SAKTI versi 1.0

DAFTAR NAMA UNSUR TOPONIM
2016

UNSUR
KLSTPN
Toponimi Perairan

NAMA UNSUR
FTYPE

DESKRIPSI

Air Terjun

Toponimi Perairan

Alur Sungai

Toponimi Olahraga

Arena Atletik dan Olah Raga

Nama arena atletik dan olah raga; Kompleks bangunan dengan
fasilitas arena untuk atletik dan olah raga. (SPR, 2005)

Toponimi Olahraga

Arena Balap Otomotif

Nama arena balap otomotif; Kompleks bangunan dengan fasilitas
arena untuk balap otomotif. (SPR, 2005)

Toponimi Olahraga

Arena Balap Sepeda/Velodrome

Nama arena balap sepeda/velodrome; Kompleks bangunan
dengan fasilitas arena untuk balap sepeda. (SPR, 2005)

Toponimi Olahraga

Arena Kolam Renang/Olah Raga Air

Toponimi Olahraga

Arena Olah Raga/Jalur Golf

Nama arena kolam renang/olah raga air; Kompleks bangunan
dengan fasilitas kolam renang untuk olah raga dan rekreasi
berenang. (SPR, 2005)
Nama arena olah raga/jalur golf; Tempat menyelenggarakan
kegiatan olah raga golf. (SPR, 2005)

Toponimi Olahraga

Arena Pacuan Kuda

Nama arena pacuan kuda; Kompleks bangunan dengan fasilitas
arena untuk pacuan kuda. (SPR, 2005)

Toponimi Transportasi

Balai Yasa Kereta Api

Nama balai yasa kereta api; Tempat perawatan prasarana dan
atau sarana kereta api. (PP No. 69, 1998)

Toponimi Pertahanan dan Keamanan

Bangunan/Kantor Pertahanan Keamanan Lainnya

Toponimi Perairan

Bendung

Nama bangunan/kantor pertahanan keamanan lainnya; Bangunan
kantor tidak termasuk klasifikasi yang telah ada sebagai tempat
melakukan kegiatan sesuai dengan fungsi pertahanan dan
keamanan negara. (SPR, 2005)
Nama bendung; Pembatas yang dibangun melintasi sungai yang
dibangun untuk mengubah karakteristik aliran sungai. Merupakan
sebuah kontruksi yang jauh lebih kecil dari bendungan yang
menyebabkan air menggenang membentuk kolam tetapi mampu
melewati bagian atas bendung. (https://id.wikipedia.org)

Nama air terjun; Badan air yang mengalami perubahan kecepatan
aliran yang tiba-tiba karena perbedaan dasar sungai yang besar.
(SNI 6502.2, 2010; SPR, 2005)
Nama alur sungai; Arah aliran sungai. (SPR, 2005)
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Bendungan

Toponimi Pariwisata, Seni dan Budaya

Bioskop

Toponimi Relief

Bukit

Nama bukit

Toponimi Pariwisata, Seni dan Budaya

Cagar Alam

Toponimi Pariwisata, Seni dan Budaya

Candi

Toponimi Wilayah Administrasi

Daerah Administratif Lainnya

Nama cagar alam; Tempat perlindungan tumbuhan, satwa, dan
ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang juga memiliki daya
tarik untuk rekreasi. (UU No. 5, 1990; SPR, 2005)
Nama candi; Bangunan kuno bersejarah sebagai tempat
pemujaan atau kegiatan beragama, baik Hindu ataupun Budha.
(SPR, 2005)
Nama daerah administratif lainnya

Toponimi Wilayah Administrasi

Daerah Istimewa

Nama daerah istimewa

Toponimi Perairan

Danau/Situ

Nama danau/situ; Genangan air tawar atau payau yang luas di
daratan. (SPR, 2005)

Toponimi Relief

Dataran Tinggi

Nama dataran tinggi

Toponimi Perairan

Delta

Toponimi Utilitas

Depo Bahan Bakar Gas

Nama delta; Endapan di muara sungai yang terletak di lautan
terbuka, pantai, atau danau, sebagai akibat dari berkurangnya laju
aliran air saat memasuki laut. (https://id.wikipedia.org)
Nama depo bahan bakar gas; Tempat pengelolaan distribusi bahan
bakar gas. (SPR, 2005)

Toponimi Utilitas

Depo Bahan Bakar Minyak

Nama depo bahan bakar minyak; Tempat pengelolaan distribusi
bahan bakar minyak. (SPR, 2005)

Toponimi Transportasi

Depo Kendaraan (Pool)

Nama depo kendaraan (pool); Tempat perawatan dan perbaikan
kendaraan serta perlengkapan kendaraan juga sebagai tempat
parkir. (SPR, 2005)

Nama bendungan; Bangunan yang berupa urukan tanah, urukan
batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk
menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk
menahan dan menampung limbah tambang atau menampung
lumpur sehingga terbentuk waduk. (PP No. 37, 2010)
Nama bioskop; Bangunan tempat menyelenggarakan hiburan film
untuk umum. (SPR, 2005)
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Depo Kereta Api

Nama depo kereta api; Tempat penyimpanan dan persiapan
sarana kereta api agar siap beroperasi. (PP No. 69, 1998)

Toponimi Transportasi

Dermaga Laut

Toponimi Transportasi

Dermaga Sungai

Toponimi Wilayah Administrasi

Desa

Nama dermaga laut; Tempat bertambat kapal laut, bongkar muat
barang serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang dan
kendaraan (PP No. 69, 2001)
Nama dermaga sungai; Tempat bertambat, bongkar muat barang
serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang sarana angkutan
sungai (PP No. 69, 2001; SPR, 2005)
Nama desa

Toponimi Perairan

Empang

Toponimi Sarana Kesehatan

Fasilitas Kesehatan Lainnya

Toponimi Utilitas

Gardu Induk

Toponimi Utilitas

Gardu Induk Listrik Tegangan Tinggi

Nama gardu induk listrik tegangan tinggi

Toponimi Utilitas

Gardu Kabel Listrik Laut

Nama gardu kabel listrik laut; Bangunan sebagai tempat untuk
mengatur distribusi aliran listrik melalui laut. (SPR, 2005)

Toponimi Pariwisata, Seni dan Budaya

Gardu Pandang

Nama gardu pandang; Tempat untuk memantau aktivitas gunung
berapi dan memiliki daya tarik untuk rekreasi.

Toponimi Bangunan

Gedung/Bangunan

Toponimi Peribadatan

Gereja

Toponimi Relief

Goa

Nama gedung/bangunan; Segala bentuk dan struktur bangunan
yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau
seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air,
yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya.
(UU No. 28, 2002; SPR, 2005)
Nama gereja; Bangunan sebagai tempat melakukan ibadat bagi
penganut agama Kristen. (SPR, 2005) Misalnya Gereja, Kapel, dan
sebagainya.
Nama goa

Nama empang; Kolam air tawar yang digunakan untuk budidaya
ikan. Umumnya dibuat dekat saluran air atau aliran air permukaan
dan terletak di area pemukiman atau kebun.
Nama fasilitas kesehatan lainnya; Bangunan tidak termasuk
klasifikasi yang ada yang melakukan kegiatan pelayanan
kesehatan.
Nama gardu induk; Bangunan sebagai pusat untuk mengatur
distribusi aliran listrik tegangan tinggi. (SPR, 2005)
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Toponimi Relief

Gosong

Nama gosong; Bentukan daratan yang terkurung atau menjorok
pada suatu perairan, biasanya terbentuk dari pasir, geluh, dan
atau kerikil. (https://id.wikipedia.org)
Nama gunung

Toponimi Relief

Gunung

Toponimi Transportasi

Hanggar Pesawat Udara

Toponimi Transportasi

Helikopter Pad Gedung

Toponimi Transportasi

Helikopter Pad Tanah

Nama helikopter pad tanah; Konstruksi landas untuk pendaratan
helikopter di atas tanah. (SPR, 2005)

Toponimi Pariwisata, Seni dan Budaya

Hotel/Motel/Hostel/Losmen

Nama hotel/motel/hostel/losmen; Bangunan sebagai tempat
menginap dengan fasilitas yang lengkap. (SPR, 2005)

Toponimi Perairan

Hulu

Nama hulu sungai

Toponimi Vegetasi dan Lahan Terbuka

Hutan Bakau/Mangrove

Toponimi Vegetasi dan Lahan Terbuka

Hutan Rakyat/Tanaman Campur

Toponimi Vegetasi dan Lahan Terbuka

Hutan Rawa/Gambut

Toponimi Vegetasi dan Lahan Terbuka

Hutan Rimba

Nama hutan bakau/mangrove; Hutan lahan basah yang berada
pada dataran rendah yang membentang sepanjang pesisir dan
dipengaruhi oleh pasang-surut. (RSNI Penutup lahan skala besar)
Nama hutan rakyat/tanaman campur; Lahan yang ditumbuhi/
ditanami vegetasi alami/semi-alami baik tanaman tahunan
maupun semusim yang dikelola atau dikuasai oleh rakyat serta
tidak secara spesifik dimanfaatkan produknya. (RSNI Penutup
lahan skala besar)
Nama hutan rawa/gambut; Hutan yang tumbuh berkembang pada
habitat lahan basah berupa rawa, termasuk rawa payau dan rawa
gambut. (RSNI penutup lahan skala besar)
Nama hutan rimba; Lahan yang tertutup tanaman hutan yang
tinggi. (SPR, 2005)

Toponimi Vegetasi dan Lahan Terbuka

Hutan Tanaman Industri

Nama hutan tanaman industri; Lahan yang tertutup tanaman
hutan untuk keperluan industri. (SPR, 2005)

Toponimi Permukiman

Ibukota Daerah Istimewa

Nama ibukota daerah istimewa

Nama hanggar pesawat udara; Bangunan tempat menyimpan dan
atau merawat dan/ atau memperbaiki pesawat terbang. (SPR,
2005)
Nama helikopter pad gedung; Konstruksi landas untuk pendaratan
helikopter di atas gedung. (SPR, 2005)
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Ibukota Desa

Nama ibukota desa

Toponimi Permukiman

Ibukota Kabupaten

Nama ibukota kabupaten

Toponimi Permukiman

Ibukota Kecamatan

Nama ibukota kecamatan

Toponimi Permukiman

Ibukota Kelurahan

Nama ibukota kelurahan

Toponimi Permukiman

Ibukota Kota

Nama ibukota kota

Toponimi Permukiman

Ibukota Negara

Nama ibukota negara

Toponimi Permukiman

Ibukota Provinsi

Nama ibukota provinsi

Toponimi Industri

Industri Aeronautika

Toponimi Industri

Industri Bahan Dasar Bangunan

Toponimi Industri

Industri Bahan Dasar Kimia

Toponimi Industri

Industri Bahan Dasar Logam

Toponimi Industri

Industri Bahan Pangan dan Makanan

Toponimi Industri

Industri Elektronik

Nama industri aeronautika; Area maupun bangunan yang
merupakan bagian dan fasilitas bagi kegiatan industri aeronautika.
(SPR, 2005)
Nama industri bahan dasar bangunan; Area maupun bangunan
yang merupakan bagian dan fasilitas bagi kegiatan industri bahan
dasar bangunan. (SPR, 2005)
Nama industri bahan dasar kimia; Area maupun bangunan yang
merupakan bagian dan fasilitas bagi kegiatan industri bahan dasar
kimia. (SPR, 2005)
Nama industri bahan dasar logam; Area maupun bangunan yang
merupakan bagian dan fasilitas bagi kegiatan industri bahan dasar
logam. (SPR, 2005)
Nama industri bahan pangan dan makanan; Area maupun
bangunan yang merupakan bagian dan fasilitas bagi kegiatan
industri bahan pangan dan makanan. (SPR, 2005)
Nama industri elektronik; Area maupun bangunan yang
merupakan bagian dan fasilitas bagi kegiatan industri elektronik.
(SPR, 2005)
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Toponimi Industri

Industri Maritim

Toponimi Industri

Industri Obat/Farmasi

Toponimi Industri

Industri Otomotif

Toponimi Industri

Industri Pakan Ternak

Toponimi Industri

Industri Perlengkapan Pakaian

Toponimi Industri

Industri Sarana dan Bahan Perkantoran

Toponimi Industri

Industri Senjata dan Bahan Peledak

Toponimi Industri

Industri Tekstil dan Produk Tekstil

Toponimi Pertahanan dan Keamanan

Instalasi TNI (AD/AL/AU)

Toponimi Pemerintahan

Istana

Toponimi Pemerintahan

Istana Negara

DESKRIPSI
Nama industri manufaktur lainnya; Area tidak termasuk klasifikasi
yang telah ada, merupakan bagian dan fasilitas bagi kegiatan
industri . (SPR, 2005)
Nama industri maritim; Area maupun bangunan yang merupakan
bagian dan fasilitas bagi kegiatan industri maritim. (SPR, 2005)
Nama industri obat/farmasi; Area maupun bangunan yang
merupakan bagian dan fasilitas bagi kegiatan industri obat dan
farmasi. (SPR, 2005)
Nama industri otomotif; Area maupun bangunan yang merupakan
bagian dan fasilitas bagi kegiatan industri otomotif. (SPR, 2005)
Nama industri pakan ternak; Area maupun bangunan yang
merupakan bagian dan fasilitas bagi kegiatan industri pakan
ternak. (SPR, 2005)
Nama industri perlengkapan pakaian; Area maupun bangunan
yang merupakan bagian dan fasilitas bagi kegiatan industri
perlengkapan pakaian. (SPR, 2005)
Nama industri sarana dan bahan perkantoran; Area maupun
bangunan yang merupakan bagian dan fasilitas bagi kegiatan
industri sarana dan bahan perkantoran. (SPR, 2005)
Nama industri senjata dan bahan peledak; Area maupun
bangunan yang merupakan bagian dan fasilitas bagi kegiatan
industri senjata dan bahan peledak. (SPR, 2005)
Nama industri tekstil dan produk tekstil; Area maupun bangunan
yang merupakan bagian dan fasilitas bagi kegiatan industri tekstil
dan produk tekstil. (SPR, 2005)
Nama instalasi TNI (AD/AL/AU); Kompleks bangunan sebagai
tempat kegiatan militer. (SPR, 2005) Misalnya Markas Besar,
Markas Batalion, dan sebagainya.
Nama istana; Bangunan keraton, bangunan yang umumnya besar
dan luas sebagai tempat tinggal raja beserta keluarganya dan juga
tempat melakukan kegiatan memimpin pemerintahan
kerajaannya. (SPR, 2005)
Nama istana negara; Bangunan besar diperuntukkan bagi Presiden
dan keluarganya yang berfungsi sebagai tempat tinggal ataupun
tempat melakukan kegiatan pemerintahan. (SPR, 2005)
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Jalan

Nama jalan tol dua jalur dengan pemisah fisik

Toponimi Transportasi

Jalan Kereta Api

Nama jalan kereta api bawah tanah

Toponimi Transportasi

Jalan/Transportasi Darat Lainnya

Toponimi Transportasi

Jembatan

Nama jalan/transportasi darat lainnya; Jalan atau fasilitas
transportasi darat tidak termasuk klasifikasi yang telah ada untuk
menunjang kelancaran transportasi. (SPR, 2005)
Nama jembatan; Jalan yang terletak di atas permukaan air
dan/atau di atas permukaan tanah. (PP No. 34, 2006)

Toponimi Perairan

Jeram

Toponimi Wilayah Administrasi

Kabupaten

Nama jeram; Badan air yang mengalami perubahan kecepatan
aliran tetapi belum mencapai tingkat air terjun. (SNI 6502.2, 2010;
SPR, 2005)
Nama kabupaten

Toponimi Permukiman

Kampung/Dusun

Nama kampung/dusun

Toponimi Perairan

Kanal

Toponimi Pariwisata, Seni dan Budaya

Kandang/Sangkar Binatang

Toponimi Perekonomian dan Perdagangan

Kantor Bank

Nama kanal; Jalur air buatan manusia yang digunakan untuk
mengarahkan dan mengalirkan air maupun sebagai jalur
transportasi untuk angkutan barang dan orang, terhubung dengan
sungai, laut dan danau. (KUGI 4, 2015)
Nama kandang/sangkar binatang; Bangunan sebagai tempat
memelihara binatang baik untuk penelitian maupun hiburan. (SPR,
2005)
Nama kantor bank; Bangunan kantor sebagai tempat melakukan
kegiatan perbankan. (SPR, 2005)

Toponimi Pemerintahan

Kantor Bupati

Nama kantor bupati; Bangunan kantor sebagai tempat bupati
melakukan kegiatan pemerintahan kabupaten. (SPR, 2005)

Toponimi Perekonomian dan Perdagangan

Kantor Bursa Saham/Efek

Toponimi Pemerintahan

Kantor Camat

Nama kantor bursa saham/efek; Bangunan kantor sebagai tempat
melakukan kegiatan bursa saham, perdagangan berjangka,
ataupun valuta asing. (SPR, 2005)
Nama kantor camat; Bangunan kantor sebagai tempat camat
melakukan kegiatan pemerintahan kecamatan. (SPR, 2005)
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Kantor DPRD

Toponimi Utilitas

Kantor Gas Negara

Toponimi Pemerintahan

Kantor Gubernur

Nama kantor gubernur; Bangunan kantor sebagai tempat
gubernur melakukan kegiatan pemerintahan provinsi. (SPR, 2005)

Toponimi Pemerintahan

Kantor Kepala Desa

Nama kantor kepala desa; Bangunan kantor sebagai tempat
kepala desa melakukan kegiatan pemerintahan desa. (SPR, 2005)

Toponimi Perekonomian dan Perdagangan

Kantor Keuangan Lainnya

Toponimi Pemerintahan

Kantor Lembaga Negara

Toponimi Pemerintahan

Kantor Lurah

Nama kantor keuangan lainnya; Bangunan kantor sebagai tempat
melakukan kegiatan keuangan tidak termasuk klasifikasi yang
telah ada. (SPR, 2005)
Nama kantor lembaga negara; Bangunan gedung sebagai tempat
pimpinan lembaga tinggi negara selain presiden beserta stafnya
bekerja menyelenggarakan kegiatan pemerintahan (MPR, DPR,
MA, BPK, DPD, MK, KY).
Nama kantor lurah; Bangunan kantor sebagai tempat Lurah
melakukan kegiatan pemerintahan kelurahan. (SPR, 2005)

Toponimi Pemerintahan

Kantor Menteri/Kementerian/LPNK

Toponimi Perekonomian dan Perdagangan

Kantor Pegadaian

Toponimi Permakaman

Kantor Pemakaman

Nama kantor pemakaman; Bangunan tempat melakukan kegiatan
sesuai dengan fungsi sebagai pelayanan pemakaman. (SPR, 2005)

Toponimi Pemerintahan Negara Asing

Kantor Pemerintah Asing Lainnya

Toponimi Pemerintahan

Kantor Pemerintah Lainnya

Nama kantor pemerintah asing lainnya; Bangunan sebagai tempat
orang asing berkantor melakukan kegiatan perwakilan
kenegaraannya. (SPR, 2005)
Nama kantor pemerintah lainnya; Bangunan kantor sebagai
tempat aktivitas pegawai pemerintah melakukan kegiatan
pemerintahan sesuai dengan bidang/ sektornya masing-masing.
(SPR, 2005)

Nama Kantor DPRD; Bangunan kantor sebagai tempat para wakil
rakyat provinsi dan kabupaten/kota melakukan kegiatan sesuai
dengan fungsinya. (SPR, 2005)
Nama kantor gas negara; Bangunan kantor sebagai tempat untuk
mengelola produksi dan distribusi gas negara.

Nama kantor menteri/kementerian/lpnk; Bangunan kantor
sebagai tempat Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintahan Non
Kementerian melakukan kegiatan membantu pemerintah sesuai
bidangnya. (SPR, 2005)
Nama kantor pegadaian; Bangunan kantor tempat melakukan
kegiatan penggadaian barang berharga. (SPR, 2005)
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Toponimi Utilitas

Kantor Perusahaan Air Minum
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Nama kantor pengiriman paket; Bangunan sebagai tempat
kegiatan pelayanan masyarakat di bidang pengiriman paket. (SPR,
2005)
Nama kantor penukaran uang asing; Bangunan kantor sebagai
tempat melakukan kegiatan penukaran mata uang asing. (SPR,
2005)
Nama kantor perusahaan air minum; Bangunan kantor sebagai
tempat mengelola produksi dan distribusi air minum. (SPR, 2005)

Toponimi Utilitas

Kantor PLN

Nama Kantor PLN; Bangunan kantor sebagai tempat untuk
mengelola produksi dan distribusi listrik negara. (SPR, 2005)

Toponimi Pertahanan dan Keamanan

Kantor Polisi

Toponimi Utilitas

Kantor Pos Besar

Toponimi Utilitas

Kantor Pos Lainnya

Toponimi Utilitas

Kantor Pos Pembantu

Toponimi Pemerintahan

Kantor Presiden

Nama kantor polisi; Bangunan kantor sebagai tempat polisi
melakukan kegiatan sesuai dengan fungsi pelayanan dan
keamanan masyarakat. (SPR, 2005)
Nama kantor pos besar; Bangunan sebagai tempat kegiatan
pelayanan masyarakat di bidang pos tingkat kabupaten atau kota.
(SPR, 2005)
Nama kantor pos lainnya; Bangunan besar tidak termasuk
klasifikasi yang telah ada sebagai tempat kegiatan pelayanan
masyarakat di bidang pos tingkat pusat atau provinsi. (SPR, 2005)
Nama kantor pos pembantu; Bangunan sebagai tempat kegiatan
pelayanan masyarakat di bidang pos tingkat kecamatan atau
kelurahan/desa. (SPR, 2005)
Nama kantor presiden; Bangunan kantor sebagai tempat presiden
melakukan kegiatan memimpin pemerintahan. (SPR, 2005)

Toponimi Utilitas

Kantor Radio

Nama kantor radio; Bangunan kantor sebagai tempat kegiatan
pelayanan masyarakat di bidang radio. (SPR, 2005)

Toponimi Utilitas

Kantor Telepon

Nama kantor telepon; Bangunan kantor sebagai tempat kegiatan
pelayanan masyarakat di bidang telekomunikasi. (SPR, 2005)

Toponimi Utilitas

Kantor Televisi

Nama kantor televisi; Bangunan kantor sebagai tempat kegiatan
pelayanan masyarakat di bidang televisi. (SPR, 2005)

Toponimi Pemerintahan

Kantor Wakil Presiden

Toponimi Pemerintahan

Kantor Wali Kota

Nama kantor wakil presiden; Bangunan kantor sebagai tempat
wakil presiden melakukan kegiatan membantu Presiden
memimpin pemerintahan. (SPR, 2005)
Nama kantor wali kota; Bangunan kantor sebagai tempat wali kota
melakukan kegiatan pemerintahan kota. (SPR, 2005)
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Toponimi Relief

Karang

Nama batu karang, terumbu karang, dan beting karang

Toponimi Relief

Kawah

Nama kawah

Toponimi Pariwisata, Seni dan Budaya

Kebun Binatang

Nama kebun binatang; Taman sebagai tempat memelihara
binatang ataupun untuk hiburan. (SPR, 2005)

Toponimi Wilayah Administrasi

Kecamatan

Nama kecamatan

Toponimi Pemerintahan Negara Asing

Kedutaan Besar

Toponimi Peribadatan

Kelenteng

Nama kedutaan besar; Bangunan sebagai tempat duta besar suatu
negara asing berkantor melakukan kegiatan perwakilan
kenegaraannya. (SPR, 2005)
Nama kelenteng; Bangunan sebagai tempat melakukan ibadat
bagi penganut agama Konghucu. (SPR, 2005)

Toponimi Wilayah Administrasi

Kelurahan

Nama kelurahan

Toponimi Relief

Kepulauan

Nama kepulauan

Toponimi Perairan

Kolam

Toponimi Pemerintahan Negara Asing

Konsulat

Toponimi Wilayah Administrasi

Kota

Nama kolam; Perairan di daratan yang lebih kecil ukurannya
daripada danau dan dapat terbentuk secara alami atau dapat
dibuat manusia.
Nama konsulat; Bangunan sebagai tempat konsul jenderal suatu
negara asing berkantor melakukan kegiatan konsuler
kenegaraannya. (SPR, 2005)
Nama kota

Toponimi Permakaman

Krematorium

Nama krematorium; Bangunan sebagai tempat pembakaran
jenazah atau kerangka jenazah. (PP No. 9, 1987)

Toponimi Pendidikan dan IPTEK

Laboratorium Pendidikan/Penelitian

Nama laboratorium pendidikan/penelitian; Bangunan sebagai
tempat melakukan percobaan-percobaan ilmu pengetahuan dan
teknologi. (SPR, 2005)
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Laguna

Toponimi Perairan

Laut

Toponimi Pemerintahan

Lembaga Pemasyarakatan

Toponimi Relief

Lembah

Toponimi Utilitas

Lingkungan/Tempat Pembuangan Lainnya

Toponimi Vegetasi dan Lahan Terbuka

Lumpur

Toponimi Peribadatan

Masjid

Toponimi Perairan

Mata Air

Toponimi Pariwisata, Seni dan Budaya

Menara

Toponimi Utilitas

Menara Air Minum

Toponimi Utilitas

Menara Pemancar Radio

Toponimi Utilitas

Menara Pemancar Televisi

DESKRIPSI
Nama laguna; Danau asin dekat pantai yang dahulu merupakan
bagian laut yang dangkal, karena peristiwa geografi terpisah dari
laut oleh penghalang yang berupa pasir, batu karang atau
semacamnya.
Nama laut
Nama lembaga pemasyarakatan; Tempat untuk melaksanakan
pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang merupakan
bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
(UU No. 12, 1995)
Nama lembah
Nama lingkungan/tempat pembuangan lainnya; Bangunan tidak
termasuk klafiskasi yang telah ada sebagai tempat pengelolaan
atau penampungan sementara pembuangan. (SPR, 2005)
Nama lumpur; Tanah lunak dan berair. (KBBI)
Nama masjid; Bangunan sebagai tempat melakukan ibadat bagi
penganut agama Islam. (SPR, 2005) Misalnya Masjid, Musala,
Surau, Langgar, dan sebagainya.
Nama mata air; Salah satu sumber air yang berada di atas
permukaan tanah, yang keluar secara alamiah (Permen PU No. 48,
1990)
Nama menara; Bangunan tinggi dengan struktur tertentu yang
tidak termasuk klasifikasi yang telah ada.
Nama menara air minum; Bangunan tinggi sebagai tempat
penyimpan dan sumber distribusi air. (SPR, 2005)
Nama menara pemancar radio; Bangunan tinggi sebagai tempat
pemasangan transmisi dan atau antena untuk keperluan siaran
radio. (SPR, 2005)
Nama menara pemancar televisi; Bangunan tinggi sebagai tempat
pemasangan transmisi dan atau antena untuk keperluan siaran
televisi. (SPR, 2005)

Halaman 11 dari 25

SAKTI versi 1.0
UNSUR
KLSTPN
Toponimi Transportasi

NAMA UNSUR
FTYPE

DESKRIPSI

Menara Suar

Toponimi Utilitas

Menara Telepon

Toponimi Perairan

Muara

Toponimi Perairan

Muara/Kuala

Toponimi Pariwisata, Seni dan Budaya

Museum

Toponimi Wilayah Administrasi

Negara

Nama negara

Toponimi Pendidikan dan IPTEK

Observatorium

Nama observatorium; Bangunan sebagai tempat melakukan
kegiatan observasi dan penelitian.

Toponimi Vegetasi dan Lahan Terbuka

Padang Rumput

Nama padang rumput; Lahan yang tidak diusahakan, termasuk
padang rumput dan sabana dengan sedikit pohon. (SPR, 2005)

Toponimi Pertahanan dan Keamanan

Pangkalan Transportasi TNI

Toponimi Pariwisata, Seni dan Budaya

Pariwisata/Rekreasi Budaya

Nama pangkalan transportasi tni; Kompleks bangunan sebagai
pusat transportasi militer TNI. Termasuk didalamnya Direktorat
Pembekalan Angkutan (DITBEKANG). Misalnya Lanud, Lanal, dan
Lantamal.
Nama pariwisata/rekreasi budaya; Tempat yang memiliki daya
tarik bagi manusia untuk melakukan rekreasi budaya. (SPR, 2005)

Toponimi Pariwisata, Seni dan Budaya

Pariwisata/Rekreasi Pantai

Nama pariwisata/rekreasi pantai; Tempat yang memiliki daya tarik
bagi manusia untuk melakukan rekreasi pantai. (SPR, 2005)

Toponimi Pariwisata, Seni dan Budaya

Pariwisata/Rekreasi Pegunungan

Toponimi Pariwisata, Seni dan Budaya

Pariwisata/Seni/Budaya/Olah Raga Lainnya

Nama pariwisata/rekreasi pegunungan; Tempat yang memiliki
daya tarik bagi manusia untuk melakukan rekreasi pegunungan.
(SPR, 2005)
Nama pariwisata/seni/budaya/olah raga lainnya; Bangunan tidak
termasuk klasifiksi yang ada yang memiliki nilai seni, budaya dan
sejarah. (SPR, 2005)

Nama menara suar; Bangunan tinggi yang dibangun di pantai,
pulau kecil di tengah laut, daerah berbatu karang, dan sebagainya,
yang memancarkan sinar isyarat pada waktu malam hari untuk
kepentingan navigasi (KBBI)
Nama menara telepon; Bangunan tinggi digunakan sebagai
tempat pemasangan transmisi dan atau antena untuk keperluan
telekomunikasi. (SPR, 2005)
Nama muara sungai
Nama muara/kuala; Wilayah badan air tempat masuknya satu
atau lebih sungai ke laut, samudera, danau, bendungan, atau
bahkan sungai lain yang lebih besar.
Nama museum; Bangunan tempat mengelola, menyimpan dan
memajang benda-benda yang bernilai sejarah. (SPR, 2005)
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Pasar Seni/Galeri

Nama pasar seni/galeri; Kompleks pasar tempat kegiatan seni dan
berdagang barang hasil karya seni. (SPR, 2005)

Toponimi Relief

Patahan

Nama patahan

Toponimi Relief

Pegunungan

Nama pegunungan

Toponimi Transportasi

Pelabuhan Antar Pulau

Nama pelabuhan antar pulau; Area yang merupakan fasilitas bagi
kegiatan di pelabuhan antar pulau. (SPR, 2005)

Toponimi Transportasi

Pelabuhan Nelayan

Nama pelabuhan nelayan; Area yang merupakan fasilitas bagi
kegiatan di pelabuhan nelayan. (SPR, 2005)

Toponimi Transportasi

Pelabuhan Samudera

Toponimi Transportasi

Pelabuhan Sungai dan Danau

Toponimi Transportasi

Pelabuhan Udara Domestik

Toponimi Transportasi

Pelabuhan Udara Internasional

Nama pelabuhan samudera; Tempat yang dipergunakan sebagai
tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang
dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas
keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta
sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi
yang melayani kegiatan angkutan laut (PP No. 69, 2001)
Nama pelabuhan sungai dan danau; Tempat yang dipergunakan
sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang
dan/atau bongkar muat barang yang melayani kegiatan angkutan
sungai dan danau (PP No. 69, 2001)
Nama pelabuhan udara domestik; Kawasan yang digunakan
sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik
turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat
perpindahan intra dan antarmoda transportasi, dilengkapi dengan
fasilitas keselamatan, keamanan penerbangan dan fasilitas
penunjang lainnya yang melayani rute penerbangan dalam negeri.
(UU No. 1, 2009)
Nama pelabuhan udara internasional; Kawasan yang digunakan
sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik
turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat
perpindahan intra dan antarmoda transportasi, dilengkapi dengan
fasilitas keselamatan, keamanan penerbangan dan fasilitas
penunjang lainnya yang melayani rute penerbangan dalam negeri
dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri. (UU No. 1, 2009)
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Pelabuhan Udara Non Reguler

Toponimi Transportasi

Pelabuhan Udara Perintis

Toponimi Permakaman

Pemakaman Bukan Umum

Toponimi Permakaman

Pemakaman Khusus

Toponimi Permakaman

Pemakaman Umum

Toponimi Utilitas

Pembangkit Listrik Tenaga Air

Toponimi Utilitas

Pembangkit Listrik Tenaga Angin

Toponimi Utilitas

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel

Toponimi Utilitas

Pembangkit Listrik Tenaga Gas

DESKRIPSI
Nama pelabuhan udara non reguler; Bandar udara yang hanya
digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang
kegiatan usaha pokoknya. (UU No.1, 2009)
Nama pelabuhan udara perintis; Bandar udara yang melayani
jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah
terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh
moda transportasi lain. (UU No.1, 2009)
Nama pemakaman bukan umum; Area tanah yang disediakan
untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya
dilakukan oleh swasta yang bergerak di badan sosial dan/atau
badan keagamaan. Termasuk pemakaman keluarga. (PP No. 9,
1987)
Nama pemakaman khusus; Area tanah yang digunakan untuk
tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor
kebudayaan seperti pemakaman para Wali (Makam Wali Songo),
Raja-raja (Pemakaman Imegiri), tempat pemakaman para
pahlawan dan pejuang bangsa (Taman Makam Pahlawan) serta
tempat pemakaman perang Belanda. (PP No. 9, 1987)
Nama pemakaman umum; Area tanah yang digunakan untuk
keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa
membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau Pemerintah Desa.
(PP No. 9, 1987)
Nama pembangkit listrik tenaga air; Bangunan sebagai tempat
untuk memproduksi tenaga listrik dengan memanfaatkan tenaga
air. (UU No. 30, 2009; SPR, 2005)
Nama pembangkit listrik tenaga angin; Bangunan sebagai tempat
untuk memproduksi tenaga listrik dengan memanfaatkan tenaga
angin. (UU No. 30, 2009; SPR, 2005)
Nama pembangkit listrik tenaga diesel; Bangunan sebagai tempat
untuk memproduksi tenaga listrik dengan memanfaatkan tenaga
diesel. (UU No. 30, 2009; SPR, 2005)
Nama pembangkit listrik tenaga gas; Bangunan sebagai tempat
untuk memproduksi tenaga listrik dengan memanfaatkan tenaga
gas. (UU No. 30, 2009; SPR, 2005)
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Pembangkit Listrik Tenaga Lainnya

DESKRIPSI

Toponimi Utilitas

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Toponimi Utilitas

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

Toponimi Utilitas

Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Toponimi Utilitas

Pembangkit Listrik Tenaga Uap

Toponimi Utilitas

Penanganan Air Minum Lainnya

Toponimi Pendidikan dan IPTEK

Pendidikan Anak Usia Dini

Toponimi Pendidikan dan IPTEK

Pendidikan Dasar

Toponimi Pendidikan dan IPTEK

Pendidikan Keagamaan

Nama pendidikan keagamaan; Bangunan sebagai tempat
melakukan kegiatan belajar mengajar agama yang
diselenggarakan oleh pemerintah dan/ atau kelompok masyarakat
dari pemeluk agama. Diantaranya pendidikan diniyah, pesantren,
pasraman, pabhaja samanera dan lainnya. (UU No. 20, 2003)

Toponimi Pendidikan dan IPTEK

Pendidikan Kedinasan

Nama pendidikan kedinasan; Bangunan sebagai tempat
melakukan kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh
Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian. (UU
No. 20, 2003)

Nama pembangkit listrik tenaga lainnya; Bangunan sebagai
tempat untuk memproduksi tenaga listrik yang tidak termasuk
klasifikasi yang telah ada.
Nama pembangkit listrik tenaga nuklir; Bangunan sebagai tempat
untuk memproduksi tenaga listrik dengan memanfaatkan tenaga
nuklir. (UU No. 30, 2009; SPR, 2005)
Nama pembangkit listrik tenaga panas bumi; Bangunan sebagai
tempat untuk memproduksi tenaga listrik dengan memanfaatkan
tenaga panas bumi. (UU No. 30, 2009; SPR, 2005)
Nama pembangkit listrik tenaga surya; Bangunan sebagai tempat
untuk memproduksi tenaga listrik dengan memanfaatkan tenaga
surya. (UU No. 30, 2009; SPR, 2005)
Nama pembangkit listrik tenaga uap; Bangunan sebagai tempat
untuk memproduksi tenaga listrik dengan memanfaatkan tenaga
uap. (UU No. 30, 2009; SPR, 2005)
Nama penanganan air minum lainnya; Area tidak termasuk
klasifikasi yang telah ada sebagai fasilitas bagi kegiatan
penanganan air minum. (SPR, 2005)
Nama pendidikan anak usia dini; Bangunan sebagai tempat
melakukan kegiatan belajar mengajar sebelum jenjang pendidikan
dasar. Berbentuk Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal, Kelompok
Bermain, Taman Penitipan Anak, atau bentuk lain yang sederajat.
(UU No. 20, 2003)
Nama pendidikan dasar; Bangunan sebagai tempat melakukan
kegiatan belajar mengajar tingkat sekolah dasar. (SPR, 2005)
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Pendidikan Khusus

Toponimi Pendidikan dan IPTEK

Pendidikan Luar Sekolah

Toponimi Pendidikan dan IPTEK

Pendidikan Menengah Pertama

Toponimi Pendidikan dan IPTEK

Pendidikan Menengah Umum

Toponimi Pendidikan dan IPTEK

Pendidikan Tinggi

Toponimi Pendidikan dan IPTEK

Pendidikan/Penelitian Lainnya

Toponimi Utilitas

Pengolahan Air Minum

Toponimi Utilitas

Pengolahan Bahan Bakar Gas

Toponimi Utilitas

Pengolahan Bahan Bakar Minyak

Toponimi Perairan

Perairan Lainnya

Toponimi Transportasi

Perhentian Bus/Halte

DESKRIPSI
Nama pendidikan khusus; Bangunan sebagai tempat melakukan
kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik yang memiliki tingkat
kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan
fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi
kecerdasan dan bakat istimewa. (UU No. 20, 2003)
Nama pendidikan luar sekolah; Bangunan sebagai tempat
melakukan kegiatan belajar mengajar sebagai pengganti,
penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal. Termasuk
diantaranya lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok
belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat. (UU No. 20, 2003)
Nama pendidikan menengah pertama; Bangunan sebagai tempat
melakukan kegiatan belajar mengajar tingkat sekolah menengah
pertama. (SPR, 2005)
Nama pendidikan menengah umum; Bangunan sebagai tempat
melakukan kegiatan belajar mengajar tingkat sekolah menengah
atas. (SPR, 2005)
Nama pendidikan tinggi; Bangunan sebagai tempat melakukan
kegiatan belajar mengajar tingkat perguruan tinggi termasuk
politeknik. (UU No. 20, 2003)
Nama pendidikan/penelitian lainnya; Bangunan tidak termasuk
klasifikasi yang telah ada sebagai tempat melakukan kegiatan
belajar mengajar atau kegiatan penelitian. (SPR, 2005)
Nama pengolahan air minum; Kompleks bangunan sebagai tempat
pengolahan dan produksi air minum untuk keperluan industri.
(SPR, 2005)
Nama pengolahan bahan bakar gas; Kompleks bangunan sebagai
tempat untuk pengolahan bahan bakar gas. (SPR, 2005)
Nama pengolahan bahan bakar minyak; Kompleks bangunan
sebagai tempat untuk pengolahan bahan bakar minyak. (SPR,
2005)
Nama perairan lainnya
Nama perhentian bus/halte; Tempat perhentian bis atau
kendaraan bermotor yang tidak mempunyai fasilitas lengkap.
(SPR, 2005)
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Perhentian/Halte Kereta Api

Toponimi Peribadatan

Peribadatan/Sosial Lainnya

Toponimi Vegetasi dan Lahan Terbuka

Perkebunan/Kebun

Toponimi Vegetasi dan Lahan Terbuka

Permukaan/Lapangan Diperkeras

Toponimi Permukiman

Permukiman Lainnya

Toponimi Pendidikan dan IPTEK

Perpustakaan

Toponimi Pertambangan Mineral

Pertambangan Bahan Dasar Bangunan

Toponimi Pertambangan Mineral

Pertambangan Batu Bara

Toponimi Pertambangan Mineral

Pertambangan Lainnya

Toponimi Pertambangan Mineral

Pertambangan Logam Dasar

DESKRIPSI
Nama perhentian/halte kereta api; Tempat perhentian kereta api
yang tidak mempunyai fasilitas lengkap, lebih kecil dari stasiun.
(SPR, 2005)
Nama peribadatan/sosial lainnya; Area tidak termasuk klasifikasi
yang telah ada, merupakan fasilitas bagi kegiatan peribadatan dan
sosial.
Nama perkebunan/kebun; Lahan yang diusahakan untuk kebun
dan tanaman perkebunan baik dikelola oleh perorangan, swasta
maupun BUMN. (SPR, 2005)
Nama permukaan/lapangan diperkeras; Lahan terbuka yang telah
direkayasa melalui pengerasan permukaan dan dimanfaatkan
untuk kegiatan di udara terbuka selain parkir, seperti misalnya
upacara, pertunjukan, dan sebagainya. (RSNI Penutup lahan skala
besar)
Nama permukiman lainnya
Nama perpustakaan; Bangunan sebagai tempat melakukan
kegiatan membaca dan meminjam buku-buku bacaan, baik untuk
pendidikan maupun untuk umum. (SPR, 2005)
Nama pertambangan bahan dasar bangunan; Lahan terbuka
dengan liputan yang relatif luas, yang digali untuk diambil
kandungan materialnya yang berupa bahan dasar bangunan.
Termasuk diantaranya batu kapur, batu granit, tanah liat, kaolin,
pasir kuarsa, aspal, tras, baru gips.
Nama pertambangan batu bara; Lahan terbuka dengan liputan
yang relatif luas, yang digali untuk diambil kandungan materialnya
yang berupa batu bara.
Nama pertambangan lainnya; Lahan terbuka dengan liputan yang
relatif luas, dan digali untuk diambil kandungan materialnya yang
tidak termasuk klasifikasi yang telah ada.
Nama pertambangan logam dasar; Lahan terbuka dengan liputan
yang relatif luas, yang digali untuk diambil kandungan materialnya
yang berupa logam dasar dan logam besi. Termasuk diantaranya
antinom, bismut, tembaga, timbal, seng, air raksa, timah putih,
khrom, kobalt, besi, mangan, molibdenum, nikel, wolfram,
alumunium, magnesium.
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Toponimi Pariwisata, Seni dan Budaya

Peternakan/Penangkaran

Toponimi Sarana Kesehatan

Poliklinik/Polindes/Posyandu

Toponimi Pertahanan dan Keamanan

Pos Keamanan

Toponimi Pariwisata, Seni dan Budaya

Prasasti

Toponimi Permukiman

Properti Tumpang Susun

Toponimi Wilayah Administrasi

Provinsi

Nama properti tumpang susun; Bangunan tempat tinggal yang
terdiri atas berbagai rumah dengan struktur bangunan tersusun
secara vertikal. (SPR, 2005)
Nama provinsi

Toponimi Relief

Pulau

Nama pulau

Toponimi Relief

Puncak

Nama puncak

Toponimi Peribadatan

Pura

Toponimi Perekonomian dan Perdagangan

Pusat Bisnis dan Perdagangan Lainnya

Toponimi Pemerintahan Negara Asing

Pusat Kebudayaan Asing

Nama pura; Bangunan sebagai tempat melakukan ibadat bagi
penganut agama Hindu. (SPR, 2005) Misalnya Pura, Kuil, Sangga,
dan sebagainya.
Nama pusat bisnis dan perdagangan lainnya; Bangunan tempat
melakukan kegiatan bisnis tidak termasuk klasifikasi yang telah
ada. (SPR, 2005)
Nama pusat kebudayaan asing; Bangunan sebagai tempat yang
didirikan oleh negara asing untuk memperkenalkan dan
memberikan informasi ke masyarakat tentang budaya di negara
tersebut.

Nama pertambangan logam mulia; Lahan terbuka dengan liputan
yang relatif luas, yang digali untuk diambil kandungan materialnya
yang berupa logam mulia. Termasuk didalamnya antara lain:
Emas, Perak, dan Platina
Nama peternakan/penangkaran; Bangunan sebagai tempat
memelihara binatang baik untuk penelitian maupun bisnis. (SPR,
2005)
Nama poliklinik/polindes/posyandu; Bangunan sebagai tempat
melakukan kegiatan pelayanan pengobatan bagi orang sakit
dengan fasilitas terbatas, biasa terdapat pada tingkat desa atau di
bawahnya.
Nama pos keamanan; Bangunan yang tidak termasuk klasifikasi
yang telah ada digunakan untuk melakukan kegiatan kemananan.
Nama prasasti; Piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan
yang keras dan tahan lama.
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Pusat Pelelangan Bahan Pokok Pangan
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Toponimi Perekonomian dan Perdagangan

Pusat Pelelangan Produk Industri

Toponimi Perekonomian dan Perdagangan

Pusat Perdagangan dan Niaga Kota (Mal/Toserba)

Toponimi Perekonomian dan Perdagangan

Pusat Perdagangan Tradisional (Pasar Eceran/Grosir/Induk)

Toponimi Perekonomian dan Perdagangan

Pusat Pergudangan/Terminal Peti Kemas/Cargo

Toponimi Perekonomian dan Perdagangan

Pusat Perkantoran Bisnis/Komersial Terpadu

Toponimi Sarana Kesehatan

Puskesmas/Puskesmas Pembantu

Toponimi Perairan

Rawa

Toponimi Relief

Relief Lainnya

Toponimi Pariwisata, Seni dan Budaya

Restauran/Tempat Makan

Nama restauran/tempat makan; Bangunan sebagai tempat makan
dengan fasilitas yang lengkap. (SPR, 2005)

Toponimi Perairan

Riam

Nama riam; Aliran air yang deras di sungai (hampir seperti air
terjun, tetapi rendah sekali). (KBBI)

Toponimi Permukiman

Rumah Adat

Nama rumah adat; Bangunan rumah, digunakan untuk tempat
tinggal dan atau upacara adat. (SPR, 2005)

Nama pusat pelelangan bahan pokok pangan; Kompleks bangunan
sebagai pusat kegiatan pelelangan bahan produk pangan. (SPR,
2005)
Nama pusat pelelangan produk industri; Kompleks bangunan
sebagai pusat kegiatan pelelangan bahan produk industri. (SPR,
2005)
Nama pusat perdagangan dan niaga kota (mal/toserba); Kompleks
bangunan sebagai pusat kegiatan perdagangan dengan fasilitas
modern di kota. (SPR, 2005)
Nama pusat perdagangan tradisional (pasar eceran/grosir/induk);
Kompleks bangunan sebagai pusat kegiatan perdagangan dengan
fasilitas tradisional. (SPR, 2005)
Nama pusat pergudangan/terminal peti kemas/cargo; Bangunan
yang dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat dan penyimpanan
barang. (SPR, 2005)
Nama pusat perkantoran bisnis/komersial terpadu; Kompleks
bangunan sebagai pusat kegiatan perkantoran bisnis/komersial
terpadu. (SPR, 2005)
Nama puskesmas/puskesmas pembantu; Bangunan sebagai
tempat untuk melakukan kegiatan pelayanan pengobatan bagi
orang sakit pada tingkat kelurahan atau kecamatan. (SPR, 2005)
Nama rawa; Genangan air secara alamiah yang terjadi terus
menerus atau musiman di lahan yang relatif datar atau cekung
dengan endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi.
(PP No. 27, 1991; Pemenpupera No. 29/PRT/M, 2015)
Nama relief lainnya
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Rumah Hunian Lainnya

Toponimi Pariwisata, Seni dan Budaya

Rumah Kaca Taman Botani

Toponimi Permukiman

Rumah Komplek/Properti Real Estate

Toponimi Sosial

Rumah Panti Asuhan Anak Yatim Piatu

Toponimi Sosial

Rumah Panti Jompo

Toponimi Sosial

Rumah Panti Lainnya

DESKRIPSI
Nama rumah hunian lainnya; Bangunan rumah tinggal tidak
termasuk klasifikasi yang telah ada. (SPR, 2005). Misalnya Rumah
Dinas, Asrama Yayasan, dan sebagainya.
Nama rumah kaca taman botani; Bangunan kaca sebagai tempat
penelitian tanaman-tanaman tertentu. (SPR, 2005)
Nama rumah komplek/properti real estate; Bangunan yang
mempunyai keseragaman bentuk ukuran, luas, serta jarak dan
pola antara rumah yang satu dengan lainnya teratur. (SPR, 2005)
Nama rumah panti asuhan anak yatim piatu; Bangunan tempat
melakukan kegiatan sosial sesuai dengan fungsi sebagai panti
asuhan untuk anak yatim piatu. (SPR, 2005)
Nama rumah panti jompo; Bangunan tempat melakukan kegiatan
sosial sesuai dengan fungsi sebagai panti untuk orang jompo/
manula. (SPR, 2005)
Nama rumah panti lainnya; Bangunan tidak termasuk klasifikasi
yang telah ada sebagai tempat melakukan kegiatan sosial.
Termasuk diantaranya panti rehabilitasi.

Halaman 20 dari 25

SAKTI versi 1.0
UNSUR
KLSTPN
Toponimi Sarana Kesehatan

NAMA UNSUR
FTYPE
Rumah Sakit Khusus

Toponimi Sarana Kesehatan

Rumah Sakit Umum

Toponimi Perekonomian dan Perdagangan

Rumah Toko/Rumah Kantor

Toponimi Perairan

Saluran Irigasi/Drainase

Toponimi Perairan

Samudera

Toponimi Perairan

Selat

DESKRIPSI
Nama rumah sakit khusus; Bangunan sebagai tempat melakukan
kegiatan pelayanan kesehatan pada satu bidang atau satu jenis
penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur,
organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. (UU No. 4, 2009).
Termasuk didalamnya antara lain:
- Rumah Sakit Bersalin
- Rumah Sakit Ibu dan Anak
- Rumah Sakit Mata
- Rumah Sakit Otak
- Rumah Sakit Gigi dan Mulut
- Rumah Sakit Kanker
- Rumah Sakit Jatung dan Pembuluh Darah
- Rumah Sakit Jiwa
- Rumah Sakit Infeksi
- Rumah Sakit Paru
- Rumah Sakit THT
- Rumah Sakit Bedah
- Rumah Sakit Ketergantungan Obat
- Rumah Sakit Ginjal
(Peraturan Menteri Kesehatan no. 56, 2014)
Nama rumah sakit umum; Bangunan sebagai tempat melakukan
kegiatan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis
penyakit. (UU No. 4, 2009)
Nama rumah toko/rumah kantor; Kompleks bangunan sebagai
tempat tinggal dan toko. (SPR, 2005)
Nama saluran irigasi/drainase; Saluran sebagai sarana penyediaan,
pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang
pertanian dan keperluan lainnya. (UU No.7, 2015)
Nama samudera
Nama selat; Wilayah perairan yang relatif sempit yang
menghubungkan dua bagian perairan yang lebih besar, dan
karenanya pula biasanya terletak di antara dua
permukaan daratan. (https://id.wikipedia.org/)
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Toponimi Relief

Semenanjung

Nama semenanjung; Pemanjangan daratan dari badan daratan
yang lebih besar (misalnya pulau atau benua) yang dikelilingi oleh
air pada 3 sisinya. Secara umum, semenanjung adalah tanjung
yang (sangat) luas. (https://id.wikipedia.org/)
Nama situs purbakala; Benda kuno bersejarah yang dicirikan oleh
adanya tulisan kuno pada benda tersebut. (SPR, 2005)

Toponimi Pariwisata, Seni dan Budaya

Situs Purbakala

Toponimi Olahraga

Stadion/Tribun/Bangunan Olah Raga

Toponimi Utilitas

Stasiun Bumi

Toponimi Transportasi

Stasiun Kereta Api

Toponimi Utilitas

Stasiun Pasut

Nama stasiun pasut; Bangunan sebagai tempat pengamatan
pasang surut permukaan air laut. (SPR, 2005)

Toponimi Utilitas

Stasiun Pompa Bahan Bakar Gas

Nama stasiun pompa bahan bakar gas; Bangunan sebagai tempat
penjualan bahan bakar gas untuk kendaraan.

Toponimi Utilitas

Stasiun Pompa Bahan Bakar Umum

Nama stasiun pompa bahan bakar umum; Bangunan sebagai
tempat penjualan bahan bakar kendaraan. (SPR, 2005)

Toponimi Utilitas

Sumber Air Minum

Nama sumber air minum; Sebuah tempat di mana air untuk
keperluan minum berawal. (SPR, 2005)

Toponimi Perairan

Sungai

Toponimi Vegetasi dan Lahan Terbuka

Taman

Toponimi Pariwisata, Seni dan Budaya

Taman Botani

Nama sungai; Area dari alur atau wadah air alami dan/atau buatan
yang lebar yang mengalir sepanjang tahun mulai dari hulu sampai
muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. (PP
No. 38, 2011; SPR, 2005)
Nama taman; Liputan vegetasi yang difungsikan sebagai taman,
biasanya sengaja ditanam di wilayah kota dan sekitarnya,
disepanjang jalan dan sekitarnya maupun di pekarangan rumah.
Nama taman botani; Lahan yang ditanami berbagai
jenis tumbuhan yang ditujukan untuk keperluan koleksi,
penelitian, konservasi, sarana wisata dan pendidikan.

Nama stadion/tribun/bangunan olah raga; Kompleks bangunan
yang besar dengan fasilitas lapangan olah raga yang lengkap. (SPR,
2005)
Nama stasiun bumi; Bangunan di bumi sebagai tempat stasiun
penerima dan pemancar terhadap satelit komunikasi ataupun
penginderaan jauh. (SPR, 2005)
Nama stasiun kereta api; Tempat perhentian dan keberangkatan
angkutan kereta api untuk penumpang dan barang serta untuk
keperluan pengoperasian kereta api. (SPR, 2005; UU No. 23, 2007)
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Taman Margasatwa

Nama taman margasatwa; Tempat perlindungan satwa yang juga
memiliki daya tarik untuk rekreasi. (SPR, 2005)

Toponimi Pariwisata, Seni dan Budaya

Taman Sumber Air Panas

Nama taman sumber air panas; Area yang merupakan bagian dan
fasilitas bagi pengunjung taman sumber air panas. (SPR, 2005)

Toponimi Perairan

Tambak

Toponimi Perairan

Tanggul

Nama tambak; Kolam air payau yang digunakan untuk budidaya
perikanan darat berupa udang, ikan, kepiting, kerang-kerangan
dan rumput laut. Umumnya terletak di tepi pantai (Permenpupera
No. 21/PRT/M, 2015; SPR, 2005)
Nama tanggul; Gundukan tanah atau yang diperkeras, yang dibuat
untuk sarana jalan, saluran air dan sebagainya. (SPR, 2005)

Toponimi Relief

Tanjung

Nama tanjung; Tanah (ujung) atau pegunungan yang menganjur
ke laut (ke danau). (KBBI)

Toponimi Pariwisata, Seni dan Budaya

Teater Seni/Konser/Pameran/Pertemuan

Toponimi Utilitas

Telekomunikasi Lainnya

Nama teater seni/konser/pameran/pertemuan; Bangunan tempat
menyelenggarakan Konser/ Pameran/ atau Pertemuan. (SPR,
2005)
Nama telekomunikasi lainnya; Area tidak termasuk klasifikasi yang
telah ada sebagai fasilitas bagi sarana telekomunikasi. (SPR, 2005)

Toponimi Perairan

Teluk

Nama teluk; Bagian laut yang menjorok ke darat. (KBBI)

Toponimi Pariwisata, Seni dan Budaya

Tempat Hiburan

Nama tempat hiburan; Bangunan atau area sebagai tempat
hiburan yang tidak termasuk kasifikasi yang telah ada.

Toponimi Transportasi

Tempat Parkir Kendaraan Bermotor

Toponimi Transportasi

Tempat Parkir Tumpang Susun

Toponimi Utilitas

Tempat Pembuangan Akhir Sampah

Toponimi Utilitas

Tempat Penampungan Barang Bekas

Nama tempat parkir kendaraan bermotor; Tempat menghentikan
atau menaruh kendaraan bermotor untuk beberapa waktu
tertentu. (KBBI)
Nama tempat parkir tumpang susun; Tempat menghentikan atau
menaruh kendaraan bermotor untuk beberapa waktu tertentu
dalam bentuk tumpang susun.
Nama tempat pembuangan akhir sampah; Bangunan atau area
sebagai tempat pengelolaan atau penampungan sementara
pembuangan akhir sampah. (SPR, 2005)
Nama tempat penampungan barang bekas; Bangunan atau area
sebagai tempat pengelolaan atau penampungan sementara
barang bekas. (SPR, 2005)
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Tempat Penyimpanan Jenazah

DESKRIPSI

Toponimi Utilitas

Tempat Penyimpanan Limbah Kimia

Toponimi Transportasi

Terminal Bus/Angkutan Kendaraan Lainnya

Toponimi Transportasi

Terowongan

Toponimi Perairan

Terusan

Nama terusan; Kanal/saluran air buatan yang digunakan untuk
mempercepat pelayaran kapal. (https://id.wikipedia.org)

Toponimi Transportasi

Transportasi Perairan Lainnya

Toponimi Pariwisata, Seni dan Budaya

Tugu/Monumen/Gapura

Nama transportasi perairan lainnya; Fasilitas transportasi laut
tidak termasuk klasifikasi yang telah ada untuk menunjang
kelancaran transportasi. (SPR, 2005)
Nama tugu/monumen/gapura; Monumen yang dibuat sebagai
tanda kejadian sejarah. (SPR, 2005)

Toponimi Relief

Ujung

Nama ujung

Toponimi Vegetasi dan Lahan Terbuka

Vegetasi Budidaya Lainnya

Nama vegetasi budidaya lainnya; Area yang berupa vegetasi
budidaya tidak termasuk klasifiksi yang ada. (SPR, 2005)

Toponimi Vegetasi dan Lahan Terbuka

Vegetasi Non Budidaya Lainnya

Nama vegetasi non budidaya lainnya; Area yang berupa vegetasi
non budidaya tidak termasuk klasifiksi yang ada. (SPR, 2005)

Toponimi Peribadatan

Vihara

Nama vihara; Bangunan sebagai tempat melakukan ibadat bagi
penganut agama Budha. (SPR, 2005) Misalnya Vihara, Pagoda, dan
sebagainya.

Nama tempat penyimpanan jenazah; Tempat yang menurut adat/
kebiasaan dipergunakan untuk menyimpan/menempatkan
jenazah yang karena keadaan alamnya mempunya sifat-sifat
khusus dibandingkan dengan tempat lain. (PP No. 9, 1987)
Nama tempat penyimpanan limbah kimia; Bangunan atau area
sebagai tempat pengelolaan atau penampungan sementara
limbah kimia. (SPR, 2005)
Nama terminal bus/angkutan kendaraan lainnya; Pangkalan
kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur
kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan
orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. (PP
No. 74, 2014)
Nama terowongan; Jalan yang terletak di dalam tanah dan/atau di
dalam air. (PP No. 34, 2006)
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Waduk

Toponimi Utilitas

Warung Internet

Toponimi Utilitas

Warung Telekomunikasi

DESKRIPSI
Nama waduk; Wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat
dibangunnya bendungan berfungsi menampung air serta dapat
pula untuk menampung limbah tambang atau menampung
lumpur dalam rangka menjaga keamanan serta keselamatan
lingkungan hidup. (PP No. 37, 2010)
Nama warung internet; Bangunan sebagai tempat yang
memberikan pelayanan dalam bentuk jasa internet.
Nama warung telekomunikasi; Bangunan sebagai tempat tempat
yang memberikan pelayanan dalam bentuk jasa telekomunikasi.
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