwisata, transportasi, 

industri dan pemerintahan; 
b. pengembangan dan pemantapan jaringan transportasi meliputi 

transportasi jalan, terminal, dan pelabuhan; 

c. pengembangan dan pemantapan jaringan telekomunikasi 
meliputi jaringan tetap dan bergerak; 

d. pengembangan dan pemantapan jaringan energi listrik meliputi 
pembangkit tenaga listrik, gardu Induk, dan jaringan transmisi;  

e. pengembangan dan pemantapan jaringan sumber daya air, dan 
jaringan sungai;  

f. pengembangan dan pemantapan jaringan air minum perpipaan 

dan/atau bukan jaringan perpipaan;  
g. pengembangan dan pemantapan jaringan air limbah setempat 

dan/atau terpusat dan pengolahan limbah; dan 
h. pemantapan persampahan TPA. 

(4) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kabupaten 
Tapanuli Utara, pada tahap keempat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 43 ayat (5) huruf d diprioritaskan pada: 

a. pemantapan dan pengendalian fungsi pusat-pusat kegiatan 
primer pertanian, perdagangan dan jasa, pariwisata, transportasi, 

industri dan pemerintahan; 
b. pemantapan dan pengendalian jaringan transportasi meliputi 

transportasi jalan, terminal, dan pelabuhan; 
c. pemantapan dan pengendalian jaringan telekomunikasi meliputi 

jaringan tetap dan bergerak; 

d. pemantapan dan pengendalian jaringan energi listrik meliputi 
pembangkit tenaga listrik, gardu Induk, dan jaringan transmisi;  

e. pemantapan dan pengendalian jaringan sumber daya air, dan 
jaringan sungai;  

f. pemantapan dan pengendalian jaringan air minum perpipaan 
dan/atau bukan jaringan perpipaan;  

g. penendalaian jaringan air limbah setempat dan/atau terpusat 

dan pengolahan limbah; dan 
h. pengendalian persampahan TPA. 
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Bagian Ketiga 

Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang 
 

Pasal 46  
 

(1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kabupaten Tapanuli 

Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b 
meliputi: 

a. indikasi program untuk perwujudan kawasan lindung dan  
b. perwujudan kawasan budidaya. 

(2) Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung dan 
perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi :  

a. indikasi program untuk perwujudan kawasan lindung yang 
terdiri dari; kawasan yang memberikan perlindungan terhadap 

kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, 
kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, lindung 

geologi, dan lindung lainnya,  
b. indikasi program untuk perwujudan kawasan budidaya yang 

terdiri dari kawasan peruntukkan pelabuhan, pusat 

pemerintahan, industri, pariwisata, perdagangan dan jasa, 
permukiman dan budidaya lain. 

 
Pasal 47  

 

(1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kabupaten 
Tapanuli Utara pada tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 43 ayat (5) huruf a diprioritaskan pada: 
a. rehabilitasi fungsi-fungsi lindung pada kawasan lindung yang 

terdiri dari: kawasan yang memberikan perlindungan terhadap 
kawasan bawahannya, perlindungan setempat, suaka alam, 
pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan lindung bencana 

alam; 
b. peningkatan fungsi, perencanaan dan pembangunan kawasan 

peruntukkan pertanian; 
c. peningkatan kawasan peruntukkan perkebunan; 

d. peningkatan fungsi kawasan peruntukkan perikanan; 
e. peningkatan fungsi, perencanaan dan pembangunan kawasan 

peruntukan industri; 

f. peningkatan fungsi kawasan peruntukkan pariwisata; dan 
g. perencanaan dan pembangunan kawasan peruntukkan 

pertambangan.  
(2) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kabupaten 

Tapanuli Utara, pada tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 43 ayat (5) huruf b diprioritaskan pada: 
a. pembangunan dan pengembangan fungsi-fungsi lindung pada 

kawasan lindung yang terdiri dari: kawasan yang memberikan 
perlindungan terhadap kawasan bawahannya, perlindungan 

setempat, suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, 
kawasan lindung bencana alam; 

 



 31 
 
 

b. pembangunan dan pengembangan kawasan peruntukkan 

pertanian; 
c. pengembangan kawasan peruntukkan perkebunan; 

d. pengembangan kawasan peruntukkan perikanan; 
e. pengembangan kawasan peruntukan industri; 

f. pengembangan kawasan peruntukkan pariwisata;dan 
g. pembangunan dan pengembangan kawasan peruntukkan 

pertambangan.  
(3) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kabupaten 

Tapanuli Utara,  pada tahap ketiga sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 43 ayat (5) huruf c diprioritaskan pada: 
a. pemantapan pengelolaan fungsi-fungsi lindung pada kawasan 

lindung yang terdiri dari: kawasan yang memberikan 
perlindungan terhadap kawasan bawahannya, perlindungan 

setempat, suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, 
kawasan lindung bencana alam; 

b. pengembangan dan pemantapan kawasan peruntukkan 

pertanian; 
c. pengembangan dan pemantapan kawasan peruntukkan 

perkebunan; 
d. pengembangan dan pemantapan kawasan peruntukkan 

perikanan; 
e. pengembangan dan pemantapan kawasan peruntukan industri; 
f. pengembangan dan pemantapan kawasan peruntukkan 

pariwisata;dan 
g. pengembangan dan pemantapan kawasan peruntukkan 

pertambangan. 
(4) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kabupaten 

Tapanuli Utara, pada tahap keempat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 43 ayat (5) huruf d diprioritaskan pada: 
a. pengendalian pengelolaan fungsi-fungsi lindung pada kawasan 

lindung yang terdiri dari: kawasan yang memberikan 
perlindungan terhadap kawasan bawahannya, perlindungan 

setempat, suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, 
kawasan lindung bencana alam; 

b. pemantapan dan pengendalian kawasan peruntukkan pertanian; 
c. pengendalian kawasan peruntukkan perkebunan; 
d. pengendalian peruntukkan perikanan; 

e. pemantapan dan pengendalian kawasan peruntukan industri; 
f. pengendalian kawasan peruntukkan pariwisata; dan 

g. pemantapan dan pengendalian kawasan peruntukkan 
pertambangan. 

 
 

 

 
 

 
 



 32 
 
 

Bagian Keempat 

Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis 
 

Pasal 48  
 

Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis Kabupaten 
Tapanuli Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c 

meliputi indikasi program untuk perwujudan fungsi dan daya dukung 
lingkungan hidup, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, 
pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi. 

 
Pasal 49  

 
Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis wilayah 
Kabupaten Tapanuli Utara pada tahap pertama sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 43 ayat (5) huruf a diprioritaskan pada: 
a. peningkatan fungsi Prasarana dan Sarana Kawasan Agropolitan, 

Minapolitan, dan Bandar Udara Silangit; 
b. perencanaan dan pembangunan Kawasan Hutan Lindung Batang 

Toru; 
c. peningtkatan fungsi Kawasan Lindung Suaka Marga Satwa Dolok 

Saut dan Kawasan Alam Sijaba Huta Ginjang; 
d. peningkatan fungsi sarana dan prasarana kepariwisataan di 

Kawasan Wisata Rohani Salib Kasih dan Tugu Nomensen serta 
Kawasan Wisata Budaya/Sejarah Gua Natumandi; dan 

e. perencanaan dan pembangunan pemanfaatan energi sebaran potensi 
panas bumi dan tenaga air sebagai pembangkit listrik serta sebaran 
potensi bahan tambang. 

 
 

Pasal 50  
 
Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis wilayah 
Kabupaten Tapanuli Utara pada tahap kedua sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 43 ayat (5) huruf b diprioritaskan pada: 
a. pembangunan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Kawasan 

Agropolitan, Minapolitan, dan Bandar Udara Silangit; 
b. pengembangan pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung Batang Toru; 
c. pengembangan Kawasan Lindung Suaka Marga Satwa Dolok Saut 

dan Kawasan Alam Sijaba Huta Ginjang; 
d. pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan di Kawasan 

Wisata Rohani Salib Kasih dan Tugu Nomensen serta Kawasan 
Wisata Budaya/Sejarah Gua Natumandi; dan 

e. pengembangan dan pemanfaatan energi sebaran potensi panas bumi 
dan tenaga air sebagai pembangkit listrik serta sebaran potensi 
bahan tambang. 
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Pasal 51  
 
Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis wilayah 
Kabupaten Tapanuli Utara pada tahap ketiga sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 43 ayat (5) huruf c diprioritaskan pada: 
a. pengembangan dan pemantapan Prasarana dan Sarana Kawasan 

Agropolitan, Minapolitan, dan Bandar Udara Silangit; 
b. pemantapan Kawasan Hutan Lindung Batang Toru; 
c. pemantapan Kawasan Lindung Suaka Marga Satwa Dolok Saut dan 

Kawasan Alam Sijaba Huta Ginjang; 
d. pengembangan dan pemantapan sarana dan prasarana 

kepariwisataan di Kawasan Wisata Rohani Salib Kasih dan Tugu 
Nomensen serta Kawasan Wisata Budaya/Sejarah Gua Natumandi; 
dan 

e. pengembangan dan pemanfaatan energi sebaran potensi panas bumi 
dan tenaga air sebagai pembangkit listrik serta sebaran potensi 
bahan tambang. 

 

Pasal 52  
 
Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis wilayah 
Kabupaten Tapanuli Utara pada tahap keempat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 43 ayat (5) huruf d diprioritaskan pada: 
a. pengendalian Kawasan Hutan Lindung Batang Toru; 
b. pengendalian Kawasan Lindung Suaka Marga Satwa Dolok Saut dan 

Kawasan Alam Sijaba Huta Ginjang; 
c. pemantapan dan pengendalian sarana dan prasarana kepariwisataan 

di Kawasan Wisata Rohani Salib Kasih; dan 
d. pemantapan dan pengendalian pemanfaatan energi sebaran potensi 

panas bumi dan tenaga air sebagai pembangkit listrik serta sebaran 
potensi bahan tambang. 

 
Bagian Keempat 

Indikasi Sumber Pendanaan 
 

Pasal 53  
 
Dana pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di wilayah 
Kabupaten Tapanuli Utara dapat berasal dari dana Pemerintah, Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, dan/atau Anggaran Pendapan Belanja 
Daerah, swasta, atau kerjasama Pemerintah-swasta. 
 

Bagian Kelima 
Indikasi Pelaksana Kegiatan 

 
Pasal 54  

 
Indikasi pelaksana kegiatan terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, 
Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat. 
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BAB VI 
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 

Bagian Kesatu 
Umum 

 
Pasal 55  

 
(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten 

Tapanuli Utara digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan 
pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Tapanuli 
Utara. 

(2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas: 
a. ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten; 
b. ketentuan perizinan; 
c. ketentuan pemberian insentif  
d. ketentuan pemberian disinsentif; dan 
e. arahan pengenaan sanksi. 
 

Bagian Kedua 

Ketentuan umum Peraturan Zonasi 
 

Pasal 56   
 

Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a terdiri dari: 

a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang; 
b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; 
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis; dan 

d. ketentuan umum peraturan zonasi lebih rinci akan disajikan dalam 
Lampiran X Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

 
Pasal 57  

 

Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah Kabupaten Tapanuli Utara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a berfungsi:  

a. sebagai alat pengendali pengembangan kawasan; 
b. menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; 

c. menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan 
ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang; 

d. meminimalkan pengunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana 

tata ruang; dan 
e. mencegah dampak pembangunan yang merugikan. 
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Paragraf 1 

Ketentuan umum Peraturan Zonasi untuk Struktur Ruang 
 

Pasal 58  
 

Ketentuan umum untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 56 huruf a terdiri dari:  

a. ketentuan umum pada kawasan sekitar prasarana transportasi 
meliputi: Mengikuti syarat teknis bidang transportasi, Pembangunan 
jaringan jalan pada kawasan lindung harus melalui izin kementerian 

terkait; 
b. ketentuan umum pada kawasan sekitar prasarana energi meliputi: 

Mengikuti syarat teknis bidang energi, disepanjang SUTET tidak 
diperbolehkan adanya permukiman; 

c. ketentuan umum pada kawasan sekitar prasarana telekomunikasi 
meliputi: pemasangan tower harus mendapat persetujuan 
masyarakat setempat dan harus mengikuti peraturan terkait bidang 

telekomunikasi; 
d. ketentuan umum pada kawasan sekitar prasarana sumberdaya air 

meliputi mengikuti syarat teknis bidang sumberdaya air. 
 

Paragraf 2 
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Pola Ruang 

 

Pasal 59  
 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 56 huruf b meliputi:  

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan 
b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya. 

 

Pasal 60  
 
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59 huruf a meliputi: 
a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung,   

meliputi : 
1) boleh untuk wisata alam dengan syarat tidak merubah bentang 

alam, dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengurangi luas 
kawasan hutan; 

2) bersyarat untuk kegiatan pertambangan sepanjang tidak 
dilakukan secara terbuka, yaitu harus dilakukan reklamasi areal 
bekas penambangan sehingga kembali berfungsi sebagai 
kawasan lindung dan pembatasan kegiatan penambangan 
tertutup; 

3) bersyarat untuk alih fungsi hutan lindung yaitu dengan 
mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan 
yang berlaku;  
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4) dilarang melakukan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas 
kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan 

5) pemanfaatan hutan lindung dapat dilakukan sepanjang 
mengikuti prosedur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat, 
meliputi : 
1) diizinkan kegiatan wisata alam, perikanan, penelitian, pertanian 

dengan jenis tanaman tertentu yang tidak merubah bentang 
alam; 

2) diizinkan untuk jalur hijau; dan 
3) dilarang kegiatan budidaya seperti permukiman, industri, 

komersial, dan kegiatan budidaya lain selain yang diperbolehkan. 
c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian 

alam dan cagar budaya, meliputi : 
1) diizinkan untuk Kegiatan preservasi dan konservasi lingkungan; 
2) diizinkan untuk kegiatan penelitian, wisata alam dan kegiatan 

berburu yang tidak mengakibatkan penurunan fungsi kawasan 
tersebut; 

3) diizinkan untuk kegiatan wisata alam yang tidak merubah 
bentang alam; dan 

4) dilarang untuk kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi 
luas kawasan hutan.  

d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana, 
meliputi : 
1) diizinkan untuk kegiatan budidaya yang dapat berfungsi untuk 

mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam; 
2) pembatasan perkembangan kawasan permukiman yang sudah 

terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi 
dan diterapkan peraturan bangunan (building code) sesuai 
dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur 
evakuasi; dan 

3) dilarang membangun perumahan dan permukiman. Serta 
mendorong relokasi perumahan yang sudah ada. 

e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi, 
meliputi : 
1) dilarang melakukan penggalian yang dapat merusak struktur 

geologi kawasan; 
2) diizinkan budidaya tanaman produksi yang tidak merusak 

struktur geologi; 
3) diizinkan untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang 

memiliki kemampuan tinggi dalam membantu masuknya air 
hujan ke dalam tanah; 

4) diizinkan dilakukan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk 
pada lahan terbangun yang sudah ada; 

5) diizinkan secara terbatas pembangunan kawasan terbangun 
dengan mempertimbangkan komposisi bukaan tanah; dan 

6) dilarang untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi 
resapan air. 
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Pasal 61  

 
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b meliputi:  
a. Ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan hutan 

produksi meliputi:  
1) tidak mengubah fungsi pokok kawasan peruntukan hutan 

produksi,  
2) penggunaan kawasan hutan produksi untuk kepentingan 

pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai 

oleh menteri terkait dengan memperhatikan batasan luas dan 
jangka waktu tertentu serta kelestarian hutan/lingkungan; 

b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan 
meliputi : 

1) pemanfaatan ruang untuk hutan rakyat atau perkebunan rakyat 
harus memenuhi ketentuan pokok tentang perencanaan dan 
penyelenggaraan budi daya tanaman; 

2) pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan hutan rakyat atau 
perkebunan rakyat harus dilakukan dengan tetap memelihara 

sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang 
berkelanjutan serta tetap memperhatikan kaidah-kaidah 

pelestarian fungsi lingkungan hidup. 
c. Ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan pertanian 

meliputi:  

1) dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan 
sawah beririgasi; 

2) dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak 
fungsi lahan dan kualitas tanah; 

3) dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi yang 
terkena saluran irigasi; 

4) diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani. 

5) kawasan pertanian berkelanjutan dengan irigasi teknis tidak 
dapat dialihfungsikan kecuali untuk kepentingan umum dan 

bencana; 
6) penanganan limbah pertanian tanaman (kadar pupuk dan 

pestisida yang terlarut dalam air drainase) dan polusi industri 
pertanian (udara-bau dan asap, limbah cair) yang dihasilkan 
harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam 

dokumen Amdal; 
d. Ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan perkebunan 

meliputi:  
1) wilayah yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat 

spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi ruang; 
2) dalam kawasan perkebunan dan perkebunan rakyat tidak 

diperkenankan penanaman jenis tanaman perkebunan yang 

bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan 
perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air; 
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3) bagi kawasan perkebunan besar tidak diperkenankan merubah 

jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan 
yang diberikan; 

4) dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat 
diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung 

kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah. 
e. Ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan kawasan 

perikanan meliputi: 
1) kawasan budidaya perikanan tidak diperkenankan berdekatan 

dengan kawasan yang bersifat polutif; 

2) dalam kawasan perikanan masih diperkenankan adanya kegiatan 
lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan 

pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang 
berlaku; 

3) dalam kawasan perikanan masih diperkenankan dilakukan 
kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; 

4) kegiatan perikanan tidak diperkenankan dilakukan di dalam 

kawasan lindung. 
f. Ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan kawasan 

peternakan, meliputi: 
1) kawasan peternakan terutama peternakan besar harus jauh dari 

permukiman perkotaan, kawasan pemerintahan; 
2) kegiatan usaha peternakan harus memperhatikan sanitasi 

lingkungan sekitar; 

3) kegiatan usaha peternakan sebaiknya menyerap sebanyak 
mungkin tenaga kerja setempat; 

4) kegiatan peternakan berlokasi jauh dari sempadan sungai dan 
laut; 

5) kegiatan peternakan tidak diperkenankan dilakukan di dalam 
kawasan lindung. 

g. Ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan pertambangan 

meliputi:  
1) kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti 

ketentuan yang berlaku dibidang pertambangan harus memiliki 
kajian amdal; 

2) kegiatan usaha pertambangan dilarang dilakukan tanpa izin dari 
instansi/pejabat yang berwenang; 

3) kawasan pascatambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi 

dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk 
kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata; 

4) pada kawasan pertambangan tidak boleh ada permukiman; 
5) pada kawasan pertambangan diperkenankan adanya kegiatan 

lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan; 
h. Ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan kawasan 

industri, meliputi: 

1) untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan 
pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek 

ekologis; 
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2) lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan 

langsung dengan kawasan permukiman; 
3) pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman 

penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku dan tetap memperhatikan 

aspek-aspek keselamatan; 
4) pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan 

prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
5) pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur 

hijau (greenbelt) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan 

sarana pengolahan limbah. 
6) pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan 

arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk 
kelancaran aksesibilitas; 

7) setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya 
pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta 
dilakukan studi AMDAL. 

i. Ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan pariwisata 
meliputi:  

1) kegiatan kepariwisataan diarahkan untuk memanfaatkan potensi 
keindahan alam, budaya dan sejarah   

2) kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan harus memiliki 
hubungan fungsional dengan kawasan industri kecil dan industri 
rumah tangga serta membangkitkan kegiatan sektor jasa 

masyarakat,  
3) pemanfaatan lingkungan dan bangunan cagar budaya untuk 

kepentingan pariwisata, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, 
kebudayan dan agama harus memperhatikan kelestarian 

lingkungan dan bangunan cagar budaya tersebut dengan 
persyaratan memiliki izin dari Pemerintah Daerah dan atau 

Kementerian yang menangani bidang kebudayaan. 
j. Ketentuan umum kegiatan pada kawasan peruntukan permukiman 

meliputi; 

1) pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan 
prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan 

petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku; 
2) dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun 

prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang 
berlaku; 

3) kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial 

termasuk ruang terbuka hijau (rth) perkotaan; 
4) dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya 

kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi 
lainnya dengan skala pelayanan lingkungan. 

k. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan meliputi : 
1) mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya 

tidak terbangun disekitar kawasan strategis nasional sebagai 
zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis pertahanan 
dengan kawasan budidaya terbangun; 
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2) mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan 
sekitar kawasan strategis pertahanan untuk menjaga fungsi 
pertahanan dan keamanan. 

 
Paragraf 3 

Arahan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Strategis 
 

Pasal 62  
 

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 56  huruf c meliputi:  
a. ketentuan umum kegiatan pada kawasan strategis ekonomi meliputi: 

memperhatikan ketentuan sebagai kawasan budidaya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 61, memperhatikan ketentuan sebagai 
kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60; 

b. ketentuan umum kegiatan pada kawasan strategis sosial budaya 
meliputi: memperhatikan ketentuan sebagai kawasan budidaya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, memperhatikan ketentuan 
sebagai kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60; 

c. ketentuan umum kegiatan pada kawasan strategis sumberdaya alam 
dan/atau teknologi tinggi meliputi: memperhatikan ketentuan 
sebagai kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, 
memperhatikan ketentuan sebagai kawasan lindung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 60, memperhatikan ketentuan teknis; 

d. ketentuan umum kegiatan pada kawasan strategis lingkungan hidup 
meliputi: memperhatikan ketentuan sebagai kawasan budidaya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Memperhatikan ketentuan 
sebagai kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60. 

 
Bagian Ketiga 

Ketentuan Perizinan 
Paragraf 1 

Umum 
 

Pasal 63  
(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) 

huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam 
pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur 
dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. 

(2) Ketentuan perizinan ini bertujuan untuk:  
a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, 

standar, dan kualitas minimum yang ditetapkan ;  
b. menghindari eksternalitas negatif; dan  
c. melindungi kepentingan umum. 

(3) Setiap orang yang telah memiliki Izin Pemanfaatan Ruang dalam 
pelaksanaan pemanfaatan ruang harus sesuai dengan izinnya. 

(4) Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang untuk kegiatan yang 
mempunyai dampak besar dan penting wajib menjaga kualitas 
lingkungan dengan memiliki dokumen lingkungan. 
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Pasal 64  

 
Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) 

terdiri atas:  
a. izin prinsip; 

b. izin lokasi; 
c. izin peruntukan lahan; 

d. izin mendirikan bangunan (IMB); dan 
e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 
Pasal 65  

 
(1) Izin prinsip merupakan persetujuan pendahuluan yang diberikan 

kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau 
mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah daerah. 

(2) Izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis 

permohonan izin lainnya meliputi: 
a. izin lokasi/Penetapan Lokasi; 

b. izin penggunaan pemanfaatan tanah; 
c. izin perubahan penggunaan tanah; dan 

d. izin mendirikan bangunan; 
(3) Izin Prinsip diberikan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi 

BKPRD. 

(4) Izin Prinsip bukan merupakan izin untuk memperoleh tanah dan 
untuk melakukan produksi komersial. 

 
Pasal 66  

 
(1) Izin lokasi diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat 

persetujuan penanaman modal untuk memperoleh tanah yang 

diperlukan;  
(2) Jangka waktu izin lokasi dan perpanjangannya mengacu pada 

ketentuan yang ditetapkan oleh Badan/Dinas Tata Ruang; 
(3) Perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi harus diselesaikan dalam 

jangka waktu izin lokasi. 
(4) Permohonan izin lokasi yang disetujui harus diberitahukan kepada 

masyarakat setempat. 

(5) Penolakan permohonan izin lokasi harus diberitahukan kepada 
pemohon beserta alasan-alasannya. 

 
Pasal 67  

 
(1) Izin peruntukan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 64 huruf c diberikan berdasarkan rencana tata ruang, rencana 

detail tata ruang dan atau peraturan zonasi sebagai persetujuan 
terhadap kegiatan budidaya secara rinci yang akan dikembangkan 

dalam kawasan;  
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(2) Setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang 

harus mendapatkan izin peruntukkan penggunaan tanah; 
(3) Izin peruntukan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun, serta dapat diperpanjang 1 
(satu) kali berdasarkan permohonan yang bersangkutan; 

(4) Izin peruntukan penggunaan lahan yang tidak diajukan 
perpanjangannnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan 

gugur dengan sendirinya; 
(5) Apabila pemohon ingin memperoleh kembali izin yang telah 

dinyatakan gugur dengan sendirinya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) harus mengajukan permohonan baru; 
(6) Permohonan izin peruntukan penggunaan lahan diajukan secara 

tertulis kepada Badan/Dinas yang menangani urusan penataan 
ruang dengan tembusan kepada Pemerintah Kabupaten; 

(7) Perubahan izin peruntukan penggunaan lahan yang telah disetujui 
wajib dimohonkan kembali secara tertulis kepada Badan/Dinas Tata 
Ruang; 

(8) Permohonan izin peruntukan penggunaan lahan ditolak apabila 
tidak sesuai dengan rencana tata ruang, rencana detail tata ruang 
dan atau peraturan zonasi serta persyaratan yang ditentukan atau 
lokasi yang dimohon dalam keadaan sengketa; 

(9) Badan/Dinas Tata Ruang dapat mencabut izin peruntukan 
penggunaan lahan yang telah dikeluarkan apabila terdapat 
penyimpangan dalam pelaksanaannya. 

(10) Terhadap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang 
kawasan dikenakan retribusi izin peruntukan penggunaan lahan. 

(11) Besarnya retribusi izin peruntukan penggunaan lahan ditetapkan 
berdasarkan fungsi lokasi, peruntukkan, ketinggian tarif dasar 
fungsi, luas penggunaan ruang serta biaya pengukuran. 

(12) Ketetuan lebih lanjut tetang izin penggunaan lahan diatur dalam 
Peraturan Bupati. 

 
Pasal 68  

 
(1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 

huruf d diberikan berdasarkan surat penguasaan tanah,  Rencana 
Tata Ruang, Rencana Detail Tata Ruang, peraturan zonasi dan 
persyaratan teknis lainnya; 

(2) Setiap orang atau badan hukum yang akan melaksanakan 
pembangunan fisik harus mendapatkan izin mendirikan bangunan; 

(3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berlaku sampai pembangunan fisik selesai; 

(4) Setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan pembangunan 
fisik tanpa memiliki izin mendirikan bangunan akan dikenakan 
sanksi; 

(5) Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan permohonan diajukan 
secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten dengan tembusan 
kepada Badan/Dinas Tata Ruang; 
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(6) Perubahan izin mendirikan bangunan yang telah disetujui wajib 
dimohonkan kembali secara tertulis kepada Badan/Dinas Tata 
Ruang; 

(7) Permohonan izin mendirikan bangunan ditolak apabila tidak sesuai 
dengan fungsi bangunan, ketentuan atas KDB, KTB, KLB, GSB, dan 
ketinggian bangunan, garis sempadan yang diatur dalam rencana 
tata ruang serta persyaratan yang ditentukan atau lokasi yang 
dimohon dalam keadaan sengketa; 

(8) Badan/Dinas Tata Ruang dapat meminta Pemerintah Kabupaten 
untuk memberikan keputusan atas permohonan izin mendirikan 
bangunan dan Pemerintah Kabupaten wajib memberikan jawaban; 

(9) Pemerintah Kabupaten dapat mencabut izin mendirikan bangunan 
yang telah dikeluarkan apabila terdapat penyimpangan dalam 
pelaksanaannya;  

(10) Terhadap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang 
kawasan dikenakan retribusi izin mendirikan bangunan; 

(11) Besarnya retribusi izin mendirikan bangunan ditetapkan 
berdasarkan fungsi lokasi, peruntukkan, ketinggian tarif dasar 
fungsi, luas penggunaan ruang serta biaya pengukuran; 

(12) Ketentuan lebih lanjut tetang izin mendirikan bangunan diatur 
dalam Keputusan Bupati. 

Paragraf 2 

Tata Cara Pemberian Izin 
 

Pasal 69  
 

(1) Tata cara pemberian izin sebagai berikut: 
a. pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui 

Kepala satuan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan 
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan 
melengkapi semua persyaratan;  

b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penanaman 
modal dan pelayanan terpadu satu pintu mengevaluasi 

permohonan yang dimaksud dan membuat keputusan menerima 
atau menolak permohonan, dengan mempertimbangkan saran 

masukan dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah; 
c. permohonan yang disetujui akan diterbitkan izin prinsip oleh 

Kepala satuan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 
d. setelah menerima izin prinsip pemohon harus melaporkannya 

pada Pemerintah Kabupaten setempat untuk kemudian diadakan 
sosialisasi kepada masyarakat. 

e. apabila setelah dilakukan sosialisasi sebagian besar pemilik 
tanah menolak, maka Pemerintah Kabupaten memberikan 
laporan dan saran pada Kepala satuan perangkat daerah yang 

menyelenggarakan urusan penanaman modal dan pelayanan 
terpadu satu pintu; 
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f. atas saran Bupati, Kepala perangkat daerah yang 

menyelenggarakan urusan penanaman modal dan pelayanan 
terpadu satu pintu dapat meninjau kembali izin prinsip tersebut. 

(2) Tata cara pemberian izin lokasi sebagai berikut: 
a. pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui 

Kepala satuan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan 
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan 

melengkapi semua persyaratan;  
b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penanaman 

modal dan pelayanan terpadu satu pintu mempersiapkan 

perencanaan atas lokasi yang dimohon terkait untuk dibahas dan 
dikoreksi;  

c. apabila usulan berdampak penting, maka usulan tersebut 
dilakukan uji publik; 

d. apabila hasil dengar pendapat publik berakibat terhadap 
perubahan rencana, akan dilakukan penyesuaian rencana; 

e. setelah menerima izin lokasi, pemohon melaporkannya kepada 

Pemerintah Kabupaten setempat untuk dilakukan sosialisasi 
kepada masyarakat setempat.  

(3) Tata cara pemberian izin penggunaan tanah sebagai berikut: 
a. pemohon mengajukan permohonan kepada bupati melalui kepala 

satuan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan 
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan 
melengkapi semua persyaratan;  

b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penanaman 
modal dan pelayanan terpadu satu pintu mempersiapkan 

perencanaan atas lokasi yang dimohon terkait untuk dibahas dan 
dikoreksi;  

c. apabila usulan berdampak penting, maka usulan tersebut 
dilakukan uji publik; 

d. apabila hasil dengar pendapat publik berakibat terhadap 

perubahan rencana, akan dilakukan penyesuaian rencana. 
(4) Tata cara pemberian izin mendirikan bangunan sebagai berikut: 

a. pemohon mengajukan permohonan kepada bupati melalui kepala 
satuan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan 
melengkapi semua persyaratan;  

b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penanaman 

modal dan pelayanan terpadu satu pintu mempersiapkan 
perencanaan atas lokasi yang dimohon terkait untuk dibahas dan 

dikoreksi;  
c. apabila usulan berdampak penting, maka usulan tersebut 

dilakukan uji publik; 
d. apabila hasil dengar pendapat publik berakibat terhadap 

perubahan rencana, akan dilakukan penyesuaian rencana. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemberian izin diatur 
dengan Peraturan Bupati 

 
 



 45 
 
 

Paragraf 3 

Arahan Penerbitan Izin 
 

Pasal 70  
 

Arahan penertiban perizinan sebagai berikut: 

a. acuan utama dalam menerbitkan perizinan adalah dokumen rencana 
(perda) RTRW Kabupaten Tapanuli Utara; 

b. lebih rinci lagi terkait dalam kepastian pemberian perizinan dengan 

mengacu pada rencana rinci tata ruang seperti Rencana Detail Tata 
Ruang (RDTR), Rencana Kawasan Strategis, dan sebagainya yang 

lebih operasional; 
c. jika didalam dokumen rencana tata ruang tidak lengkap 

penjelasanya maka dapat mengundang BKPRD (Badan Koordinasi 
Penataan Ruang Daerah) untuk memberikan rekomendasi untuk 
memutuskan penerbitan perizinan. 

 
Bagian Keempat 

Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif 
Paragraf 1 

Umum 
 

Pasal 71  
 

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 55 ayat (2) huruf c dan huruf d dalam penataan ruang 

diselenggarakan dengan tujuan:  
a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam 

rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;  
b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan 

rencana tata ruang; dan  

c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam 
rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang. 

 
Pasal 72   

 
Insentif diberikan : 
a. untuk kegiatan pemanfaatan ruang; 

b. diberikan dengan tetap menghormati hak orang; 
c. diberikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. 

 
Pasal 73  

 

Bentuk insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72  terdiri atas: 
a. Insentif kepada pemerintah daerah dalam bentuk:  pemberian 

kompensasi, urun saham, pembangunan serta pengadaan 
infrastruktur, penghargaan; 

b. Insentif kepada masyarakat dalam bentuk: keringanan pajak, 

pemberian kompensasi, imbalan, sewa ruang, urun saham, 
penyediaan infrastruktur, kemudahan proses perizinan, 

penghargaan. 
 



 46 
 
 

Pasal 74  
 
Disinsentif diberikan : 
a. untuk membatasi atau mencegah kegiatan yang tidak sesuai dengan 

penataan ruang; 
b. diberikan dengan tetap menghormati hak orang; 
c. diberikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat 
 

Pasal 75  
 
Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74  terdiri atas: 
a. disinsentif kepada pemerintah daerah dalam bentuk  pembatasan 

penyediaan infrastruktur dan pengenaan kompensasi; 
b. disinsentif kepada masyarakat dalam bentuk pengenaan pajak yang 

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

 
Pasal 76  

 
Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif diatur dengan 
Peraturan Bupati. 
 

 
Bagian Keenam 

Arahan Pengenaan Sanksi 
 

Paragraf 1 
Umum 

 
Pasal 77  

 
(1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) 

huruf e terhadap pelanggaran penataan ruang bertujuan untuk 
mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-
undangan bidang penataan ruang; 

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana; 

(3) Pengenaan sanksi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) 
huruf e dilaksanakan oleh Bupati; 

(4) Pelanggaran penataan ruang yang dapat dikenai sanksi adminstratif 
meliputi:  
a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara;  
b. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan Izin prinsip, izin lokasi, 

izin peruntukan penggunaan tanah, izin mendirikan bangunan 
yang diberikan oleh pejabat berwenang; 

c. pelanggaran ketentuan indikasi arahan peraturan zonasi; 
d. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang 

diterbitkan berdasarkan peraturan daerah ini; 
e. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang 

yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah ini; 
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f. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin 
pemanfatan ruang yang diterbitkan berdasarkan peraturan 
daerah ini; 

g. pemanfaatan ruang yang menghalangi aksesibilitas terhadap 
kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan 
sebagai milik umum; dan 

h. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur 
yang tidak benar dan/atau tidak sah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 

Paragraf 2 

Jenis Sanksi Administratif 
 

Pasal 78  
 

Jenis sanksi administratif dalam pelanggaran penataan ruang berupa:  
a. peringatan tertulis; 

b. penghentian sementara kegiatan; 
c. penghentian sementara pelayanan umum; 
d. penutupan lokasi; 

e. pencabutan izin; 
f. penolakan izin; 

g. pembatalan izin;  
h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau 

i. denda administratif. 
 

Pasal 79  
 

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a 
dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat 

yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan 
ruang, yang berisi:  

a. peringatan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang 
beserta bentuk pelanggarannya;  

b. peringatan untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang 

diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang 
dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis 

pemanfaatan ruang yang berlaku; dan  
c. batas waktu maksimal yang diberikan melakukan penyesuaian 

pemanfaatan ruang.  
(2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan sebanyak-banyaknya 3 kali dengan ketentuan sebagai 

berikut:  
a. pelanggar  mengabaikan peringatan pertama, pejabat yang 

berwenang melakukan penertiban kedua yang memuat 
penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat 

peringatan pertama;  
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b. pelanggar  mengabaikan peringatan kedua, pejabat yang 

berwenang melakukan penertiban ketiga yang memuat 
penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat 

peringatan pertama dan kedua; 
c. pelanggar  mengabaikan peringatan pertama, peringatan kedua, 

dan peringatan ketiga, pejabat yang berwenang melakukan 
penerbitan surat keputusan pengenaan sanksi yang dapat 

berupa penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara 
pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, 
pembatalan izin, pemulihan fungsi ruang, dan / atau denda 

administratif. 
 

Pasal 80  
 

(1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal  78  huruf b dilakukan melalui penerbitan surat perintah 
penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang 

melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi:  
a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan 

ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari 
berita acara evaluasi;  

b. peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan 
sementara sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk 
mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka 

penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang 
dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;  

c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk 
dengan kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara 

kegiatan dan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan  
d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian kegiatan sementara 

secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah.  

(2) Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan 
sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan 

menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian 
sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;  

(3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan 
memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi 
tentang kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan 

tindakan penertiban oleh aparat penertiban.  
(4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang 

berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian kegiatan 
pemanfaatan ruang secara paksa; 

(5) Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang 
berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan 
ruang yang dihetntikan tidak beroperasi kembali sampai dengan 

terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan 
pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau 

ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku. 
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Pasal 81  

 
Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal  78 huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:  
a. Penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan 

umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban 
pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi :  

1) Pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan 
ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari 
berita acara evaluasi;  

2) Peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan-
tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian 

pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau 
ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;  

3) Batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk 
dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan 
ruang; dan  

4) Konsekuensi akan dilakukannya penghentian sementara 
pelayanan umum apabila pelanggar mengabaikan surat 

pemberitahuan.  
b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang 

disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan 
menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian 
sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat 

rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus; 
c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan 

memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi 
tentang kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan 

tindakan penertiban oleh aparat penertiban;  
d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang 

berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian 

sementara pelayanan umum yang akan diputus;  
e. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia 

jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada 
pelanggar, disertai penjelasan secukupnya; 

f. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada 
pelanggar;  

g. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara 

pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat 
pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar 

memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan 
ruangnnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis 

pemanfaatan ruang yang berlaku. 
 

Pasal 82  

 
Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d 

dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:  
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a. Penerbitan surat pemberitahuan penutupan lokasi dari pejabat yang 

berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, 
yang berisi:  

1) Pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan 
ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari 

berita acara evaluasi; 
2) Peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri 

menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pemanfaatan ruang 
yang melanggar rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis 
pemanfaatan ruang sampai dengan pelanggar memenuhi 

kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan 
dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana 

tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang 
berlaku; 

3) Batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk 
dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan 
ruang; dan  

4) Konsekuensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa 
apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan. 

b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, 
pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan 

surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan 
segera dilaksanakan;  

c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan 

memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi 
penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;  

d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang 
berwenang melakukan penertiban melakukan penutupan lokasi 

secara paksa;  
e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk 

memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai 

dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan 
pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan 

teknis pemanfaatan ruang yang berlaku. 
 

Pasal 83   
 

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf e 

dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:  
a. Penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin dari 

pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran 
pemanfaatan ruang, yang berisi :  

1) Pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan 
ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari 
berita acara evaluasi;  
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2) Peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri 

mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka 
penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang 

dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;  
3) Batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk 

dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan 
ruang; dan  

4) Konsekuensi akan dilakukannya pencabutan izin apabila 
pelanggar mengabaikan surat peringatan.  

b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang 

disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan 
menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin  

yang akan segera dilaksanakan;  
c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan 

memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi 
pencabutan izin;  

d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban 
mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang 
memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;  

e. penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki 
kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;  

f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang 
telah dicabut sekaligus perintah untuk secara permanen 
menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut 
izinnya. 

 
Pasal 84  

 
Penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf f dilakukan 
melalui langkah-langkah sebagai berikut:  
a. penolakan izin dilakukan setelah melalui tahap evaluasi, dan dinilai 

tidak memenuhi ketentuan rencana tata ruang dan/atau 
pemanfaatan ruang yang berlaku;  

b. setelah dilakukan evaluasi, pejabat yang berwenang melakukan 
penertiban dengan memberitahukan kepada pemohon izin perihal 
penolakan izin yang diajukan, dengan memuat hal-hal dasar 
penolakan izin dan hal-hal yang harus dilakukan apabila pemohon 
akan mengajukan izin baru.   

 
Pasal 85  

 
Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g 
dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:  
a. penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara 

pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan 
pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;  
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b. pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal 
rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang 
diakibatkan oleh pembatalan izin;  

c. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang 
melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;  

d. pemberitahuan kepada pemegang izin tentang keputusan 
pembatalan izin, dengan memuat hal-hal berikut :  
1) Dasar pengenaan sanksi; 
2) Hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemanfaat ruang 

hingga pembatalan izin dinyatakan secara resmi oleh pejabat 
yang berwenang melakukan pembatalan izin; dan  

3) Hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak 
atas pembatalan izin, sejauh dapat membuktikan bahwa izin 
yang dibatalkan telah diperoleh dengan itikad baik.  

e. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang memiliki 
kewenangan untuk melakukan pembatalan izin;  

f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang 
telah dibatalkan. 

 

Pasal 86  
 

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf h 
dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:  

a. Ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang 
harus dipulihkan fungsinya berikut cara pemulihannya; 

b. Penerbitan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang 
dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran 
pemanfaatan ruang, yang berisi:  

1) pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan 
ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari 

berita acara evaluasi;  
2) peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri 

pemulihan fungsi ruang agar sesuai dengan ketentuan 
pemulihan fungsi ruang yang telah ditetapkan ;  

3) batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk 

dengan kesadaran sendiri melakukan pemulihan fungsi ruang; 
dan  

4) konsekuensi yang diterima pelanggar apabila mengabaikan surat 
peringatan.  

c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang 
disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban 
menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi 

ruang; 
d. pejabat yang berwenang melakukan pemulihan fungsi ruang 

memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi 
pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam 

jangka waktu pelaksanaanya;  
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e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan 

pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang. 
 

Pasal 87  
 

(1) Denda administratif dapat dikenakan bersama-sama dengan sanksi 
administratif lainnya. 

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf i 
akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati. 

 

Pasal 88  
 

Apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum 
melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab 

melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk 
melakukan pemulihan fungsi ruang. 
 

Pasal 89  
 

Apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan 
pemulihan fungsi ruang, Pemerintah dapat mengajukan penetapan 

pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah atas beban 
pelanggar di kemudian hari. 
 

Paragraf 3 
Arahan Ketentuan Pidana 

 

Pasal 90  
 
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 77 ayat (4), diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang penataan ruang. 

 
BAB VIII 

PENYELESAIAN SENGKETA 
 

Pasal 91  
 
(1) Penyelesaian sengketa penataan ruang diupayakan berdasarkan 

prinsip musyawarah untuk mufakat. 
(2) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak diperoleh kesepakatan, para 

pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui 
pengadilan sesuai dengan peraturan perundang undangan. 
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BAB IX 
PENYIDIKAN 

 
Pasal 92  

 
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah 

Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk 
melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Tata Ruang 
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana. 

(2) Untuk melaksanakan penyidikan, Pejabat Penyidik sebagaimana 
yang dimaksud pada ayat (1) berwenang: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang tata ruang 
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana tata ruang. 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 
badan sehubungan tindak pidana dibidang tata ruang. 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen 
lain berkenaan dengan tinak pidana dibidang tata ruang. 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti 
pembukuan, pencatatan dan dikumen-dokumen lain, serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidik tindak pidana dibidang tata ruang. 

g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung 
dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang 
dibawa. 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tata 
ruang. 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi. 

j. menghentikan penyidikan dan/ atau; 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan 

tindak pidana dibidang tata ruang sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan. 

(3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada 
Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana. 
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BAB VIII 

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT 
Bagian Kesatu 

 

Pasal 93  
 

(1) Dalam pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Tapanuli Utara, Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan 
penataan ruang kepada masyarakat; 

(2) Pembinaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan melalui: 

a. koordinasi penyelenggaraan penataan ruang; 
b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi 

pedoman bidang penataan ruang; 
c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan 

penataan ruang; 

d. pendidikan dan pelatihan; 
e. penelitian dan pengembangan; 

f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan 
ruang; 

g. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; 
dan 

h. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. 

(3) Badan/Dinas yang ditunjuk mengurus penataan ruang melakukan 
pembinaan penataan ruang terhadap masyarakat; 

(4) Pemerintah Kabupaten bersama Badan/Dinas menyelenggarakan 
pembinaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

sesuai kewenangannya masing-masing. 
 

Bagian Kedua 

Pengawasan 
 

Pasal 94  
 

(1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan 
ruang wilayah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, 
pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang; 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 

Badan/Dinas yang mengurus penataan ruang terhadap kinerja 
pengaturan dan pembinaan; 

(3) Pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten; 

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi; 

(5) Kegiatan pelaporan secara berkala dilakukan oleh Badan/Dinas yang 

mengurus penataan ruang; 
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(6) Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan Badan/Dinas yang 

mengurus penataan ruang terhadap kinerja pengaturan, pembinaan 
dan pengawasan  penataan ruang di wilayah Kabupaten Tapanuli 

Utara, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan: 
a. pemantuan dan evaluasi terhadap kinerja pengaturan penataan 

ruang dengan memperhatikan tingkat kesesuaian produk 
pengaturan di tingkat kabupaten terhadap pedoman 

pelaksanaan; 
b. pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pembinaan penataan 

ruang dengan memperhatikan keterlibatan masyarakat dan 

berbagai pemegang kepentingan di tingkat kabupaten dan 
badan/dinas dalam penataan ruang; 

c. pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pengawasan penataan 
ruang dengan memperhatikan tingkat kesesuaian rencana tata 

ruang, program pemanfaatan ruang dan instrumen pengendalian 
pemanfaatan ruang terhadap kebijakan dan pedoman 
pelaksanaan. 

 
Bagian Ketiga 

Peran Masyarakat 
 

Pasal 95  
 

(1) Peran masyarakat dilakukan sesuai dengan kondisi masyarakat 

setempat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

(2) Peran dilakukan melalui: 
a. penyampaian informasi dari pemerintah, dalam hal ini melalui 

badan/dinas kepada masyarakat mengenai kebijakan penataan 

ruang wilayah Kabupaten Tapanuli Utara yang telah dibuat; 
b. dialog atau pertukaran informasi antara pemerintah, dalam hal 

ini melalui badan/dinas dengan masyarakat mengenai substansi 
masalah yang perlu dibahas dalam proses perencanaan tata 

ruang wilayah Kabupaten Tapanuli Utara; 
c. analisis bersama antara masyarakat dan pemerintah mengenai 

alternatif kebijakan penataan ruang; 
d. konsultasi publik untuk memilih alternatif skenario penataan 

ruang; 

e. pembuatan kesepakatan bersama antara pemerintah dan 
masyarakat mengenai arah kebijakan penataan ruang ; 

f. pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang oleh 
masyarakat; 

g. pembinaan penyelenggaraan penataan ruang oleh kelompok 
masyarakat kepada kelompok masyarakat lainnya; 

h. inisiatif masyarakat dalam pembuatan aturan mengenai 

penyelenggaraan penataan ruang; 
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i. pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada 

huruf c dilakukan dalam setiap elemen dari penyelenggaraan 
penataan ruang, meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, 

dan pengawasan yang selanjutnya akan diatur lebih rinci dalam 
peraturan lainnya. 

 
BAB X 

Kelembagaan 
 

Pasal 96  

 
(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang 

di wilayah Kabupaten dan kerjasama antar sektor/antar daerah 
bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang 

Daerah (BKPRD). 
(2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja BKPRD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang 
mengacu pada peraturan perundang-undangan. 

 
BAB XII 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 97  

 
(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan 

pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang 
telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 

dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. 
(2) Penetapan peruntukan kawasan pada Peraturan Daerah ini tidak 

menghalangi dan menggugurkan hak kepemilikan orang atau badan 

terhadap hak atas tanah atau lahan dengan pemanfaatan pada lahan 
sebagaimana dimaksud tetap mengacu kepada rencana peruntukan 

kawasan. 
(3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka: 

a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai 
dengan masa berlakunya; 

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku 

ketentuan: 
1) Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin 

tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan 
Peraturan Daerah ini; 

2) Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, 

dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
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3) Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak

memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi
kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah

diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang
timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat

diberikan pengantian yang layak berdasarkan musyawarah
mufakat.

c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin
dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan
ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;

d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan
Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang

diperlukan.

BAB XI 
Ketentuan Lain-lain 

Pasal 98 

(1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Tapanuli Utara adalah 20 (dua
puluh) tahun sejak ditetapkan yaitu tahun 2017-2037 dan dapat
ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan
bencana alam skala besar, perubahan batas wilayah yang ditetapkan
dengan undang-undang, RTRW Kabupaten Tapanuli Utara dapat
ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga
dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi
yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau
dinamika internal kabupaten.

(4) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka perlu segera disusun
rencana detail tata ruang dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun
kedepan.

(5) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dilengkapi dengan
Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Album Peta
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

(6) Dalam hal terdapat usulan perubahan peruntukan kawasan hutan
yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis
(DPCLS), yang masih membutuhkan persetujuan dari Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, diselesaikan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Dalam hal terdapat penetapan batas wilayah oleh Menteri Dalam
Negeri terhadap wilayah kabupaten/kota lain berbatasan yang belum
disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan
album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan disesuaikan
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.



BABXl 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 99 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah 
Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 21 Tahun 2001 ten tang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku lagi. 

Pasal 100 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Tapanuli Utara. 

WA SES TAMPUBOLON 
4N1J.0,/ 

Ditetapkan di Tarutung 

pada tanggal 41\ - 10 - '°'t 

BUPATI TAPANULI UTARA, 

Dto,-

NIKSON NABABAN 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA 

TAHUN �oq NOMOR Oj 

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR (3/ 152/2017) 

.59 









     
Lampiran IV  

Daftar Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara 
Sesuai Dengan Permen Pupr No. 14 Thn 2015 

     
Kabupaten : Tapanuli Utara    
Provinsi      : Sumatera Utara        

   

NO. NAMA DAERAH IRIGASI (DI) KECAMATAN LUAS AREAL (HA) 
JUMLAH DAERAH 

IRIGASI 

1 2 3 4 5 

          

1 Aek Sibatubatu Pahae Jae                                    100    

2 Aek Bongbongan Pahae Jae                                    100    

3 Aek Botik Pahae Jae                                    140    

4 Aek Nangali Pahae Jae                                      51    

5 Onan Joro Pahae Jae                                    350    

6 Saba Singkam Pahae Jae 50   

7 Simarpinggan Pahae Jae 60   

8 Liang Singa Pahae Jae 40   

9 Silangkitang Pahae Jae                                    200    

10 Sigurung-gurung Pahae Jae                                      47    

SUB TOTAL 
                                

1.138  10 

1 Aek Martindi Pahae Julu                                    100    

2 Aek Nambilung Pahae Julu                                    130    

3 Aek Simargalung Pahae Julu                                      75    

4 Onan Hasang  Pahae Julu                                    135    

5 Sialang Pahae Julu                                    110    

6 Aek Sitapean Pahae Julu 75   

7 Aek Dahasan Pahae Julu 60   

8 Sawa Longat Pahae Julu 40   

9 Lobu Pining Pahae Julu 30   

10 Gonting Desa Janji Matogu Pahae Julu 45   

11 Sonak Sigompulon Pahae Julu 65   

12 Sitakkapan Lontung Dolok Pahae Julu 75   

13 Aek Siparpar Pahae Julu 43   

14 Simasom Pahae Julu                                      43    

SUB TOTAL 
                                

1.026  14 

1 Sipurik-purik Purbatua                                    150    

2 Aek Bottar Purbatua 100   

3 Aek Sulum Purbatua 40   



4 Pasadahon Paduahon Purbatua                                    320    

SUB TOTAL                                    610  4 

1 Pardamean Simangumban                                    368    

2 Sidua Mas Simangumban                                      50    

3 Simajambu Simangumban                                    200    

4 Simangumban Simangumban                                      70    

SUB TOTAL                                    688  4 

1 Aek Halian Siatas Barita                                      60    

2 Aek Marubun Siatas Barita                                      80    

3 Simarlai-lai Siatas Barita                                      80    

4 Simarombang Siatas Barita                                    112    

5 Sangkaran Siatas Barita 57   

6 Parmocian Siatas Barita 50   

7 Lumban Siagian Siatas Barita 50   

8 Panomburan Siatas Barita 50   

SUB TOTAL                                    539  8 

1 Bondar Sibabiat Tarutung                                      66    

2 Hasak I Tarutung                                    300    

3 Hasak II Tarutung                                    250    

4 Hutabarat Parbaju  Tarutung                                      50    

5 Panaharan  Tarutung                                    200    

6 Panganan Lombu Tarutung                                      15    

7 Siborgung Hilir Tarutung                                    200    

8 Siborgung kiri dan kanan Tarutung                                    159    

9 Sipolhas Tarutung                                      67    

10 Partali Julu Tarutung 100   

11 Siansimun Tarutung 60   

SUB TOTAL 
                                

1.467  11 

1 Aek Halian Harangan Sipoholon                                      68    

2 Saba Dolok Sipoholon                                      18    

3 Pangasean  Sipoholon                                      50    

4 Sibontar Sipoholon                                      55    

5 Sampuran  Sipoholon                                    100    

6 Dusun Pansinaran Sipoholon                                      70    

7 Sibuntuon Sipoholon                                    107    

8 Simanungkalit Sipoholon                                      66    

9 Aek Parpangiran Sipoholon 75   

10 Aek Siandurian Sipoholon 117   

11 Tambok Nabegu Sipoholon                                      52    

12 Aek Toras Sipoholon 40   

13 Aek Pangaloan Sipoholon 85   

14 Sisoding Sipoholon 50   

15 Sipilo Sipoholon 60   

SUB TOTAL 
                                

1.013  15 



1 Aek Butar Pagaran                                    300    

2 Pagaran Ginjang Pagaran                                      84    

3 Lubis Pagaran                                      46    

4 Parhorboan Pagaran                                    116    

5 Sibaragas  Pagaran                                    107    

6 Sidolgi Pagaran                                    140    

7 Sigohi Butuha Pagaran                                    339    

8 Sipultak  Pagaran                                      85    

9 Tambok Bolon Pagaran                                      91    

10 Tomburan Sibirik Pagaran                                    225    

11 Lobu Sonak Pagaran 77   

12 Janggaleman Pagaran 40   

13 Lumban Silintong Pagaran 70   

14 Pokkahan Pagaran 50   

15 Sipultak Dolok Pagaran 100   

16 Sitamba Pagaran 50   

17 Simarhilap Pagaran 60   

18 Pearung Desa Sibaragas Pagaran 40   

19 Lumban Ina-ina Pagaran 50   

20 Aek Sitakkubak Pagaran 98   

21 Parlombuan Pagaran                                    105    

SUB TOTAL 
                                

2.273  21 

1 Sisordak  Parmonangan                                      84    

2 Parlombuan Parmonangan 105   

3 Saba Najonok Parmonangan 45   

4 Saba Lobu  Parmonangan 45   

5 Hutaraja Julu Parmonangan 40   

6 Aek Raja Parmonangan 50   

7 Aek Ussim Parmonangan 40   

8  Aek Parinsoran Parmonangan 60   

SUB TOTAL                                    469  8 

1 Aek Horasan Adian Koting                                      40    

2 Pagaran Lambung Adian Koting                                      40    

3 Aek Narorangon Adiankoting 50   

4 Munson Lyman Adiankoting 50   

5 Aek Burburan Adiankoting 50   

6 Aek Raisan Adiankoting 75   

7 Pansur Batu Adiankoting 75   

8 Aek Bulu Godang Adiankoting 75   

SUB TOTAL                                    455  8 

1 Aek Siaro Siborongborong                                      61    

2 Banjar Sitabotabo Siborongborong                                      60    

3 Hariara Silaban Siborongborong                                      80    

4 Hutasoit Siborongborong                                      90    



5 Lobu Siregar  Siborongborong                                      53    

6 Lobu Sonak Siborongborong                                      46    

7 Lumban pea Siborongborong                                    200    

8 Mabar Siborongborong                                      43    

9 Sambariba Horbo Siborongborong                                      90    

10 Siborongborong Siborongborong                                    135    

11 Sidilanitano Kanan/Kiri Siborongborong                                    500    

12 Sidoras Kiri/Kanan Siborongborong                                    384    

13 Sigalingging/Pealangge Siborongborong                                      41    

14 Sigumbang  Siborongborong                                      73    

15 Sijaba Siborongborong                                    115    

16 Simokmok Siborongborong                                    200    

17 Sitampurung Siborongborong                                    225    

18 Siugan-ugan Siborongborong                                      51    

19 Sosor Tambak Siborongborong                                    120    

20 Silait-lait Siborongborong 67   

21 Lumban Tora Siborongborong 72   

22 Lumban Pea Dolok Siborongborong 79   

23 Sianpapaga Siborongborong 150   

24 Simarompuompu Siborongborong 93   

25 Panggasean Siborongborong 64   

26 Sampean Siborongborong 80   

27 Lobu Dusun Pangkirapan Siborongborong 90   

28 Pangambatan Siborongborong 60   

29 Sitamba Lbn. Pea Dolok Siborongborong 75   

30 Pananggele Siborongborong 150   

31 Lumban Julu Pohan Siborongborong 66   

SUB TOTAL 
                                

3.613  31 

1 Dolok Martumbur Muara 50   

2 Sosor Sihilap Muara 50   

3 Suppol Muara 60   

4 Bondar Barat Muara 80   

5 Silando Muara 70   

6 Huta Ginjang Muara 67   

7 Silaput/Sitanggor Muara 60   

8 Aritonang Muara                                      60    

9 Sidempula Muara                                    160    

10 Sigansip Muara                                    100    

11 Simanosor Muara                                      55    

12 Ugan Muara                                      49    

13 Untemungkur Muara                                      25    

SUB TOTAL                                    886  13 

1 Nalas Sipahutar 100   

2 Hoda Sipahutar Sipahutar 50   



3 Simanuk Sipahutar 125   

4 Aek Boruan Sipahutar 40   

SUB TOTAL                                    315  4 

1 Sampean Pangaribuan 80   

2 Saba Bolak  Pangaribuan                                    400    

3 Siomaoma Pangaribuan 100   

4 Parsibarungan Pangaribuan 40   

5 Saroha Sampean Pangaribuan 45   

6 Aek Bontar Pangaribuan 75   

7 Aek Sitarolo Pangaribuan 70   

8 Huta Julu  Pangaribuan 75   

SUB TOTAL                                    885  8 

1 Aek Tangga Garoga 70   

2 Aek Sisudung Garoga 50   

3 Aek Pansur Godang Garoga 75   

4 Saba Aron Garoga 45   

5 Saba Kole Garoga 50   

6 Sitangko Rahot Garoga 33   

7 Saba Lobu Garoga 36   

8  Aek Sibio-bio Garoga 72   

9 Aek Salak/sisudung Garoga                                      97    

SUB TOTAL                                    528  9 

TOTAL 
                               

15.905  
168  

 

 

BUPATI TAPANULI UTARA, 

                        dto 

          NIKSON NABABAN 

 



Lampiran V 

Sistem Jaringan Air Permukaan di Kabupaten Tapanuli Utara 

 

 Aek Sigeaon  Aek Sarulla 

 Aek Situmandi  Aek Sihadampuan 

 Aek Siborgung  Aek Puli 

 Aek Hidupan  Aek Marombang 

 Aek Silalaen  Aek Badingin 

 Aek Sisulum  Aek Simajambu 

 Aek Harangan  Aek Sibaragas 

 Aek Sidoras  Aek Siandurian 

 Aek Sidilanitano  Aek Goti 

 Aek Butar  Aek Simok-mok 

 Aek Godang  Aek tamburan Sibirik 

 Aek Isa  Aek Sipurik-purik 

 Aek Hoda  Aek Simariaia 

 Aek Sitapean  Aek Sampuran 

 Aek Hopong  Aek Halian 

 Aek Nambilung  Aek Sidempula 

 Aek Dahasan  Aek Ristop 

 Aek Botik  Aek Batang Toru 

 Aek Nalas  Aek Somalla 

 Aek Bilah  Aek Salak 

 Aek Dabuan Piso  Aek Tangga 

 Aek Hadataran  

 

 

BUPATI TAPANULI UTARA, 

             dto 

          NIKSON NABABAN 

 



Lampiran VI 

Potensi Mata Air di Kabupaten Tapanuli Utara 

1. Sitakka Tarutung 2. Silima Bahal  Dolok
3. Hutapea 4. Aek Mas
5. Ugan 6. Saba Butar
7. Bintang Pinur 8. Silaban Dolok
9. Aek Nasia 10. Mahanaen
11. Aek Tampang 12. Aek Bondar Sipetang
13. Aek Hidupan 14. Aek Botik
15. Simabulan 16. Sidempula Muara
17. Aek Rara 18. Hutaginjang
19. Air Soda 20. Sihine-hine
21. Horsik 22. Sihadampuan
23. Naga Timbul 24. Bondar Labu
25. Goti 26. Aek Napultak
27. Lobu Singkam 28. Aek Panogan
29. Silangkitang I 30. Saba Tobing
31. Silangkitang II 32. Simasom
33. Sigurundang 34. Aek Hutagalung
35. Parendean 36. Aek Ran
37. Sigoring-goring 38. Aek Sulam
39. Sole-sole 40. Aek Sihura-hura
41. Parhombanan 42. Aek Saroha
43. Sipoholon (air Panas) 44. Aek Sitonggi-tonggi
45. Sibadak II 46. Aek Sibual
47. Sia-sia 48. Aek Tano Ponggol
49. Aek Sisulum 50. Aek Saba Pancur
51. Ambar Lalo 52. Aek Saba Julu
53. Simorangkir 54. Aek Sitangko Raut
55. Pancurnapitu 56. Aek Saba Pancur (Baronga Julu)
57. Jetun 58. Aek Sigale-gale
59. Sigohi Butuha

BUPATI TAPANULI UTARA, 

 dto 

 NIKSON NABABAN 



Siborong-borong 

Pagaran 

Sipoholon 

Tarutung 

A<liankobng 

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA 

LAMPIRAN VII. PETA POLA RUANG 

N 

A 
SKALA 1 : 300,000 

0 2.25 4.5 9 13.5 

PROYEKSI 

SISTEM GRID 

DATUM HORIZONTAL 

NO, LEMBAR PETA 

......... TRANVERSE MERCATOR 

: .............. GRID GEOGRAFI DAN GRID UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR 

: ,,,,,,,,,,,,,, WGS 84 · ZONE 47N 

Sipahutar 

_L_ 

_j 

LEGENDA 

PERAIRAN 

,R': Sungai 

c;:::J Danau 

Pantai 

SISTEM JARINGAN JALAN 

-- Jalan Arteri 
-- Jalan Kolektor 
-- Jalan Lokal 

_, 
Garoga 

( 
ADMINISTRASI 

@ lbukota Kabupaten 
• lbukota Kecamatan 
o Desa I Perkampungan

-··-·-··-· Batas Kabupaten 
-·-·-·- Batas Kecamatan 

Rencana Jalan Kereta Api 

Rencana Jalan Lokal 
Rencana Kolektor 

POLA PERENCANAAN RUANG 

- Hulan Konservasi (KSA/KPA) Kawasan Sempadan Mata Air 

Kawasan Sempadan Sungai Besar 

Kawasan Sempadan Sungai Kecil 

- Hutan Lindung 

Hulan Produksi 

Hutan Produksi Konversi - Permukiman 

- Hutan Produksi Terbatas - Pertanian Lahan Basah 

- Kawasan Rawan Bencana - Pertanian Lahan Kering 

Kawasan Sempadan Danau 

SUMBER PETA 

-Peta Batas Administrasi Kabupaten Tapanuli Utara, 
Bappeda Tapanuli Utara 2014 

-Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia Skala I : 50.000, 
Badan Informasi Geospasial Tahun 2014 

-Data Badan Pusat Statistik Tahun 2014 
-Peta Rawan Bencana BNPB Tahun 2014 
-Peta Kawasan Hutan SK579 Tahun 2014 

BUPATITAPANULIUTARA 

dto 

( NIKSON NABABAN ) 





 

 

 

 

 
  

 

LLaammppiirraann  IIXX  

IInnddiikkaassii  PPrrooggrraamm  PPeemmbbaanngguunnaann  WWiillaayyaahh  KKaabbuuppaatteenn  TTaappaannuullii  UUttaarraa    TTaahhuunn  22001177  ––  22003377  

No. Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Keterangan 

PJM - 1 PJM - 2 PJM - 3 PJM - 4 
 

A. Perwujudan Struktur Ruang        

1. Perwujudan Pusat Kegiatan        
 1. Pembangunan dan pengembangan PKL Tarutung dan Siborongborong APBD/APBN BAPPEDA      

2. Pembangunan dan pengembangan PPK dan PPKp 
(promosi) 

Pangaribuan dan Pahae Jae APBD BAPPEDA     
 

3. Pembangunan dan pengembangan PPL 
Muara, Pagaran, Garoga, Sipahutar, Sipoholon, Siatas Barita, 
Adian Koting, Parmonangan, Purbatua, Pahae Jae, Pahae 
Julu, dan Simangumban 

APBD 
 
BAPPEDA 

    
 

2. Perwujudan Sistem Prasarana        

2.1 Prasarana dan Sarana Transportasi         
 

1.   Pembangunan jalan penghubung 
Perkerasan / pengaspalan jalan Parsingkaman – Lobu 
Haminjon – Batas Tapanuli Tengah (Kecamatan Adian 
Koting) 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

2.   Pembangunan jalan penghubung 
Perkerasan / pengaspalan jalan Siupar – Adian Pikkal – 
Batas Tapanuli Tengah (Kecamatan Adian Koting) 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

3.   Pembangunan jalan penghubung 
Perkerasan / pengaspalan jalan Lapo Gambiri – Pansur Batu 
– Torhonas (Kecamatan Adian Koting) 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

4.   Pembangunan jalan penghubung 
Perkerasan / pengaspalan jalan Simpang Patada – 
Parmonangan – Simarsalaon – Tumus – Hajoran – Batas 
Tapanuli Tengah (Kecamatan Parmonangan) 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

5.   Peningkatan / pemeliharaan jalan 
Perkerasan / pengaspalan jalan Parmonangan – Huta Tua – 
(Kecamatan Parmonangan) 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

6.   Peningkatan / pemeliharaan jalan 
Perkerasan / pengaspalan jalan Rappa – Purba Dolok – 
Hajoran (Kecamatan Parmonangan) 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

7.   Peningkatan / pemeliharaan jalan 
Perkerasan / pengaspalan jalan Hutajulu – Hutajulu 
Parbalik (Kecamatan Parmonangan) 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 
 

8.   Pembangunan jalan penghubung 
Perkerasan / pengaspalan jalan Simangumban – Muara 
Tolang – Batas Tapanuli Selatan (Kecamatan Simangumban) 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

9.   Peningkatan / pemeliharaan jalan 
Perkerasan / pengaspalan jalan Aek Puli – Desa Pardomuan 
– Dolok Saut (Kecamatan Simangumban) 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

10. Peningkatan / pemeliharaan jalan  
Perkerasan / pengaspalan jalan Sigompulon – Bonanidolok  
- Simarpinggan (Kecamatan Pahae Julu) 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

11. Peningkatan / pemeliharaan jalan 
Perkerasan / pengaspalan jalan Siandor andor – 
Sibaganding (Kecamatan Pahae Julu) 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

12. Pembangunan jalan penghubung Pengaspalan jalan Garoga – Rianiate – Batas Toba Samosir APBD Dinas Pekerjaan      



 

 

 
  

 

No. Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Keterangan 

PJM - 1 PJM - 2 PJM - 3 PJM - 4 
 

(Kecamatan Garoga) Umum dan Penataan 
Ruang 

13. Pembangunan jalan penghubung 
Perkerasan / pengaspalan jalan Garoga – Pearaja – Batas 
Tapanuli Selatan (Kecamatan Garoga) 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

14. Peningkatan / pemeliharaan jalan 
Perkerasan / pengaspalan jalan Pargawahan – Simpang 
Bolon (Kecamatan Garoga) 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

15. Peningkatan / pemeliharaan jalan 
Perkerasan / pengaspalan jalan Lumban Pinasa – 
Parsosoran – Gonting Salak (Kecamatan Garoga) 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

 
16. Peningkatan / pemeliharaan jalan  

Pengaspalan jalan Sipoholon – Rura Julu (Kecamatan 
Sipoholon) 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

17. Pembangunan jalan penghubung 
Pengaspalan jalan Simanampang – Sigotom (Kecamatan 
Pangaribuan) 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

18. Peningkatan / pemeliharaan jalan  
Pengaspalan jalan Rahut Bosi – Lobu Gala (Kecamatan 
Pangaribuan) 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

19. Peningkatan / pemeliharaan jalan 
Pengaspalan jalan Parsorminan – Batunadua (Kecamatan 
Pangaribuan) 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

20. Peningkatan / pemeliharaan jalan 
Pemeliharaan  periodik Simorangkir – Salib Kasih – 
Simanampang (Kecamatan Siatas Barita) 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

21. Pembukaan jalan 
Sitabotabo – Lobu Siregar – Hutabulu – Silangit (Kecamatan 
Siborongborong)  

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

22. Pembukaan jalan 
Silait lait – Sijaba – Bandara Silangit (Kecamatan 
Siborongborong) 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

23. Pembukaan jalan 
Lumban Holbung – Bahal Batu III – Hutaraja (Kecamatan 
Siborongborong) 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

24. Peningkatan / pemeliharaan jalan 
Pengaspalan jalan Buhit Nangge – Purba Sinomba 
(Kecamatan Siborongborong) 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

25. Peningkatan / pemeliharaan jalan 
Pemeliharaan periodik Siborongborong – Butar (Kecamatan 
Siborongborong) 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

26. Pembangunan jalan penghubung 
Pemeliharaan periodik Bahal Batu I – Onan Runggu I 
(Kecamatan Siborongborong) 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

27. Peningkatan / pemeliharaan jalan 
Pemeliharaan periodik Silangit – Simpang III Muara 
(Kecamatan Siborongborong) 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

28. Peningkatan / pemeliharaan jalan 
Pengaspalan jalan Silangit  - Sianjur (Kecamatan 
Siborongborong) 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 

    
 



 

 

 
  

 

No. Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Keterangan 

PJM - 1 PJM - 2 PJM - 3 PJM - 4 
 

Ruang 

29. Peningkatan / pemeliharaan jalan 
Pengaspalan jalan Simpang Sihatandohan – Sihatandohan 
(Kecamatan Siborongborong) 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

30. Pembangunan jalan penghubung 
Pengaspalan (Hotmix) Simpang III Muara – Muara 
(Kecamatan Muara) 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

31. Pembangunan jalan penghubung 
Pengaspalan jalan Sitanggor – Meat – Batas Toba Samosir 
(Kecamatan Muara) 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

32. Pembangunan jalan penghubung 
Pengaspalan jalan Muara – Bakkara – Batas Humbang 
Hasundutan (Kecamatan Muara) 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

33. Pembangunan jalan penghubung 
Pemeliharaan periodik jalan Butar – Silaban – Batas 
Humbang Hasundutan (Kecamatan Pagaran)  

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

34. Peningkatan / pemeliharaan jalan 
Pemeliharaan periodik Hutatinggi – Simamora (Kecamatan 
Pagaran) 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

35. Pembukaan jalan 
Aek Mas – Batara Guru – Bahal Batu II – Sihujur – Pagar 
Sinondi (Kecamatan Tarutung) 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

36. Peningkatan / pemeliharaan jalan 
Pengaspalan jalan Aek Siansimun – Siandor andor 
(Kecamatan Tarutung) 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

37. Pembangunan jalan penghubung 
Pengaspalan jalan Nahornop – Perumnas Barat Indah 
Permai – Desa Sitampurung (Kecamatan Tarutung) 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

 
38. Pembangunan jalan penghubung 

Pemeliharaan periodik Sipahutar – Parlombuan (Kecamatan 
Sipahutar) 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

39. Peningkatan / pemeliharaan jalan 
Pemeliharaan periodik Onan Runggu – Silima Bahal 
(Kecamatan Sipahutar) 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

40. Peningkatan / pemeliharaan jalan 
Pemeliharaan periodik Onan Runggu – Lumban Rang – 
Lumban Lobu (Kecamatan Sipahutar) 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

41.  Peningkatan / pemeliharaan jalan 
Pengaspalan jalan Siparendean – Adian Padang – Sabungan 
Nihuta IV (Kecamatan Sipahutar) 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

42.  Peningkatan / pemeliharaan jalan 
Pengaspalan jalan Pangaloan – Pagaran (Kecamatan Pahae 
Jae) 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

43.  Peningkatan / pemeliharaan jalan 
Pemeliharaan periodik jalan Sarulla – Sipetang (Kecamatan 
Purbatua) 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

44.  Pembangunan jalan penghubung 
Pengaspalan jalan Janji Maria – Bonani Dolok – Batas 
Tapanuli Tengah (Kecamatan Purbatua) 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 
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45.  Pembangunan / pemeliharaan jalan desa Seluruh desa Kecamatan Sipoholon APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

46.  Pembangunan / pemeliharaan jalan desa Seluruh desa Kecamatan Simangumban APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

47.  Pembangunan / pemeliharaan jalan desa Seluruh desa Kecamatan Purbatua APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

48.  Pembangunan / pemeliharaan jalan desa Seluruh desa Kecamatan Pahae Jae APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

49.  Pembangunan / pemeliharaan jalan desa Seluruh desa Kecamatan Pahae Julu APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

50.  Pembangunan / pemeliharaan jalan desa Seluruh desa Kecamatan  Siatas Barita APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

51.  Pembangunan / pemeliharaan jalan desa Seluruh desa Kecamatan Sipahutar APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

52.  Pembangunan / pemeliharaan jalan desa Seluruh desa Kecamatan Pangaribuan APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

53.  Pembangunan / pemeliharaan jalan desa Seluruh desa Kecamatan Garoga APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

54.  Pembangunan / pemeliharaan jalan desa Seluruh desa Kecamatan Siborongborong APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

55.  Pembangunan / pemeliharaan jalan desa Seluruh desa Kecamatan Muara APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

56.  Pembangunan / pemeliharaan jalan desa Seluruh desa Kecamatan Pagaran APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

57.  Pembangunan / pemeliharaan jalan desa Seluruh desa Kecamatan Parmonangan APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

58.  Pembangunan / pemeliharaan jalan desa Seluruh desa Kecamatan Tarutung APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

59.  Pembangunan / pemeliharaan jalan desa Seluruh desa Kecamatan  Siatas Barita APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

 
60.  Peningkatan dan pembangunan Terminal Madya       

Tarutung 
Kecamatan Tarutung APBD 

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

 61.   Perencanaan dan pembangunan Terminal Kecamatan Siborongborong APBD Dinas Pekerjaan      
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Siborongborong Umum dan Penataan 
Ruang, Dinas 
Perhubungan 

 

63.   Peningkatan sarana dan prasarana Sub 
Terminal Pangaribuan menjadi type C 

Kecamatan Pangaribuan APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang, Dinas 
Perhubungan 

    

 

 
63.   Peningkatan sarana dan prasarana Sub 

Terminal Parmonangan menjadi type C 
Kecamatan Parmonangan APBD 

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang, Dinas 
Perhubungan 

    

 

 

64.  Pembangunan Terminal Type  C  Pahae Jae Kecamatan Pahae Jae APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang, Dinas 
Perhbungan 

    

 

 
65.   Pembangunan Sarana dan Prasarana Terminal 

Mini Pasar Tarutung 
Kecamatan Tarutung APBD 

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang, Dinas 
Perhbungan 

    

 

 
66.  Peningkatan dan pembangunan sarana dan 

prasarana lalu-lintas jalan 
Seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara APBD 

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang, Dinas 
Perhbungan 

    

 

 
67.  Peningkatan dan pembangunan sarana dan 

prasarana Dermaga Muara/Sitanggor 
Kecamatan Muara APBD/APBN 

Dinas Perhubungan, 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    

 

 
68.  Peningkatan dan pembangunan sarana dan 

prasarana Dermaga Sibandang 
Kecamatan Muara APBD/APBN 

Dinas Perhubungan, 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    

 

 

69. Pembangunan jalan penghubung Jalan Jurs. Bariba Ni Aek – Sipinsur (Bts Humbang) APBD 
Dinas Perhubungan, 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    

 

2.2 Prasarana Energi         

 
1. Pembangunan PLTA Simindor Desa Pertengahan Kec. Parmonangan APBD 

Dinas Pu dan PR, PLN, 
Swasta 

    
 

2. Pembangunan Jaringan Transmisi Listrik 
Beberapa rumah penduduk yang belum terlayani dekat 
dengan jaringan yang di Desa Aek Nauli III dan Sabungan 
Nihuta IV di Kec. Sipahutar 

APBD 
Dinas Pu dan PR, PLN, 
Swasta 

    
 

3. Pembangunan Jaringan Transmisi Listrik 
Desa Gonting Salak, Lontung Jae II, Sayurmatio, Aek Horsik, 
Garoga Sibargot, Simpang Bolon, Padang Siandomang dan 
Parsosoran di Kec. Garoga 

APBD 
Dinas Pu dan PR, PLN, 
Swasta 

    
 

4. Pembangunan Jaringan Transmisi Listrik 
Desa Dolok Sanggul, Lobu Sihim, dan Pardomuan di Kec. 
Simangumban 

APBD 
Dinas Pu dan PR, PLN, 
Swasta 

    
 

5. Pembangunan Jaringan Transmisi Listrik Desa Siantar Naipospos dan Pardomuan Nauli di Kec. Adian APBD Dinas Pu dan PR, PLN,      



 

 

 
  

 

No. Program Utama Lokasi Sumber Dana Instansi Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Keterangan 

PJM - 1 PJM - 2 PJM - 3 PJM - 4 
 

Koting Swasta 

6. Pembangunan Jaringan Transmisi Listrik 
Desa Rura Julu Toruan dan Desa Rura Julu Dolok di Kec. 
Sipoholon 

APBD 
Dinas Pu dan PR, PLN, 
Swasta 

    
 

7. Pembangunan Jaringan Transmisi Jaringan Listrik 
Desa Pansur Napitu, Saliharan, dan Desa Lobu Hole di Kec. 
Siatas Barita 

APBD 
Dinas Pu dan PR, PLN, 
Swasta 

    
 

8. Pembangunan Jaringan Transmisi Listrik Desa Siandorandor di Kec. Tarutung APBD 
Dinas Pu dan PR, PLN, 
Swasta 

    
 

9. Pembangunan Jaringan Transmisi Listrik 

Dusun Simataniari Desa Lumban Tonga-tonga, Dusun Urat 
Nihuta Desa Bahal Batu II, Dusun Lumban Julu Desa 
Sigumbang, Dusun Sibuntuon Desa Silait-lait, Dusun Lintong 
Gaol dan Dusun Lumban Simaung Desa Siborongborong I, 
Dusun Lumban Simanjuntak Desa Pariksabungan dan 
Dusun Sangkae Toruan Desa Pohan Julu di Kec. 
Siborongborong 

APBD 
Dinas Pu dan PR, PLN, 
Swasta 

    

 

10. Pembangunan Jaringan Transmisi Listrik 
Desa Hutatua, Pertengahan, Hutajulu Parbalik, Purba Dolok, 
Batu Arimo dan Dusun Tano Perak, serta Dusun Sihopong di 
Kec. Parmonangan 

APBD 
Dinas Pu dan PR, PLN, 
Swasta 

    

 

11.   Pembangunan Jaringan Transmisi Listrik 
Desa Pardamean Dusun Gunung Tua, Desa Nahornop 
Marsada Dusun Naga Timbul di Kec. Pahae Jae 

APBD 
Dinas Pu dan PR, PLN, 
Swasta 

    
 

12.   Pembangunan Jaringan Transmisi Listrik 
Tenaga Air 

Desa Lotung Dolok Dusun Golat, Desa Pasir, Desa 
Sitorangari dan Desa Sitolu Dusun Sialang di Kec. Pahae Julu 

APBD 
Dinas Pu dan PR, PLN, 
Swasta 

    
 

13.   Pembangunan Jaringan Transmisi Listrik 
Tenaga Air 

Desa Batumanumpak Dusun Sihubil, Desa Najumambe 
Dusun Lobu Sohak dan Desa Sigotom Julu Dusun 
Simanjuntak di Kec. Pangaribuan 

APBD 
Dinas Pu dan PR, PLN, 
Swasta 

    
 

14.   Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air 
Desa Pagaran Pisang, Sibalanga, Pagaran Lambung I, 
Pagaran Lambung III, Pagaran Lambung IV dan Siantar 
Naipospos di Kec. Adian Koting  

APBD 
Dinas Pu dan PR, PLN, 
Swasta 

    
 

15.   Pembangunan dan Pengembangan Pembangkit 
Listrik Tenaga Air 

Air Terjun Aek Sarulla Desa Parsaoran di Kec. Pahae Jae APBD 
Dinas Pu dan PR, PLN, 
Swasta 

    
 

2.3 Prasarana Sumber Daya Air Baku         

 
1.   Peningkatan / pemeliharaan jaringan irigasi Seluruh desa Kecamatan Sipoholon APBD 

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

2.   Peningkatan / pemeliharaan jaringan irigasi Seluruh desa Kecamatan Simangumban APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

3.   Peningkatan / pemeliharaan jaringan irigasi Seluruh desa Kecamatan Purbatua APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

4.   Peningkatan / pemeliharaan jaringan irigasi Seluruh desa Kecamatan Pahae Jae APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

5.   Peningkatan / pemeliharaan jaringan irigasi Seluruh desa Kecamatan Pahae Julu APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

 6.   Peningkatan / pemeliharaan jaringan irigasi Seluruh desa Kecamatan Siatas Barita APBD Dinas Pekerjaan      
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Umum dan Penataan 
Ruang 

7.   Peningkatan / pemeliharaan jaringan irigasi Seluruh desa Kecamatan Sipahutar APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

8.   Peningkatan / pemeliharaan jaringan irigasi Seluruh desa Kecamatan Pangaribuan APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

9.   Peningkatan / pemeliharaan jaringan irigasi Seluruh desa Kecamatan Garoga APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

10. Peningkatan / pemeliharaan jaringan irigasi Seluruh desa Kecamatan Siborongborong APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

11. Peningkatan / pemeliharaan jaringan irigasi Seluruh desa Kecamatan Muara APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

12. Peningkatan / pemeliharaan jaringan irigasi Seluruh desa Kecamatan Pagaran APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

13. Peningkatan / pemeliharaan jaringan irigasi Seluruh desa Kecamatan Parmonangan APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

14. Peningkatan / pemeliharaan jaringan irigasi Seluruh desa Kecamatan Tarutung APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

15. Rehabilitasi jaringan irigasi Daerah irigasi (DI) Aek Butar Kecamatan Pagaran APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

16. Rehabilitasi jaringan irigasi Daerah irigasi (DI) Parhorboan Kecamatan Pagaran 
APBD 

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    

 

17. Rehabilitasi jaringan irigasi Daerah irigasi (DI) Sipultak Kecamatan Pagaran 
APBD 

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

18. Rehabilitasi jaringan irigasi Daerah irigasi (DI) Sidilanitano Kanan/Kiri Kecamatan 
Siborongborong APBD 

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

19. Rehabilitasi jaringan irigasi Daerah irigasi (DI) Sidoras Kiri/Kanan Kecamatan 
Siborongborong APBD 

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

20. Rehabilitasi jaringan irigasi Daerah irigasi (DI) Sigohi Butuha Kecamatan 
Siborongborong  APBD 

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

21. Rehabilitasi jaringan irigasi Daerah irigasi (DI) Hariara Silaban Kecamatan 
Siborongborong  APBD 

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

22. Rehabilitasi jaringan irigasi Daerah irigasi (DI) Lumban Pea Kecamatan Siborongborong  APBD Dinas Pekerjaan      
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Umum dan Penataan 
Ruang 

23. Rehabilitasi jaringan irigasi Daerah irigasi (DI) Simokmok Kecamatan Siborongborong  APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

24. Rehabilitasi jaringan irigasi Daerah irigasi (DI) Sitampurung Kecamatan 
Siborongborong  APBD 

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

25. Rehabilitasi jaringan irigasi Daerah irigasi (DI) Sijaba Kecamatan Siborongborong  APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

26. Rehabilitasi jaringan irigasi Daerah irigasi (DI) Silangkitang Kecamatan Pahae Julu APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

27. Rehabilitasi jaringan irigasi Daerah irigasi (DI) Onan Hasang Kecamatan Pahae Julu APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

28. Rehabilitasi jaringan irigasi Daerah irigasi (DI) Onan Joro Kecamatan Pahae Julu APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

29. Rehabilitasi jaringan irigasi Daerah irigasi (DI) Aek Sibatu Kecamatan Pahae Jae APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

30. Rehabilitasi jaringan irigasi Daerah irigasi (DI) Pasadahon Paduahon Kecamatan Pahae 
Jae APBD 

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

31. Rehabilitasi jaringan irigasi Daerah irigasi (DI) Sipurik-purik Kecamatan Purbatua APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

32. Rehabilitasi jaringan irigasi Daerah irigasi (DI) Simarombang Kecamatan Purbatua APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

33. Rehabilitasi jaringan irigasi Daerah irigasi (DI) Simajambu Kecamatan Simangumban APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

34. Rehabilitasi jaringan irigasi Daerah irigasi (DI) Saba Bolak Kecamatan Pangaribuan APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

35. Rehabilitasi jaringan irigasi Daerah irigasi (DI) Dusun Pansinaran Kecamatan Sipoholon APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

36. Rehabilitasi jaringan irigasi Daerah irigasi (DI) Sibuntuon Kecamatan Sipoholon APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

37. Rehabilitasi jaringan irigasi Daerah irigasi (DI) Hutabarat Parbaju Kecamatan Tarutung APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

 
38. Rehabilitasi jaringan irigasi Daerah irigasi (DI) Siborgung Hilir Kecamatan Tarutung APBD Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan 
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Ruang 

39. Rehabilitasi jaringan irigasi Daerah irigasi (DI) Siborgung Kiri/Kanan Kecamatan 
Tarutung APBD 

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    

 

40.Rehabilitasi jaringan irigasi Daerah irigasi (DI) Hasak I Kecamatan Tarutung APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

41. Rehabilitasi jaringan irigasi Daerah irigasi (DI) Hasak II Kecamatan Siatas Barita APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

42.   Rehabilitasi jaringan irigasi Daerah irigasi (DI) Bondar Sibabiat Kecamatan Siatas Barita  APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

43.   Rehabilitasi jaringan irigasi Daerah irigasi (DI) Sisordak Kecamatan Parmonangan APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

44.   Rehabilitasi jaringan irigasi Daerah irigasi (DI) Parlombuan Kecamatan Parmonangan APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

45.   Rehabilitasi jaringan irigasi Daerah irigasi (DI) Unte Mungkur Kecamatan Muara APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

46.   Rehabilitasi jaringan irigasi 
Daerah irigasi (DI) Sigansip Kecamatan Muara APBD 

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

47.   Peningkatan dan pembangunan 
2 kecamatan terkait di Kecamatan di Kabupaten Tapanuli 
Utara 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

48.   Pembangunan tata air mikro 
6 kecamatan terkait di Kecamatan di Kabupaten Tapanuli 
Utara 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

49.   Revitalisasi jaringan irigasi desa 
8 kecamatan terkait di Kecamatan di Kabupaten Tapanuli 
Utara 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

50.   Pembangunan irigasi air permukaan 
Seluruh kecamatan terkait di Kecamatan di Kabupaten 
Tapanuli Utara 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

51.   Survei kondisi bangunan prasarana irigasi 
Seluruh kawasan sungai terkait di Kecamatan di Kabupaten 
Tapanuli Utara 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

52.   Pemeliharaan bangunan prasarana sungai 
Seluruh kawasan sungai terkait di Kecamatan di Kabupaten 
Tapanuli Utara 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

53.   Revitalisasi bangunan prasarana sungai 
Seluruh kawasan sungai terkait di Kecamatan di Kabupaten 
Tapanuli Utara 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

54.   Perencanaan normalisasi saluran sungai Seluruh kawasan sungai terkait di Kecamatan di Kabupaten APBD Dinas Pekerjaan      
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Tapanuli Utara Umum dan Penataan 
Ruang 

55.  Pengembangan dan pengolahan data dan 
informasi SDA 

Seluruh kawasan sumber air baku terkait di Kecamatan di 
Kabupaten Tapanuli Utara 

APBD 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan 
Ruang 

    
 

2.4 Prasarana Telekomunikasi         

 

1.  Penambahan jaringan telepon rumah di wilayah 
yang termasuk kawasan perkotaan 

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara APBD 
Dinas PU dan 
Penataan Ruang, 
TELKOM 

    
 

2.  Penambahan telepon umum dan wartel di pusat 
permukiman perdesaan, baik dengan jaringan 
kabel dan nir kabel 

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara APBD 
Dinas PU dan 
Penataan Ruang, 
TELKOM 

    
 

3.  Pembangunan stasiun-stasiun komunikasi nir 
kabel di wilayah-wilayah tertinggal/terisolasi  

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara APBD 
Dinas PU dan 
Penataan Ruang, 
TELKOM 

    

 

2.5 Prasarana Lingkungan         

 Sistem Pengelolaan Persampahan        
 

 

1. Bantuan Teknis Pengolahan Sampah Terpadu 3R Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara APBD 
Dinas Lingkungan 
Hidup 

    

 

2.  Studi kelayakan dan desain penentuan lokasi 
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di beberapa 
lokasi wilayah kabupaten  

Siborongborong, Pangaribuan dan Pahae Jae APBD 
Dinas Lingkungan 
Hidup 

    
 

3.  Penambahan jumlah TPS dan perluasan 
jangkauan pelayanan 

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara APBD 
Dinas Lingkungan 
Hidup 

    
 

 

4.  Pengelolaan limbah sampah dengan sistem 
Sanitary landfill 

Siborongborong, Sipoholon, Tarutung APBD 
Dinas Lingkungan 
Hidup 

    
 

5.  Penyediaan alat angkut sampah di setiap kawasan 
permukiman 

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara APBD 
Dinas Lingkungan 
Hidup 

    
 

6.  Fasilitasi penyusunan rencana induk sistem 
persampahan kabupaten 

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara APBD 
Dinas Lingkungan 
Hidup 

    
 

 Sistem Pengelolaan Limbah Cair         

 
1.  Studi dan desain pengembangan instalasi 

pengelolaan air limbah 
Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara APBD 

Dinas Lingkungan 
Hidup 

    
 

 
2.  Pengelolaan limbah cair di kawasan perkotaan 

dengan cara terpusat 
Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara APBD 

Dinas Lingkungan 
Hidup 

    
 

2.6 Sarana Lainnya         

 Sarana Pendidikan         

 

1.  Pembangunan 1 unit SMA di Desa Silantom Kec. Pangaribuan 
APBN/APBD 
Provinsi dan 

Kabupaten, APBN 

Dinas PU dan 
Penataan Ruang, dan 
Dinas Pendidikan 

    
 

2.   Pembangunan Sekolah Tingkat SD, SMP dan SMA Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara 
APBN/APBD 
Provinsi dan 

Kabupaten, APBN 

Dinas PU dan 
Penataan Ruang, dan 
Dinas Pendidikan 
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3.   Pembangunan Sekolah Tingkat SD, SMP, dan SMA 
/ SMK 

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara 
APBN/APBD 
Provinsi dan 
Kabupaten 

Dinas PU dan 
Penataan Ruang, dan 
Dinas Pendidikan 

    
 

4.   Pembangunan Sekolan Tingkat TK, dan SMK  Desa Aek Nabara Kec. Simangumban 
APBN/APBD 
Provinsi dan 
Kabupaten 

Dinas PU dan 
Penataan Ruang, dan 
Dinas Pendidikan 

    
 

5.   Pembangunan SMK Pertanian Kec. Purbatua 
APBN/APBD 
Provinsi dan 
Kabupaten 

Dinas PU dan 
Penataan Ruang, dan 
Dinas Pendidikan 

    
 

6.  Revitalisasi gedung sekolah tingkat SD, SMP dan 
SMA 

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara 
APBN/APBD 
Provinsi dan 

Kabupaten, APBN 

Dinas PU dan 
Penataan Ruang, dan 
Dinas Pendidikan 

    
 

7. Pembangunan 1 unit sekolah tingkat SMA 
Desa Hutabulu, Bahal Batu, Lumban Tonga-tonga, Paniaran, 
Kec. Siborongborong 

APBN/APBD 
Provinsi dan 

Kabupaten, APBN 

Dinas PU dan 
Penataan Ruang, dan 
Dinas Pendidikan 

    
 

8. Pembangunan unit sekolah tingkat SMP Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara 
APBN/APBD 
Provinsi dan 

Kabupaten, APBN 

Dinas PU dan 
Penataan Ruang, dan 
Dinas Pendidikan 

    
 

 Sarana Perdagangan dan Jasa          

 

1. Pembangunan pasar  Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara 
APBN/APBD 
Provinsi dan 

Kabupaten, APBN 

Dinas PU dan 
Penataan Ruang, dan 
Dinas Perdagangan 

    
 

2. Revitalisasi pasar Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara 
APBN/APBD 
Provinsi dan 

Kabupaten, APBN 

Dinas PU dan 
Penataan Ruang, dan 
Dinas Perdagangan 

    
 

3. Pembangunan pasar Kecamatan terkait di Kabupaten Tapanuli Utara 
APBN/APBD 
Provinsi dan 

Kabupaten, APBN 

Dinas PU dan 
Penataan Ruang, dan 
Dinas Perdagangan 

    
 

4. Pembangunan pasar baru Kecamatan terkait di Kabupaten Tapanuli Utara 
APBN/APBD 
Provinsi dan 

Kabupaten, APBN 

Dinas PU dan 
Penataan Ruang, dan 
Dinas Perdagangan 

    

 

 Sarana Kesehatan         

 

1. Pembangunan sektor kesehatan Kecamatan terkait di Kabupaten Tapanuli Utara 
APBN/APBD 
Provinsi dan 

Kabupaten, APBN 

Dinas PU dan 
Penataan Ruang, dan 
Dinas Kesehatan 

    
 

2. Pembangunan Puskesdes atau RSU Kecamatan terkait di Kabupaten Tapanuli Utara 
APBN/APBD 
Provinsi dan 

Kabupaten, APBN 

Dinas PU dan 
Penataan Ruang, dan 
Dinas Kesehatan 

    
 

3. Pembangunan sektor kesehatan Kecamatan terkait di Kabupaten Tapanuli Utara 
APBN/APBD 
Provinsi dan 

Kabupaten, APBN 

Dinas PU dan 
Penataan Ruang, dan 
Dinas Kesehatan 

    
 

 Sarana Olah Raga / Rekreasi         

 

1. Lapangan olahraga Kec. Sipahutar 
APBN/APBD 
Provinsi dan 

Kabupaten, APBN 

Dinas PU dan 
Penataan Ruang, dan 
Dispora 

    
 

2. Pembangunan gedung olah raga Desa Silait-lait Kec. Siborongborong 
APBN/APBD 
Provinsi dan 

Kabupaten, APBN 

Dinas PU dan 
Penataan Ruang, dan 
Dispora 
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B. Perwujudan Pola Ruang        
1. Perwujudan Kawasan Lindung        

 
1.   Penegasan batas-batas kawasan hutan lindung 

serta memberikan batasan fisik pada kawasan 
hutan lindung seperti pembangunan pagar, dan 
tanda atau papan informasi 

Sekitar Kawasan Hutan Lindung Batang Toru, Suaka Alam 
atau Konservasi  

APBN/APBD 
Provinsi dan 
Kabupaten 

Bappeda, Bagian 
Pemerintahan, Dinas 
PU dan Penataan 
Ruang dan Dinas 
Lingkungan Hidup 

    

 

2.   Identifikasi pemilik lahan yang terkena 
peruntukan hutan lindung 

Sekitar Kawasan Hutan Lindung Batang Toru, Suaka Alam 
atau Konservasi  

APBD 

Bappeda, Bagian 
Pemerintahan, Dinas 
PU dan Penataan 
Ruang dan Dinas 
Lingkungan Hidup 

    

 

3.  Pelaksanaan penyepakatan (penggantian, 
pembelian, atau partisipasi) lahan peruntukan 
hutan lindung  

Sekitar Kawasan Hutan Lindung Batang Toru, Suaka Alam 
atau Konservasi  

APBD 

Bappeda, Bagian 
Pemerintahan, Dinas 
PU dan Penataan 
Ruang dan Dinas 
Lingkungan Hidup 

    

 

4.   Identifikasi kerusakan dan penggundulan hutan 
lindung 

Sekitar Kawasan Hutan Lindung Batang Toru, Suaka Alam 
atau Konservasi  

APBD 

Bappeda, Bagian 
Pemerintahan, Dinas 
PU dan Penataan 
Ruang dan Dinas 
Lingkungan Hidup 

    

 

5.  Pelaksanaan rehabilitasi hutan lindung 
Sekitar Kawasan Hutan Lindung Batang Toru, Suaka Alam 
atau Konservasi  

APBN/APBD  
Provinsi dan 
Kabupaten 

Bappeda, Bagian 
Pemerintahan, Dinas 
PU dan Penataan 
Ruang dan Dinas 
Lingkungan Hidup 

    

 

6.  Penegasan batas-batas dan memberikan batas 
fisik pada kawasan sempadan sungai seperti 
pembangunan pagar, dan tanda atau papan 
informasi 

Seluruh kawasan sempadan sungai Kecamatan di 
Kabupaten Tapanuli Utara 

APBD 

Bappeda, Bagian 
Pemerintahan, Dinas 
PU dan Penataan 
Ruang dan Dinas 
Lingkungan Hidup 

    

 

7.  Sosialisasi perwujudan kawasan sempadan sungai 
Seluruh kawasan sempadan sungai Kecamatan di 
Kabupaten Tapanuli Utara 

APBD 

Bappeda, Bagian 
Pemerintahan, Dinas 
PU dan Penataan 
Ruang dan Dinas 
Lingkungan Hidup 

    

 

8.  Pengawasan dan Pengendalian pada sempadan 
sungai 

Seluruh kawasan sempadan sungai Kecamatan di 
Kabupaten Tapanuli Utara 

APBD 

Bappeda, Bagian 
Pemerintahan, Dinas 
PU dan Penataan 
Ruang dan Dinas 
Lingkungan Hidup 

    

 

9.  Penyusunan RTRW DAS (Daerah Aliran Sungai) 
Seluruh kawasan sempadan sungai Kecamatan di 
Kabupaten Tapanuli Utara 

APBD 

Bappeda, Bagian 
Pemerintahan, Dinas 
PU dan Penataan 
Ruang dan Dinas 
Lingkungan Hidup 

    

 

10.  Sosialisasi wujud Kawasan Rawan Bencana 
Seluruh kawasan rawan bencana Kecamatan di Kabupaten 
Tapanuli Utara 

APBD BPBD     
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11. Pembuatan Taman Konservasi Sumber Daya 
Alam Hayati dan Ekosistemnya 

Di salah satu Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara APBN, APBD, Swasta 

Bappeda, Bagian 
Pemerintahan, Dinas 
PU dan Penataan 
Ruang, Dinas 
Lingkungan Hidup 
dan Swasta 

    

 

2. Perwujudan Kawasan Budidaya        

 
1.  Pengembangan budidaya perikanan Kawasan Minapolitan APBD 

Dinas Ketahan Pangan 
dan Perikanan 

    
 

2.  Pengembangan objek wisata alam,    
budaya/sejarah dan rohani 

Kec. Muara, Tarutung, Siatas Barita, Siborongborong dan 
Sipoholon 

APBD Dinas Pariwisata     
 

 Pengembangan sektor pertanian dan perkebunan         

 
1.   Peningkatan produksi tanaman pangan 15 kecamatan  APBD Dinas Pertanian dan 

Perkebunan 
    

 

2.   Peningkatan produksi tanaman hortikultura 15 kecamatan APBD Dinas Pertanian dan 
Perkebunan 

    
 

3.   Peningkatan produksi tanaman perkebunan 15 kecamatan APBD Dinas Pertanian dan 
Perkebunan 

    
 

4.   Peningkatan benih / bibit bermutu tanaman 
pangan 

Kecamatan Pahae Jae, Purbatua dan Garoga APBD Dinas Pertanian dan 
Perkebunan 

    
 

 5.   Pendirian pusat lembaga informasi 
pengembangan pertanian 

Kecamatan Tarutung APBD Dinas Pertanian dan 
Perkebunan 

    
 

6.   Peningkatan sumber daya manusia 15 kecamatan APBD Dinas Pertanian dan 
Perkebunan 

    
 

 
7.   Pengembangan usaha produksi perkebunan  15 kecamatan APBD Dinas Pertanian dan 

Perkebunan 
    

 

 
8.   Pengembangan tanaman kopi, karet, kakao dan 

kemenyan sebagai komoditi unggulan 

Kecamatan Pahae Jae, Pahae Julu, Purbatua, Simangumban, 
Adian Koting, Tarutung, Garoga, Sipoholon, Parmonangan, 
Pagaran dan Siatas Barita 

APBD Dinas Pertanian dan 
Perkebunan 

    
 

 
9.   Pengembangan tanaman jeruk, nenas, dan durian 

sebagai komoditi unggulan 

Kecamatan Sipahutar, Pahae Jae, Pahae Julu, Purbatua, 
Simangumban, Siborongborong, Parmonangan, Siatas 
Barita, Tarutung dan Adian Koting 

APBD Dinas Pertanian dan 
Perkebunan 

    
 

 

10.  Pengembangan tanaman kacang tanah, dan 
jagung sebagai komoditi unggulan 

Kecamatan Garoga, Adian Koting, Pangaribuan, 
Parmonangan, Tarutung, Siatas Barita, Siborongborong, 
Muara dan Pagaran 

APBD Dinas Pertanian dan 
Perkebunan 

   
 
 

 

C. Perwujudan Kawasan Strategis        

1. 
Revitalisasi dan pengembangan Kawasan Strategis 
dari sudut pertumbuhan ekonomi 

Kawasan Agropolitan, Kawasan Minapolitan, dan Kawasan 
Bandar Udara Silangit 

APBN/APBD 
Provinsi/Kabupaten, 

dan Swasta 

Bappeda, Bagian 
Pemerintahan, Dinas 
PU dan Penataan 
Ruang, Dinas 
Lingkungan Hidup, 
Dinas Perdagangan 
dan Swasta 

     

2. 
Peningkatan dan pengembangan Kawasan Strategis 
dari sudut pendayagunaan sumberdaya alam dan 
teknologi tinggi 

Kawasan sebaran potensi panas bumi, Kawasan sebaran 
potensi bahan tambang, dan Kawasan sebaran potensi 
pembangkit listrik tenaga air 

APBN/APBD 
Provinsi/Kabupaten, 

dan Swasta 

Bappeda, Bagian 
Pemerintahan, Dinas 
PU dan Penataan 
Ruang, Dinas 
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Lingkungan Hidup, 
Dinas Perdagangan 
dan Swasta 

3. 
Revitalisasi dan pengembangan Kawasan Strategis 
dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung 
lingkungan hidup 

Kawasan Hutan Lindung Batang Toru, Kawasan Suaka 
Marga Satwa Dolok Saut, dan Kawasan Alam Sijaba Huta 
Ginjang 

APBN/APBD 
Provinsi/Kabupaten, 

dan Swasta 

Bappeda, Bagian 
Pemerintahan, Dinas 
PU dan Penataan 
Ruang, Dinas 
Lingkungan Hidup, 
Dinas Perdagangan 
dan Swasta 

     

4. 
Revitalisasi dan pengembangan Kawasan Strategis 
dari sudut kepentingan sosial budaya 

Kawasan Wisata Rohani Salib Kasih, Kawasan Wisata 
Budaya/Sejarah Gua Natumandi, dan Kawasan Wisata 
Rohani Tugu Nomensen 

APBD, Swasta Dinas Pariwisata      

 
 

BUPATI TAPANULI UTARA, 

                 dto 

          NIKSON NABABAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
  

 

Lampiran X 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara 

Zona Berdasarkan Pola Ruang 

Wilayah Kabupaten 
Deskripsi 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi 

Ketentuan Umum Kegiatan Keterangan 

A. Kawasan Lindung 

A.1. Kawasan Hutan Lindung 

Kawasan hutan yang mempunyai fungsi 
pokok sebagai perlindungan sistem 
penyangga kehidupan untuk mengatur 
tata air, mencegah banjir, mengendalikan 
erosi, dan memelihara kesuburan tanah. 

 Boleh untuk wisata alam dengan syarat tidak 
merubah bentang alam; 

 dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengurangi 
luas kawasan hutan. 

- 

A.2. Kawasan yang Memberikan 
Perlindungan Terhadap 
Kawasan Bawahannya  

Kawasan yang unsur pembentuk 
tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa 
bahan organik yang tertimbun dalam 
waktu yang lama dan kawasan yang 
mempunyai kemampuan tinggi untuk 
meresapkan air hujan sehingga 
merupakan tempat pengisian air bumi 
(akuifer) yang berguna sebagai sumber 
air. 

 Boleh untuk wisata alam dengan syarat tidak 
merubah bentang alam. 

- 

A.3. Kawasan Perlindungan 
Setempat 

Kawasan yang berfungsi untuk menjaga 
fungsi utama sungai, waduk, dan mata 
air. 

 Tidak diperbolehkan kawasan budidaya untuk 
permukiman dan industri; 

 boleh untuk wisata alam dengan syarat tidak 
merubah bentang alam. 

- 

A.4. Kawasan Suaka Alam, 
Pelestarian Alam Dan Cagar 
Budaya  

Kawasan yang ditunjuk mempunyai 
keanekaragaman jenis tumbuhan dan 
satwa dan tipe ekosistemnya, mewakili 
formasi biota tertentu dan/atau unit-unit 
penyusun, mempunyai kondisi alam baik 
biota maupun fisiknya masih asli dan 
tidak atau belum diganggu manusia, 

 Dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengurangi 
luas kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam Dan 
Cagar Budaya. 

 



 

 

 

 
  

 

Zona Berdasarkan Pola Ruang 

Wilayah Kabupaten 
Deskripsi 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi 

Ketentuan Umum Kegiatan Keterangan 

mempunyai luas dan bentuk tertentu 
agar menunjang pengelolaan yang efektif 
dengan daerah penyangga yang cukup 
luas. 

A.5. Kawasan Rawan Bencana 
Alam 

Kawasan yang sering atau berpotensi 
tinggi mengalami bencana alam dan 
merupakan kawasan dengan jarak 
tertentu yang memiliki pengaruh 
langsung dari tempat kejadian bencana. 

 Boleh untuk wisata alam dengan syarat tidak 
merubah bentang alam; 

 boleh untuk kegiatan pariwisata tetapi bukan 
merupakan kegiatan wisata dengan jumlah yang 
besar; 

 tidak diperbolehkan membangun dengan bangunan 
permanen. 

- 

A.6. Kawasan Lindung Geologi Kawasan yang memiliki gejala geologi. 

 Boleh untuk wisata alam dengan syarat tidak 
merubah bentang alam; 

 boleh untuk kegiatan pariwisata tetapi bukan 
merupakan kegiatan wisata dengan jumlah yang 
besar; 

 tidak diperbolehkan membangun dengan bangunan 
permanen. 

- 

A.7. Kawasan Lindung Lainnya Kawasan lindung yang khusus. 
 Mengikuti ketentuan teknis dari kawasan lindung 

tersebut. 
- 

B. Kawasan Budidaya 

B.2. Kawasan Peruntukan Hutan 
Produksi 

Kawasan yang diperuntukkan untuk 
kawasan hutan yang mempunyai fungsi 
pokok memproduksi hasil hutan. 

 Tidak mengubah fungsi pokok kawasan peruntukan 
hutan produksi; 

 penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi 
seperti untuk kepentingan pertambangan dan lain-
lain yang diperbolehkan peraturan perundang-
undangan dilakukan melalui pemberian ijin pinjam 
pakai oleh Menteri terkait dengan memperhatikan 
batasan luas dan jangka waktu tertentu serta 
kelestarian hutan/lingkungan; 

- 



 

 

 

 
  

 

Zona Berdasarkan Pola Ruang 
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Ketentuan Umum Peraturan Zonasi 

Ketentuan Umum Kegiatan Keterangan 

 penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi 
untuk kepentingan pertambangan terbuka harus 
dilakukan dengan ketentuan khusus dan secara 
selektif; 

 kawasan peruntukan hutan produksi dapat 
dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan di 
luar sektor kehutanan seperti pertambangan, 
pembangunan jaringan listrik, telepon dan instalasi 
air, kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan 
dan keamanan. 

B.3. Kawasan Peruntukan 
Pertanian 

Kawasan yang diperuntukkan bagi 
kegiatan pertanian yang meliputi 
kawasan pertanian lahan basah, kawasan 
pertanian lahan kering, kawasan 
pertanian tanaman tahunan/ 
perkebunan, perikanan, peternakan. 

 Kawasan pertanian tanaman lahan basah dengan 
irigasi teknis tidak boleh dialihfungsikan;  

 kawasan pertanian tanaman lahan kering tidak 
produktif dapat dialihfungsikan dengan syarat-syarat 
tertentu yang diatur oleh pemerintah daerah 
setempat dan atau oleh Departemen Pertanian; 

 wilayah yang menghasilkan produk perkebunan yang 
bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya 
dengan indikasi ruang; 

 wilayah yang sudah ditetapkan untuk dilindungi 
kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang 
dialihfungsikan; 

 kegiatan pertanian skala besar (termasuk peternakan 
dan perikanan), baik yang menggunakan lahan luas 
ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu 
memiliki kajian studi Amdal; 

 penanganan limbah pertanian tanaman (kadar pupuk 
dan pestisida yang terlarut dalam air drainase) dan 
polusi industri pertanian (udara-bau dan asap, 
limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam 

- 



 

 

 

 
  

 

Zona Berdasarkan Pola Ruang 

Wilayah Kabupaten 
Deskripsi 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi 

Ketentuan Umum Kegiatan Keterangan 

RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen 
Amdal; 

 penanganan limbah peternakan (kotoran ternak, 
bangkai ternak, kulit ternak, bulu unggas, dsb) dan 
polusi (udara-bau, limbah cair) yang dihasilkan harus 
disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam 
dokumen Amdal; 

 penanganan limbah perikanan (ikan busuk, kulit 
ikan/udang/kerang) dan polusi (udara-bau) yang 
dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang 
disertakan dalam dokumen Amdal; 

 kegiatan pertanian skala besar (termasuk peternakan 
dan perikanan), harus diupayakan menyerap sebesar 
mungkin tenaga kerja setempat; 

 pemanfaatan dan pengelolaan lahan harus dilakukan 
berdasarkan kesesuaian lahan; 

 upaya pengalihan fungsi lahan dari kawasan 
pertanian lahan kering tidak produktif (tingkat 
kesuburan rendah) menjadi peruntukan lain harus 
dilakukan tanpa mengurangi kesejahteraan 
masyarakat. 

B.4. Kawasan Peruntukan 
Pertambangan 

Kawasan yang diperuntukkan bagi 
kegiatan pertambangan bagi wilayah 
yang sedang maupun yang akan segera 
dilakukan kegiatan pertambangan, 
meliputi golongan bahan galian A, B,dan 
C. 

 Kegiatan pertambangan harus terlebih dahulu 
memiliki kajian studi Amdal yang dilengkapi dengan 
RPL dan RKL; 

 kegiatan pertambangan mulai dari tahap 
perencanaan, tahap ekplorasi hingga eksploitasi 
harus diupayakan sedemikian rupa agar tidak 
menimbulkan perselisihan dan atau persengketaan 
dengan masyarakat setempat; 

 pada lokasi kawasan pertambangan fasilitas fisik 
yang harus tersedia meliputi jaringan listrik, jaringan 

- 



 

 

 

 
  

 

Zona Berdasarkan Pola Ruang 

Wilayah Kabupaten 
Deskripsi 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi 

Ketentuan Umum Kegiatan Keterangan 

jalan raya, tempat pembuangan sampah, drainase, 
dan saluran air kotor. 

B.5. Kawasan Peruntukan 
Industri 

Kawasan yang diperuntukkan bagi 
kegiatan industri berdasarkan Rencana 
Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Kabupaten yang 
bersangkutan. 

 Kawasan peruntukan industri harus memiliki kajian 
Amdal; 

 memiliki sistem pengelolaan limbah; 
 lokasinya jauh dari permukiman. 

- 

B.6. Kawasan Peruntukan 
Pariwisata 

Kawasan yang diperuntukkan bagi 
kegiatan pariwisata atau segala sesuatu 
yang berhubungan dengan wisata 
termasuk pengusahaan obyek dan daya 
tarik wisata serta 

usaha-usaha yang terkait di bidang 
tersebut. 

 Kegiatan kepariwisataan diarahkan untuk 
memanfaatkan potensi keindahan alam, budaya dan 
sejarah di kawasan peruntukan pariwisata guna 
mendorong perkembangan pariwisata dengan 
memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya, adat 
istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam serta 
kelestarian fungsi lingkungan hidup; 

 kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan harus 
memiliki hubungan fungsional dengan kawasan 
industri kecil dan industri rumah tangga serta 
membangkitkan kegiatan sektor jasa masyarakat; 

 pemanfaatan lingkungan dan bangunan cagar budaya 
untuk kepentingan pariwisata, sosial, pendidikan, 
ilmu pengetahuan, kebudayan dan agama harus 
memperhatikan kelestarian lingkungan dan 
bangunan cagar budaya tersebut. Pemanfaatan 
tersebut harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah 
dan atau Kementerian yang menangani bidang 
kebudayaan. 

- 

B.7. Kawasan Peruntukan 
Permukiman 

Kawasan yang diperuntukkan untuk 
tempat tinggal atau lingkungan hunian 
dan tempat kegiatan yang mendukung 
bagi peri kehidupan dan penghidupan. 

 Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan peruntukan 
permukiman harus didukung oleh ketersediaan 
fasilitas fisik atau utilitas umum (pasar, pusat 
perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana air 
bersih, persampahan, penanganan limbah dan 
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drainase) dan fasilitas sosial (kesehatan, pendidikan, 
agama); 

 tidak mengganggu fungsi lindung yang ada; 
 tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan 

sumber daya alam; 
 membatasi kegiatan komersil di kawasan 

perumahan. 
B.8. Kawasan Peruntukan 

Lainnya 
Kawasan yang diperuntukkan diluar 
fungsi yang telah ada.  

 Disesuaikan jenis kegiatannya.  

C. Kawasan Strategis 

C.1. Kawasan Strategis Ekonomi 

Kawasan yang memiliki nilai strategis 
dari sudut kepentingan ekonomi yang 
berpengaruh terhadap pertumbuhan 
ekonomi kabupaten yaitu merupakan 
aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi 
yang memiliki: potensi ekonomi cepat 
tumbuh; sektor unggulan yang dapat 
menggerakkan pertumbuhan ekonomi; 
potensi ekspor; dukungan jaringan 
prasarana dan fasilitas penunjang 
kegiatan ekonomi; kegiatan ekonomi 
yang memanfaatkan teknologi tinggi; 
fungsi untuk mempertahankan tingkat 
produksi pangan dalam rangka 
mewujudkan ketahanan pangan; fungsi 
untuk mempertahankan tingkat produksi 
sumber energi dalam rangka 
mewujudkan ketahanan energi; atau 
kawasan yang dapat mempercepat 
pertumbuhan kawasan tertinggal di 

 Memperhatikan ketentuan sebagai kawasan 
budidaya (lihat ketentuan umum kegiatan kawasan 
budidaya). 
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dalam wilayah kabupaten. 

C.2. Kawasan Strategis Sosial 
budaya 

Kawasan yang memiliki nilai strategis 
dari sudut kepentingan sosial budaya, 
antara lain kawasan yang merupakan: 
tempat pelestarian dan pengembangan 
adat istiadat atau budaya; prioritas 
peningkatan kualitas sosial dan budaya; 
aset yang harus dilindungi dan 
dilestarikan; tempat perlindungan 
peninggalan budaya; tempat yang 
memberikan perlindungan terhadap 
keanekaragaman budaya; atau tempat 
yang memiliki potensi kerawanan 
terhadap konflik sosial. 

 Memperhatikan ketentuan sebagai kawasan 
budidaya (lihat ketentuan umum kegiatan kawasan 
budidaya); 

 memperhatikan ketentuan sebagai kawasan lindung 
(lihat ketentuan umum kegiatan kawasan lindung). 

- 
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C.3. Kawasan Strategis Sumber 
Daya Alam / Teknologi 
Tinggi 

Kawasan yang memiliki nilai strategis 
pendayagunaan sumber daya alam 
dan/atau teknologi tinggi di wilayah 
kabupaten, antara lain: fungsi bagi 
kepentingan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi berdasarkan 
posisi geografis sumber daya alam 
strategi, pengembangan teknologi 
kedirgantaraan, serta tenaga atom dan 
nuklir; sumber daya alam strategis; 
fungsi sebagai pusat pengendalian dan 
pengembangan teknologi 
kedirgantaraan; fungsi sebagai pusat 
pengendalian tenaga atom dan nuklir; 
atau fungsi sebagai lokasi penggunaan 
teknologi tinggi strategis. 

 Memperhatikan ketentuan sebagai kawasan 
budidaya (lihat ketentuan umum kegiatan kawasan 
budidaya); 

 memperhatikan ketentuan sebagai kawasan lindung 
(lihat ketentuan umum kegiatan kawasan lindung); 

 memperhatikan ketentuan teknis. 

- 

C.4. Kawasan Strategis 
Lingkungan Hidup 

Kawasan yang memiliki nilai strategis 
dari sudut kepentingan fungsi dan daya 
dukung lingkungan hidup seperti: tempat 
perlindungan keanekaragaman hayati; 
kawasan lindung yang ditetapkan bagi 
perlindungan ekosistem, flora dan/atau 
fauna yang hampir punah atau 
diperkirakan akan punah yang harus 
dilindungi dan/atau dilestarikan; 
kawasan yang memberikan perlindungan 
keseimbangan tata guna air yang setiap 
tahun berpeluang menimbulkan 
kerugian; kawasan yang memberikan 

 Memperhatikan ketentuan sebagai kawasan 
budidaya (lihat ketentuan umum kegiatan kawasan 
budidaya); 

 memperhatikan ketentuan sebagai kawasan lindung 
(lihat ketentuan umum kegiatan kawasan lindung). 

- 
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perlindungan terhadap keseimbangan 
iklim makro; kawasan yang menuntut 
prioritas tinggi peningkatan kualitas 
lingkungan hidup; kawasan rawan 
bencana alam; atau kawasan yang sangat 
menentukan dalam perubahan rona alam 
dan mempunyai dampak luas terhadap 
kelangsungan kehidupan. 

D. Kawasan Sekitar Sistem Prasarana Nasional & Wilayah di Kabupaten Tapanuli Utara 

D.1. Sekitar Prasarana 
Transportasi 

Wilayah yang memiliki fungsi untuk 
mendukung kegiatan transportasi. 

 Mengikuti syarat teknis bidang transportasi. - 

D.2. Sekitar Prasarana Energi 
Wilayah yang memiliki fungsi untuk 
mendukung kegiatan produksi dan 
distribusi energi. 

 Mengikuti syarat teknis bidang energi. - 

D.3. Sekitar Prasarana 
Telekomunikasi 

Wilayah yang memiliki fungsi untuk 
mendukung kegiatan telekomunikasi. 

 Mengikuti syarat teknis bidang telekomunikasi. - 

D.4. Sekitar Prasarana Sumber 
Daya Air 

Wilayah yang memiliki fungsi untuk 
mendukung sumber daya air. 

 Mengikuti syarat teknis bidang sumber daya air. - 
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Lampiran X 

Jaringan Jalan Kolektor 3 

 

NO. RUAS PANGKAL JALAN UJUNG RUAS KECAMATAN 

000037 Dalam Kota Adiankoting ADIANKOTING 
000058 Parsingkaman Parlobulobuan ADIANKOTING 
000059 Sitarealaman Banuaji ADIANKOTING 
000060 Lapo Gambiri Pancur Batu ADIANKOTING 
000214 Sidari Sitorgom ADIANKOTING 
000268 Pagaran Pisang Sopo Saba ADIANKOTING 
000269 Adiankoting Aek Matio Jae-Julu ADIANKOTING 
000352 Simp. Munson - Lyman Munson Lyman ADIANKOTING 
000396 Pancur Batu Lobu Haminjon ADIANKOTING 

000397 Siantar NaipoSimp.os 
Lobu Haminjon - Gomburan (Bts. 

Tapteng) 
ADIANKOTING 

000398 Simp. Pagaran Lambung Ii Pagaran Lambung Ii ADIANKOTING 
000405 Simate-Mate Aek Godang ADIANKOTING 
000406 Lumban Simanjuntak Huta Tobing ADIANKOTING 
000032 Simp. Bolon Pea Ombun GAROGA 
000033 Ramba Siala Tapus GAROGA 
000092 Garoga Pea Raja/Bts. Tapsel GAROGA 
000093 Garoga Rianiate GAROGA 
000155 Simp. Parinsoran Pangorian GAROGA 
000246 Dalam Kota Garoga GAROGA 
000326 Lumban Pinasa Gonting Hopo - Padang Siandomang GAROGA 
000350 Pargawahan Lobu Tonga GAROGA 
000388 Simp.Paranginan Hadataran - Parsosoran GAROGA 
000351 Simp. Bulu Payung Sibargot GAROGA 
000389 Simp. Pamanuhan Parmanuhan GAROGA 
000390 Lumban Pinasa Parsosoran - Gotting Salak GAROGA 
000391 Simp. Transmigrasi Transmigrasi GAROGA 
000393 Aek Tangga Huta Gurgur - Parinsoran GAROGA 
000394 Parinsoran Lumban Bagasan GAROGA 
000395 Simp. III Pearaja Batu Mamak GAROGA 
000043 Simp. III Muara Muara MUARA 
000044 Simp. III Muara Hutaginjang MUARA 
000045 Muara Bakkara (Bts. Humbahas) MUARA 
000109 Sitanggor Meat (Bts. Tobsa) MUARA 
000285 Dalam Kota Muara MUARA 
000289 Simp.  Sitanggor Sitanggor MUARA 
000308 Unte Mungkur Batu Binumbun - Simatupang MUARA 
000399 Simp. Hutaginjang Gantole Hutaginjang MUARA 
000400 Simp. Aritonang Gantole Aritonang MUARA 
000401 Simp. Simatupang Aritonang MUARA 
000402 Hutaginjang Sitanggor MUARA 
000403 Muara Huta Nagodang MUARA 
000417 Sibandang Sampuran - Sibandang MUARA 
000409 Simp. Silando Silando MUARA 
000014 Butar Silaban - Bts. Humbahas PAGARAN 
000244 Sipultak Simamora - Hasibuan PAGARAN 
000318 Parhorboan Sibaragas PAGARAN 
000319 Lbn.  Ina-Ina Lubis PAGARAN 
000376 Simamora - Hasibuan Sibaragas PAGARAN 
000377 Hutabulu Simarantajau PAGARAN 
000378 Pealinta Simarantajau PAGARAN 



000379 Simp.  Sihite Lumban Ina-Ina PAGARAN 
000411 Sipultak Sipultak Dolok PAGARAN 
000020 Pangaloan Pagaran PAHAE JAE 
000021 Pangaloan Liang Singa PAHAE JAE 
000025 Aekbotik Dolok Saut PAHAE JAE 
000171 Sarulla Tordolok Nauli - Onan Joro PAHAE JAE 
000173 Lobu Sihim Pansinaran PAHAE JAE 
000274 Parsosoran Samosir Hariara PAHAE JAE 
000288 Dalam Kota Sarulla PAHAE JAE 
000026 Simp. Sigompulon Sigompulon PAHAE JULU 
000183 Simp. Sibaganding Simataniari - Hutajulu PAHAE JULU 
000201 Sitapean Pantis PAHAE JULU 
000202 Sigompulon Bonani Dolok PAHAE JULU 
000320 Simp. Jln. Negara Parik Matia PAHAE JULU 
000408 Sigompulon Simardangiang PAHAE JULU 
000019 Sibingke Lobugoti - Soporaru PANGARIBUAN 
000022 Onan Sabtu Sibudil PANGARIBUAN 
000147 Rahut Bosi Lobu Gala PANGARIBUAN 
000150 Simp. Lbn. .Sormin Lumban Sormin PANGARIBUAN 
000199 Parsorminan Batu Nadua PANGARIBUAN 
000245 Sibingke Parlombuan PANGARIBUAN 
000251 Dalam Kota Pangaribuan PANGARIBUAN 
000307 Sigotom Simanampang PANGARIBUAN 
000034 Padang Hanopan Hajoran PANGARIBUAN 
000383 Parsibarungan Sitonong PANGARIBUAN 
000384 Hutalama Pansurnatolu PANGARIBUAN 
000385 Lbn.  Sinaga - Sibarabara Paromburan PANGARIBUAN 
000386 Sigotom  Smp 3 - Dusun Simanjuntak PANGARIBUAN 

000387 Batuhapur Purbatua PANGARIBUAN 

000392 Parlombuan Sidagal PANGARIBUAN 

000412 Sampagul Desa Hutaraja - Parlombuan  PANGARIBUAN 

000413 Simp. Siomaoma Siomaoma PANGARIBUAN 

000414 Silantom Tonga Silantom Jae PANGARIBUAN 

000415 Simp. Karmel Karmel PANGARIBUAN 

000416 Simp. Simaninggir Simaninggir PANGARIBUAN 
000008 Huta Tinggi Parmonangan PARMONANGAN 
000009 Parmonangan Huta Julu PARMONANGAN 
000010 Ranggitgit Simarigung Bts. Humbahas PARMONANGAN 
000011 Huta Tinggi Butar PARMONANGAN 
000107 Simp.Sisordak Sisordak PARMONANGAN 
000117 Simp.Hariara Simarsalaon PARMONANGAN 
000169 Parratusan Pangasean Bts. Humbahas PARMONANGAN 
000180 Parratusan Parmonangan PARMONANGAN 
000181 Simp. Tugu Parratusan PARMONANGAN 
000182 Huta Tinggi Simamora PARMONANGAN 
000368 Aek Raja Hau Ganjang - Lobu Sunut PARMONANGAN 
000369 Simargalung Lobu Sunut PARMONANGAN 
000371 Simp. Horisan Sampinur PARMONANGAN 
000372 Aek Raja Horisan PARMONANGAN 
000374 Simarsalaon- Batu Arimo - Bts. Tapteng PARMONANGAN 
000410 Simarsalaon Tumus-Hajoran PARMONANGAN 
 000110  Sarulla Sipetang PURBATUA 
 000172  Janji Maria  Bonani Dolok  PURBATUA 
 000220  Janji Maria Parbagasan PURBATUA 
 000279  Janji Angkola Aek Nalas PURBATUA 
000018 Simorangkir Simanampang SIATAS BARITA 
000149 Harean Pansurnapitu SIATAS BARITA 
000218 Banuarea Pansurnapitu SIATAS BARITA 
000332 Simp. Lobuhole Lobuhole SIATAS BARITA 



000346 Simorangkir Talpe SIATAS BARITA 
000347 Simorangkir Enda Portibi SIATAS BARITA 
000380 Salib Kasih Pea Tolong SIATAS BARITA 
000381 Simp. Pustu Huta Namora SIATAS BARITA 
000382 Simanampang Gonting Pege SIATAS BARITA 
000012 Siborongborong Butar SIBORONGBORONG 
000013 Simp.Butar Siambolas SIBORONGBORONG 
000016 Parpangiran Lumban Holbung SIBORONGBORONG 
000035 Lobu Siregar Sangkae Toruan SIBORONGBORONG 
000038 Silangit Sianjur SIBORONGBORONG 
000039 Simp. Pacuan Silaitlait Bts Humbang Has  SIBORONGBORONG 
000042 Silangit Simp. Iii Muara SIBORONGBORONG 
000047 Bahal Batu I Onan Runggu I SIBORONGBORONG 
000124 Butar Sitampurung SIBORONGBORONG 
000127 Pea Langge Batu Gonting SIBORONGBORONG 
000216 Batu Gonting  Aek Mas SIBORONGBORONG 
000221 Siborongborong Simarompu – Ompu Lb. Siregar  SIBORONGBORONG 
000234 Dalam Kota Siborongborong SIBORONGBORONG 
000235 Sinur Peternakan Ktr Camat SIBORONGBORONG 
000315 Simp. Jl. Negara Silalahi SIBORONGBORONG 
000316 Sigalingging Sigumbang SIBORONGBORONG 
000317 Sinur Peternakan Hariara SIBORONGBORONG 
000336 Bahal Batu I Bahal Batu Iii SIBORONGBORONG 
000348 Sitabotabo Butar SIBORONGBORONG 
000349 Sitampurung Siborong-Borong SIBORONGBORONG 
000373 Simp. Bahal Batu I Aek Mas SIBORONGBORONG 
000375 Simp. Sihatandohan Sihatandohan - Pokki SIBORONGBORONG 
000370 Simp.Purba Sinomba Purba Sinomba SIBORONGBORONG 
000143 Simangumban Hopong SIMANGUMBAN 
000407 Dolok Saut Batas Tapsel SIMANGUMBAN 
000005 Sipahutar Lumban Rihit SIPAHUTAR 

000017 Sipahutar 
Dolok Nagodang - Parlombuan 

(Bts.Tobasa) 
SIPAHUTAR 

000027  Simp.Sigala-Gala Janji Maria (Bts Tobasa) SIPAHUTAR 

000123 Onan Tukka Panjaitan SIPAHUTAR 

000139 Sipahutar Simarhompa SIPAHUTAR 

000144 Lumban Julu Huta Gurgur SIPAHUTAR 

000206 Onan Tukka Simanampang SIPAHUTAR 

000243 Onan Runggu Lbn.  Rang - Lbn.  Lobu SIPAHUTAR 

000247 Dalam Kota Sipahutar SIPAHUTAR 
000300 Onan Runggu Silima Bahal - Hutagurgur SIPAHUTAR 

000354 Simp. Sitapongan Sitapongan SIPAHUTAR 

000355 Simp. Lumban Siantar Lumban Siantar SIPAHUTAR 

000356 Siparendean Huta Mamungka - Adian Nalambok SIPAHUTAR 

000357 Simp.Sialogo Bonan Dolok SIPAHUTAR 

000358 Aek Nauli Iii Lumban Hariara SIPAHUTAR 

000359 Lumban Julu Sangkar Ni Huta SIPAHUTAR 

000360 Simp. Gukguk Gukguk SIPAHUTAR 
000361 Simp. Lumban Biru Lumban Biru SIPAHUTAR 

000362 Parlombuan Parpatikan - Nagasaribu SIPAHUTAR 

000363 Simp. Ingul Ingul SIPAHUTAR 

000404 Huta Gurgur Sosor Tambissu SIPAHUTAR 
000006 Sipoholon (Simenarium) Rura Julu SIPOHOLON 
000007 Silangkitang Huta Tinggi SIPOHOLON 
000106 Aek Rangat Sandaran - Hutatinggi SIPOHOLON 
000179 Simp. Pasar Sirongit Seminarium SIPOHOLON 
000262 Dalam Kota  Sipoholon SIPOHOLON 
000270 Silangkitang Cekdam/ Pansinaran SIPOHOLON 
000271 Silangkitang Sibadak I / Ii SIPOHOLON 



000272 Huta Baru Lbn.  Hariara - Pangaloan SIPOHOLON 
 000345  Simp. Jln. Negara  Partangga SIPOHOLON 
000364 Simp. Silangkitang Perumnas Pagar Batu SIPOHOLON 
000365 Tapian Nauli Lbn. Tonga-Tonga SIPOHOLON 
000366 Simp. Pagar Batu Dolok Imun SIPOHOLON 
000367 Panggabean Lbn.  Tonga-Tonga SIPOHOLON 
 000001  Simp. Iv Hutabarat Sipahutar TARUTUNG 
 000002  Tarutung Harean TARUTUNG 
 000003  Aek Siansimun Siandor-Andor TARUTUNG 
 000036  Huta Baginda Sait Nihuta TARUTUNG 
 000105  Simp.Aek Haidupan Aek Haidupan TARUTUNG 
 000156  Aek Siborgung Sitakka TARUTUNG 
 000177  Sait Nihuta Hutabarat TARUTUNG 
 000178  Sait Nihuta Parbubupea TARUTUNG 
 000198  Simp. Jl Neg Panganan Lombu TARUTUNG 
 000203  Banuaji  Siandor-Andor TARUTUNG 
 000240  RSU   Pea Raja Tarutung TARUTUNG 
 000273  Simp Jln Negara Panaharan TARUTUNG 
 000333  Huta Sumur Hapoltahan TARUTUNG 
 000334  Tangsi Penahunsus TARUTUNG 
 000339  Simp Aek Nasia Lumban Lubis TARUTUNG 
 000343  Simp. Sosunggulon Sosunggulon TARUTUNG 
 000344  Simp. Jl Negara Lbn.Situmorang TARUTUNG 
000353 Siarang-Arang Partali Julu TARUTUNG 
000418 Keliling Pasar Keliling Pasar TARUTUNG 
000420 Perum. Barat Indah Pagar Sinondi TARUTUNG 
000421 Dalam Kota Tarutung Dalam Kota Tarutung TARUTUNG 
 000004  Tarutung Simp. Seminarum TARUTUNG 
 000015  Tusam Singuak TARUTUNG 
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