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BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU
NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,
bahwa penyelenggaraan Bangunan Gedung harus
dilaksanakan secara tertib sesuai dengan fungsinya dan
rlemenuhi persyaratan administratif dan teknis Bangunan
Gedung agar demi keselamatan penghuni dan lingkungannya;
bah*-a pen5rrlenggaraan Bangunan Gedung harus dapat
memberikan keamanan dan kenyamanan bagi
lingkungannya;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1O9 a"vat {L)
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peratr:ran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2AA2 tentang Bangunan Gedung;

bahwa berdasarkan pertimbarlgan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 7960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor LO4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor z}a$;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ALO
Nomor 13O, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5168);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun L999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3833);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyeleaggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 7999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 45 Tahun L999 tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten
Maluku Tenggara Barat (kmbaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undaag Nomor 6 Tahun 2OOO tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999
tentang Pernbentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten
Buru dan Kabupaten Maluku ?enggara Barat {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20OO Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nsmor 3961);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO2
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2aTJ;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2AA4 tentang Sumber Daya
Air (Lemb,aran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a3771;
Undang-Undarrg Nomor 38 Tahun 2AA4 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4
Nomor 132, Tambahan Iembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4aaal;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2AOT tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AA7 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a723);
Undang-LIndang Nomor 26 Ta}:un 2AA7 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OAT
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a725\;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AO9 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesi,a Tahun 2OO9

Nomor ll2, Tatnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlind.ungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OAg Nomor 14O, Tambahan
Lemb,aran Negara- Republik Indonesia Nomor 5O59);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OLL tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun ZALL Nomor 7, Tambahan Lemb&rarr Negara
Republik Indonesia Nomor 5188);
Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2ALL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a389);
Undang-Undang Nomor 2A Tahun 2011, tentang Rumah
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia ?ahun 2011
Nomor 1O8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5252);

1,7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Pengadaan
Tanah Urrtuk Kepentingan Umum (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indanesia Nomor 5280h

18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AH tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
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R-epublik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015
tentang Perubahan Ked-u-a Atas Unda-ng-Undarrg Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan
Lembaran |.legara Republik Indonesia Nornor 5679\;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tah:un 2011 tentang Sungai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20fi Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5230);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993
Nomor 2O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3520) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahrrrn 2AL2 tentang Perubaharr Kedelapan Atas Peraftiran
Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2A1,2 Nomor 106, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5312);

2L. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3695);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol2 tentang Izin
Lingkungan (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2A12 iiomor 48, Tambaharr Lerrrbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 52O5);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2OOO tentang Usaha
dan Peran serta Masyarakat Dalam Jasa Konstruksi
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OO

Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2AlA tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2OOO tentang Llsaha
dan Peran serta Masyarakat Dalam Jasa Konstruksi
(t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia
Nomor 5A921;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2AO2 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a532\;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 2OO6 tentang Irigasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20A6
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 462a1;

26. Peraitrran Pemerirrtah Nornor 26 Talrr.rn 2OOB tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2oo8 Nounor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor affi3);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2O1O tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2O1O Nomor 2L, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

28. Peraturan Daerafr Kabupa-ten Buru Nomor 09 Tahun ZOLL
tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (Lembaran
Daerah Kabupaten Buru Tahun 20ll Nomor O9);

29. Peratrrraa Daerah Kabupaten Brrru Nomor O4 Tahun 2013
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2Ol2-2A32
(Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2013
Nomor O4);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 13 Tahun 20ts
tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2Ol3-
2Afi (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015
Nomor 13);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2Arc
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Buru {Lembaran Daerah Kabupaten Buru Ta}run
2At6 Nomor 17);

Dengan Persetujuaa Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BURU
dan

BUPATI BURU

MEMUTUSKAN :

DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru.
Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsllr penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pelaksanaan Pemerintah yang
menjadi kewenangan daerah otonom;
Bupati adalah Bupati Buru.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru.
Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik
Indonesia sebagaimana d-imaksr-rd dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
Xepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.
Bangunan adalah Bangunan Gedung dan bangunan bukan gedung.
Bangunan Gedung adatah wujud {isik hasil pekerjaan konstruksi yang
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di
atas dan latay di Calam tanah danfatau air, yang berfungsi sebagai tempat
manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,
kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun
kegiatan khusus.

4

Menetapkan: PERATURAN

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.



10. Bangunan Gedung Umum adalah Bangunan Gedung yarlg fungsinya untuk
kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha manpun
fungsi sosial dan budaya.

1 1. Bangunan Gedung Adat adalah merupakan Bangunan Gedung yang
didirikan menggunakan kaidah/norma adat masyarakat setempat sesuai
dengan budaya dan sistem nilai yang berlaku, rrntuk dimanfaatkan sebagai
wadah kegiatan adat.

12. Bagungan Gedung Cagar Budaya adalah bangunan gedung yang sudah
ditetapkan statusnya sebagai bangunan Cagar Budaya sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Cagar Budal'a.

13. Bangunan Gedung Hrjau adalah Bangunan Gedung yang memenuhi
persyaratan bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara
signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumberdaya lainnya melalui
penerapan prinsip Bangunan Gedung Hijau sesuai dengan fungsi dan
klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraarlnya.

t4. Bangunan Gedung dengan gayalLanggem Tradisional adalah merupakan
Bangunan Gedung yang didirikan menggunakan kaidah/aorma tradisional
masyarakat setempat sesuai dengan budaya yang diwariskan secara turun-
temurun, untuk dimanfaatkan sebagai wadah kegiatan masyarakat sehari-
hari selain dari kegiatan adat.

15. Bangunan Gedung Tertentu adalah Bangunan Gedung yang digunakan
untuk kepentingan um1-rm dan Bangunan Gedung fungsi khusus yang dalam
pembangunan dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat
menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.

t6. Struktur Bangunan Gedung adalah bagran dari bangunan yang tersusun
dan komponen-komponen yang dapat bekerjasama seeara satu kesatuaR,
sehingga mampu menjamin kekakuan, stabilitas, keselamatan dan
kenyamanan Bangunan Gedung terhadap macam beban, baik beban
terencana maupun beban tak terduga, dan terhadap bahaya lain dari
kondisi sekitarnya seperti tanah longsor, intrusi air laut, gempa, angln
kencang, tsunami,dan sebagainya.

17. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan, kelompok orang atau
perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.

18. -Badan adalah sekumpulan orang dan/ata,u modal yang merupakan
kesaiuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha
yafig meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroa"n lainnya,
Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk
apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atam organisasi yang
sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk lainnya.

lg. Pengguna Bangunan Gedung adalah Pemilik Bangunan Gedung dan/atau
bukan pemilik Bangunan Gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik
Bangunan Gedung, yang menggunakan dartlatau mengelola Bangunan
Gedung atau bagran Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang
ditetapkan.

20. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang
meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta
kegiatan pemanfaatan pelestariandan pembongkaran Bangunan Gedung.

2t. Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah kegiatan memanfaatkan Bangunan
Gedung sesrrai dengan frrngsi yang tetrah ditetapkan, kegiatan pemeliharaan,
perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.

22. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasilikasi dan fungsi Bangunan
Gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratal administratif dan
persyaratan teknisnya.



23" Standar Teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara,
standar spesifikasi dan standar metode uji baik berupa Standar Nasional
Indonesia maupun standar internasional yang diberlakukan dalam
penyelenggaraarl Bangunan Gedung.

24. Rencana Tata" Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL
adalah paaduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan
pemanfaatan ruang yang memuat rencana progra.m bangunan dan
lingkungan, rencana rJmrrm, dan panduan rarlcangall f rencana investasi,
ketentuan pengendatialr rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.

25. Keterangan Rencana Daerah adalah informasi tentang persyaratan tata
bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada
lokasi tertentu.

26. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW Daerah
adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Daerah yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

27. Kapling adalah suatu perpetakan bidang tanah, yang menurut pertimbangan
Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk tempat mendirikan bangunan.

28. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya
atau sebagian baik membangun bangunan baru nnaupun menambah,
merubah, merehabititasi dan/atau memperbaiki bangunan yang ada,
terrnasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang
berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.

29. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinasr
yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk Bangunan Gedung
fungsi khusus oleh Pemerintah kepada Pemilik Bangunan Gedung dilakukan
untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau
merawat Bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan
persyaratan teknis yang berlaku.

30. Permohonanlzin Mendirikan Bangunan adalah permohonan yang dilakukan
Pemilik Banguaan Gedung kepada. Pemerintah Daera.L untuk mendapatkan
izin mendirikan Bangunan Gedung.

31. Persil adalah bidang tanah yang mempunyai bentuk, ukuran, peruntukan
dan kelas tertentu.

32. Bidang Tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan
bidang yang berbatas.

33. Instansi Penyelenggara Penzir'an adalah
Daerah di bidang penyelenggaraan pettzinan.

unsur pelaksana Pemerintah

34. Laik Fungsi adalah suatu kondisi Bangunan Gedung yang memenuhi
persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi
Bangunan Gedung yang ditetaPkan.

35. Sertifikat tayak Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah serti{ikat
yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelayakan
fungsi suaflr bangunan baik secara administratif maupun teknis, sebelum
pemanfaatarrnya.

36. Pelestarian adalah kagiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan
Bangunan Gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan
bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan menurut
periode yang dikehendaki.

37. Merobohkan Bangunan adalah pekerjaan meniadakan sebagian atau
selrrruh bagran bangunan ditinjau dari segl fungsi ba:agunan dan/atau
konstruksi.

38. Pembongkaran adalah kegiatan rnernbongkar atau nterobohkan selun:h atau
sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau
prasarana dan sa-rananya.



39" Pengelolaan Air Hujan pada Bangunan Gedung dan persilnya adalah upaya
dan kegiatan untuk mempertahankan kondisi hidrologi alami, dengan cara
memaksimalkan pemanfaatan air hujan, inliltrasi air hujan, cl-an menyimpan
sementara air hujan untuk meRurunkan debit air banjir melalui optimasi
pemanfaatan elernen alam dan pemanfaatan elemen buatan.

4O. Perry-elenggara Bangi.rnan Gedrrng adalah pemilik, penyedia jasa kontruksi,
dan Pengguna Bangunan Gedung.

41. Garis Sempadan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari
bidang terluar suatu masa Elangunan Gedung terhadap batas lahan yang
dikuasai, antar masa bangunan lainnya, batas tepi sungai/pantai, jalan
kereta api, rencana saluran danlalau jaringan listrik tegangan tinggr.

42. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka
persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar
Bangunan Gedung dan luas lahan/ tanah perpetakan/daerah perencarlaan
yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan
lingkungan.

43. Penyedia Jasa Kontruksi Bangunan Gedung adalah oraag perorangarr atatr
badan yang berkaitan usahanya menyediakan layanan jasa kontrrrksi bidang
Bangunan Gedung, meliputi perencana teknis, pelaksana kontruksi,
pengawaslmanajemen kontruksi, termasuk pengkaji Teknis Bangunan dan
Penyedia Jasa Kontruksi lainnya.

44. Koelisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka
persentase perbandingan antara luas selurrrh lantai Bangunan Gedung dan
luas tanah perpetakanldaerah perencanaan yang dikuasai sesuai reneana
tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

45. Pengkaji Teknis adalah orang perorangaR, atau badan hukum yang
mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis atas
kelaikan fungsi Bangunan Gedung sesrrai dengan ketentuan Peratrrran
Perundang-undangan.

46. Pengawas adalah orang yang mendapat tugas untuk mengawasai
pelaksanaan mendirikan bangunan gedung sesuai dengan IMB yang
diangkat oleh Pemilik Bangunan Gedung.

47. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan
lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung,
termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang
berkepentingan dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung.

48. Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah
berbagai kegaiatn masyarakat yang merupakan perwujudan kehendak dan
keinginan masyarakat untuk memantanr dan rnenjaga ketertiban, memberi
masukan, menyampaikan pendapat dan pertimbangan, serta melakukan
Gugatan Perwakilan berkaitan dengan penyelen ggaraarL Bangunan Gedung.

49. Dengar Pendapat Publik adalah forum diatog yang diadakan untuk
mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat baik berupa pendapat,
pertimbangan man-rpun usulan dari masyarakat umum sebagai masukan
untuk menetapkan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan
Bangunan Gedung.

50. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan
Bangunan Gedung yang diajukan oleh atau satu orang atau lebih yang
mewakili kelompok dalam mengajukan gugatan untuk kepentingan mereka
sendiri dan sekaligus mewakili pihak yang dirugikan yang memiliki
kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota
kelompok yang dimaksud.

S 1. Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedrrng adalah kegiatan
pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasa.n dalam rangka mewujudkan
tata Pemerintahan yang baik sehingga setiap penyelenggaraan Bangunan



Gedr:ng dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan Bangunan Gedung
yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.

52. Pengaturan adalah perqrusunarl kelembagaan Peraturan Perundang-
undangan, pedoman, petunjuk, dan Standar Teknis Bangunan Gedung
sampai di daerah dan operasionalisasinya di masyarakat.

53. Pemberdajl'aan adalah kegiatan untuk merrrrmbuhkembangkan kesadaran
akan hak, kewajiban, dan peran para Penyelenggara Bangunan Gedung dan
aparat Pemerintah Daerah dalam penyelenggara*L Bangunan Gedung.

54. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka
persentase berdasarkan perbandiagan antara luas tapak basemen dan luas
lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana
tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

55. Koelisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka
persentase berdasarkan perbandingarr antara luas seluruh ruang terbuka di
luar Bangunan Gedung yang diperrrntukkan bagi pertamanan/ penghijauan
dan luas tanah perpctakan ldaerah perencana-an yang dikuasai sesuai
rerrcana tata rrrang dan rencarra tata bangunan dan liagkungan.

56. Ruang Terbuka htjau/petukarangan.
57. Ped.oman Tekhnis adalah acuan tekhnis yang merupakan penjabaran lebih

lanjut dari Peraturan Pemerintah dalam bentuk ketentuan tekhnis
penyelenggaraan Bangunan Gedung.

58. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disebut
RDTL adalah penjabaran dari rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buru
kedalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.

59. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliaannya-

tentang persyaratan

60. Tinggr bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan
bangunan tersebut didirikan, sarnpai dengan titik puncak

tanah, tempat
dari bangunan

tersebut.
61. Pemohon adalah orang atau badan, kelompok orang atatr perkurnpulan yang

rnengajukan permohonan izin mendirikan bangunan kepada Pemerintah
Daerah.

62. Utilitas adalah perlengkapan mekanikal dan elektrikal dalam bangunan yang
digunakan untuk menunjang fungsi bangunan dan tercapainya
keselamatan, kesehatan, kemudahan, dan kenyamanan di dalam bangunan.

63. Dokumen aclministrasi adalah dokumen yang berkaitan dengan pemenuhan
persyaratan administratif meliputi dokumen kepemilikan bangunan,
kepemilikan tanah, dan dokumen izin mendirikan bangunan.

64. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan adalah si.rrat penetapan status
kepernilikan bangunan yang dikeluarkan berdasarkan hasil pendataan
p.ndrft**rr bangunan yang diterbitkan oleh instansi yang ditunjuk sesuai
dengan Peraturan Presiden.

65. Keandalan bangunan adalah kondisi keselamatan, kesehatan, kenyamanan,
dan kemudahan yang memenllhi persyaratan teknis oleh kinerja bangunan.

6A. Keselamatan adalah kondisi kemampuan mendukung beban muatan, serta
kemampuan dalam meneegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan
bahaya petir yang memenuhi persyara.tan teknis dan kine{a bangunaJ}.

67. Kesehatan adalah kondisi penghawaan, peRcahayaan, air bersih, sanitasi,
dan penggunaan bahan Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan
teknis oleh kinerja Bangunan Gedrrng.

68. Kenyamanan adalah kondisi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar
ruang, kondisi udara dalam rLrang, pandangan, serta tingkat getaran dan
tingkat kebisingan oleh kinerja Bangunan Gedung-



69. Kemudahan adalah kondisi hubungan di dalam bangunan gedung, serta
kelengkapan pras ararta dan sarana dalam pemanfaatan Bangunan Gedung
yang memenuhi persyaratan tekois oleh kinerja Bangunan Gedung.

70. Kegagalan bangunan adalah kinerja bangunan dalam tahap pemanfaatan
yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi
teknis, manfaat, keselarnatan dan kesehatan kerja dan/atau keselarnatan
umurn.

7 L. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan beserta

72.
prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
Perawatan adalah kegiatan memperbaiki 'dan/atau mengganti bagian
bangunan, komponen bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarana
agtr bangunan tetap layak fungsi.
Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan peneraparl
Peraturan Perundang-undangan bidang BangUnan Gedung dan upaya
penegakan hukum.
Pemeriksaan adalah kegiatan pengamatan secara visual mengukur, dan
mencatat nilai indikator, gejala atau kondisi baagunan meliputi
kornponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrikal),
prasarana dan sarana bangunan, serta bahan bangunan yang terpasang
untuk mengetahui kesesuaian atau penyimpangan terhadap spesifikasi
teknis yang ditetapkan semula.
Pengujian adalah kegiatan pemeriksaan dengan menggunakan peralatan
termasuk penggunaan fasilitas laboratorium untuk menghitung dan
menetapkan nilai indikator kondisi bangunan meliputi komponen/r:nsur
arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrikal), prasarana dan
saraRa bangunan serta bahan bangunan yang terpasang, untuk mengetahui
kesesuaian atau penyimpangan terhadap spesilikasi teknis yang ditetapkan
semula.
Rekomendasi adala}r saran tertulis dari ahli berdasarkan pemeriksaan
danlatau pengujian, sebagai dasar pertimbangan penetapan pemherian
sertilikat laik fungsi Bangunan Gedung oleh Pemerintah Daerah.
Analisis mengenai dampak lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL
adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan
yang direncanakan pada lingkungan yang diperlukan bagr proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraarl usaha dan/atau kegiatan.
Upuy" Pengelolaan Li.ngkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang
selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan
terhadap usatra dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap
tringkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
nokurnen pelaksanaan adalah dokumen hasil kegiatan pelaksanaan
konstruksi bangunan meliputi rencana teknis dan syarat-syarat, gambar-
gambar pelaksanaan, hasil akhir, dan dokumen ikatan kerja.
Lingkungan Bangunan Gedung adalah lingkungan di sekitar Bangunan
GeJung 

-yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan Bangunan Gedung
baik dari segi sosial, budaya, marpun dari segi ekssistem.
Pemugaran Bangunan Gedung yalrrg dilindungi dan dilestarikan adalah
kegiatan me*p"ibaiki, memulihkan kembali Bangunan Gedung ke bentuk
aslinya.
Site Plan adalah perencanaan lahan secara menyeltrruh rneliputi tapak
bangunan dan infrastruktur lingkungan.
Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas llmllm, yang berada
pada permukaan 

-tanah, 
di atas permukaan tanah, di bawah permukaan

73.

74.

75.

76.

77.

78_

79.

80.

82.

81.

83.



85.

a4-

tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air,kecuali jalan kereta api dan
jalan kabel.
Pertimbanga:r Teknis adatah pertimbangan d-ari Tim Ahli Bangunan Gedung
yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan
persyaratan teknis Bangunan Gedung baik dalam proses pembangunan,
pemanfaatan, pelestarian, mauplili pembongkaran Bangunan Gedung.
Tim Ahli Bangunan Gedung adalah tim yang terdiri dari para ahli yang
terkait dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk memberikan
pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis
dengan masa penllgasan terbatas dan juga masalah penyelenggaraan
Bangunan Gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus
per kasus disesuaikan dengan kompleksitas Bangunan Gedung tertentu.

Bagian Kedua
Maksud, T\rjuan, Dan Lingkup

Paragraf 1

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sehagai peraturan lebih lanjut dari Undang*
Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunal Gedung dan Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2OO5 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung, baik dalam
pemenuhan persyaratan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Bangunan
Gedung maupun dalam pemenuhan tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Daerah.

Paragraf 2

Tujuan
Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

1. Mewujudkan Bangunan Gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata
Bangunan Gedrrng yang serasi dan selaras dengan lingkungannya-

2. Mewujudkan tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menjamin
keand.alan tekhnis Bangunan Gedung dari segr keselamatan, kesehatan,
kenyamanan, dan kemudahan.

3. Mervujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Paragraf 3

Lingkup
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi fungsi dan klasifikasi
bangUnan, persyaratan bangUnan, penyelenggaraan bangunan, Tim Ahli
Bangunan Ged.ung (TABG), peran serta masyarakat, sanksi dan denda,
penyidikan serta ketentuan lainnya dalam penyelenggaraan bangunan.
Untuk Bangunan Gedung fungsi khusus, dalam hal persyaratan,
penyelenggaraan dan pembinaan tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini,
maka harus mengikuti Peraturan Pemerintah yang mengaturnya.

t1)
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BAB II
FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN

Pasai 5
Fungsi Bangunan merupakan ketetapan pemenuhan persyaratan teknis
Bangunan Gedung ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungan maupun
keandalan serta sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW,
RTDR dan/atau RTBL.
Fungsi Bangunan Gedung meliputi :

a. Bangunan Gedung hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal
manusia tinggal;

b. Bangunarr Gedung fungsi keagarnaan derrgan furrgsi utama sebagai
tempat manusia melakukan ibadah;

c. Bangunan Gedung fungsi usaha dengan fungsi utarna sebagai tempat
manusia melakukan kegiatan usaha;

d. Bangunan Gedung fungsi sosial dan buda3,'a dengan fungsi utama
sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya;

e. Bangunan Gedung fungsi khusus dengan fungsi utama sebagai tempat
manusia melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan
tinggi danf ata,u tingka-t resiko bahaya tinggi; dart

f. Bangunan Gedung lebih dari satu fungsi.

Pasal 6
Bangunan Gedung fungsi hunian dengan fungsi utama sebagai tempat
manusia tingggal dapat berbentuk :

a. bangunan rumah tinggal tunggal;
b. bangunan rumah tinggal deret;
c. bangunan rumah tinggal susun; dan
d. bangunan rumah tinggal sementara.
Bangunan Gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat
manusia melakukan ibadah keagamaan dapat berbentuk :

a- bangunan mesjid, musholla, langgar surau;
b. bangunan gereja, kapel;
c. banguana pura;
d. bangunan vihara;
e. bangunan kelenteng; dan
f. bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya.
Bangunan Gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat
manusia melakukan usaha dapat herbentuk :

a. Bangunan Gedung perkantoran seperti bangunan
pemerintah dan sejenisnya;

b. Bangunan Gedung perdagalgan seperti bangunan
pusat perbelanjaan mall dan sejenisnya;

f.

Bangunan Gedung pabrik;
Bangunan Gedung perhotelan seperti bangunan hotel, motel, hostel
penginapan dan sejenisnya;
Bangunan Gedung wisata dan rekreasi seperti tempat rekreasi, bioskop
dan sejenisnya;
Bangunan Gedung terminal seperti bangunan stasiun kereta api,
terminal bus angkutan umum, halte bus, teminal peti kemas, pelabuhan
laut, pelabuhan sungai, pelabuhan perikanan, bandar udara;
Bangunan Gedung tempat penyimpanan sementara seperti Bangunan
Gudang, gedung parkir dan sejenisnya; dan

(1)
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h. Bangunan Gedung tempat penangkaran atau budidaya seperti bangunan
sarang burung walet, bangunan peternakan sapi dan sejenisnya.

Bangnnan Gedung sosial dan b:udaya dengan fungsi :utama sebagai tempat
manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya dapat berbentuk :

a. Bangunan Gedung pelayanan pendidikan seperti bangunan sekolah
taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah,
pendidikan tingggi, kursus dan semacartlnya;

b. Bangunan Gedung pelayanan kesehatan seperti bangunan puskesmas,
poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit termasuk panti-panti dan
sejenisnya;

c. Bangunan Gedung kebudayaan seperti bangunan mllselim, gedung
kesenian, bangunan gedung adat dan sejenisnya;

d. Bangunan Gedung laboratorium seperti bangunan laboratorium {isika,
laboratorium kimia, dan laboratorium lainnya; dan

e. Bangunan Gedung pelayanan umum seperti bangunan stadion, gedung
olah raga dan sejenisnya.

Bangunan fungsi khusus dengan fungsi utama ya$g memerlukan tingkat
kerahasiaan tinggr untuk kepentingan nasional dan /ata'u yang mempunyai
tingkat resiko bahaya yang trnggi, meliputi :

a. Bangunan Gedung untuk reaktor nuklir;
b. Bangunan Gedung untuk instalasi pertahanan dan keamanan; dan
c. Bangunan Gedung sejenis yang ditetapkan oleh menteri.

(6) Bangunarr Ged.ung lebih dari satu fungsi dengan fungsi utama kombinasi
lebih dari satau fungsi dapat berbentuk:
a. bangunan rumah dengan toko (ruko);
b. bangunan rumah dengal kantor (rukan);
c. Bangunan Gedung ma11-apartemen-perkantoran-perhotelan; dan
d. sejenisnya.

Pasal 7

(U Klasifikasi Bangunan Gedung menurut kelompok fungsi bangunan
berd,asarkaa pada, pemeiiuhan s5rarat administrasi dan persyaratan teknis
Bangunan Gedung.

{21 Fungsi Bangunan Gedung sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 5
diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas, tingkat permanensi,
tingkat resiko kebakaran, z.ortasi gempa, lokasi ketinggian dan/atau
kepemilikan.

(3) Klasilikasi berdasarkan tingkat kompleksitas meliputi :

a. Bangunan Ged.ung sederhana, yaitu Bangunan Gedung dengan karakter
sedeihana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana
dan/atau Bangunan Gedung yang sudah memiliki desain prototipe;

b. Banguna Gedung tidak sederhana, yaitu Bangunan Gedung dengan
karakter tidak sederhana memiliki kompleksitas dan/atau teknologi
tidak sederhana; dan

c. Bangunan Gedung khusus, yaitu Banguna.n Gedung yang memiliki
penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaaan dan
pelaksan aarfirya memerlukan penyelesaian/ teknologi khusus.

t4l Klasilikasi berdasarkan tingkat pennanensi meliputi :

a. Bangunan Gedung darurat atau sementara, yaitu Bangunan Gedung
yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan sampai
dengan 5 (lima) tahun;

ts)
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b" Bangunan Gedung semi sementara, yaitu Bangunan Gedung yang
karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 5
(lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun; dan

c. Bangunan Gedung permanen, yaitu Bangunan Gedung yang karena
fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 20 (dua
puluh) tahun.

Klasifikasi berdasarkan tingkat resiko kebakaran meliputi :

a. Tingkat resiko kebakaran rendah, yaitu Bangunan Gedung yang karena
fungsinya, desain penggunaan bahan dan komponen unsur
pembentukannya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di
dalamnya tingkat mudah terbakarnya rendah;

b. Tingkat resiko kebakaran sedang, yaitu Bangunan Gedung yang karena
fungsinya, desain penggunaan bahan dan komponen unsur
pembentukannya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di
dalamnya tingkat mudah terbakarnya sedang; dan

c. Tingkat resiko kebakaran tinggr, yaitu Bangunan Gedung yang karena
fungsirrya, desain perrggunaaa bahan dart kcrrrponerr unsLlr
pembentukannya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di
dalamnya tingkat mudah terbakarnya sangat titgggi dan/atau tiogg;

Klasifikasi berdasarkan znnasi gempa meliputi tingkat zonasi gempa di
rvilayah Kabupaten Buru berdasarkan tingkat kerawanan bahaya gempa,

sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
Klasifikasi berdsarkan lokasi meliputi :

a. Bangunan Gedung di lokasi renggang, yaitu Bangunan Gedung yang
pada umumnya terletak pada daerah pinggiran /Luar kota atau daerah
yang berfungsi sebagai resapan;

b. Bangunan Gedung di lokasi sedang, yaitu Bangunan Gedung yang ada
pada lrrnumnya terletak di daerah permukiman; serta

c. battgrnan Gedung di lokasi padat, yaitu Bangunan Gedung yang pada
umumnya terletak di daerah perdagangan/pusat kota-

Klasifikasi berdasarkan ketinggran Bangunan Gedung meliputi :

a, Bangunan Gedung bertingkat rendah, yaitu Bangunan Gedung yang
memiliki jumlah lantai sampai dengan 4 lantai;

h,. Bangunan Gedung bertingkat sedang, yaitu Bangunan Gedung yang
memiliki jumlah lantai mulai dari 5 lantai sampai dengan 8 lantai; dan

c. Bangunan Gedu-ng bertingkat tinggi, yaitu Bangunan Gedung yang
memiliki jumlah lantai lebih dari 8 lantai.

Klasifikasi berdasarkan kepemilikan meliputi :

a. Bangunan Gedung milik negara, yaitu Bangunan Ged,:ng untuk
kepJrluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara dan
dddakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN,

dan/atau APBD, dan/atau sumber pembiayaan lain, seperti : gedung

kantor dinas, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, rumah
negara dan lain-lain;

b. BJngunan Gedung milik perorangan, yaitu Bangunan Gedung yang
merupakan kekayaan milik pribadi atau perorangan dan diadakan
dengan sumber pembiayaan dari dana pribadi atau perorangan; dan

c. Bangunan Gedung milik badan usaha, yaitu Bangunan Gedung yang
merupakan kekayaan milik badan usaha nonpemerintah dan diadakan
dengan s-rrmbear pembiayaaall dari dana badan usaha nonpemerintah
tersebut.

(6)
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Pasal 8

penentuan klasifikasi Bangunan Gedung atau bagran dari gedung

ditentukan berdasarkan fungsi yar;1g digUnakan dalam petencart.aarr,

pelaksanaan atau perubahan yaflg diperlukan pada Bangunan Gedung'

i-ungsi dan Klasilikasi Bangunan-Gedung harus sesuai dengan peruntukan
lokaii yang diatur daiam RIRW, RTDR, dan/ata, RTBL'

rungsi dai xtasifikasi Bangunan Gedung diusulkan oleh pemilik Bangunan

Geding dalam benhrk rencana teknis Bangunan Gedung melalui pengajuan

permoho rrart izin mendirikan Bangunan Gedung'
irenetapan fungsi dan klasilikasi Bangunan Gedung dilakukan oleh

Pemerintah OaJrafr melalui penertiban IMB berdasarkan RTRW, RDTR

dan/atau RTBL, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah'

Pasal 9

Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung dapat diubah dengan mengajukan

permohonan IMB baru.^Irerubahan 
fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud

pada ayat 1ti diusulkan oleh p"*ltit d.alam bentuk rer,rcana taknis
b.rrgrrrt* Gedung sesuai dengan peruntukan iokasi yang diatur dalam

RTRW, RDTR dan/atalu RTBL.
perubahan fungsi dan/atau Klasilikasi Bangunan Gedung harus diikuti
dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis

Bangunan Gedung Yang baru.
perubahan fungsf 

"dariTatau klasilikasi Bangunan Gedung harus diikuti
dengan perubalian datafungsi dan/atau klasi{ikasi Bangunan Gedung'
perubahan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung ditetapkan oleh
pemerirrtah naJrafr daiam izir. mendirikan Bangunan Gedung, kecuali

bangunan fungsi khusus ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB III
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu
Umum

Pasa] 1O

Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administrasi dan

persyaratariteknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung-

persyaratan administratif Bangunan Gedung meliputi :

a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak

atas tanah;
b" status kepemilikan Bangunan Gedungi dan

c. IMB.

Persyaratan teknis Bangunan Gedung meliputi :

a. Persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang terdiri atas :

1) persyaratan Peruntukan lokasi;

2\ intensitas Bangunan Gedung;

3) arsitektur Bangunan Gedung;

4l pengendalian dampak lingkungan untuk Bangunan Gedung tertentu;

dan

{21
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tu
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(4)

(s)

5) rencana tata bangunan dan lingkungan untuk kawasan yang
termasuk dalam Peraturan Bupati tentang RTBI.

b. Persyaratankeanddan Bangunan Gedung tardiri atas :

1) persyaratan keselamatan;
2l persyaratan kesehatan;
3) persyaratan kenyamanan; dan
4l persyaratan kemudahan.

Bagran Kedua
Persyaratan Administrasi

Paragraf 1

Status Hak Atas Tanah
Pasal 11

Setiap bangunan harus didirikan di atas tanah yang jelas kepemilikannya,
baik milik sendiri maupun pihak lain;
Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pad,a ayat {1} diwujudkan
dalam bentr.lk dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen
keterangan status tanah lainnya yang sah.
Dalam hal tanahnya milik pihak lain, Bangunan Gedung hanya dapat
didirikan dengan izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah
atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegallg hak
atas tanah atau pemilik tanah dengan pemilik Bangunan Gedung.
Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling
sedikit hak .lan kewajiban para pihak, Iuas, letak, dan batas-batas serta
fungsi Bangunan Gedung dan jangka waktu pemanfaatan tanah.
Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat paling
sedikit hak dan kewajiban para pitrak, luas, letak, dan batas-batas serta
fungsi Bangunan Gedung dan jangka waktu pemanfaatan tanah.

(6) Bangunan Gedung karena falctor budaya atau tradisi setempat harus
dibangun di atas air sungai, air laut, air danau harus mendapatkan izin dari
Bupati.

(71 Bangunan Gedung yang akar, dibangun di atas tarra-h milik sendiri atau di
atas tanah milik orang lain yang terletak di kawasaR rawall bencana alam
harus mengikuti persyaratan yang diatur dalam keterangan Rencana
Kabupaten.

Paragraf 2

Status Kepemilikan Bangunan Gedung
Pasal 12

Status kepemilikan bangunan dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan
Bangunan Gedung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, kecuali
Bangunan Gedung fr:ngsi khusus oleh Pemerintah.
penetapan status kepemilikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
pada "y"t (1) dilakukan pada saat proses IMB danfata,u pada saat
pendataan Bangr:nan Gedung, sebagai sarana teriib pembangurlart, tertib
pemanfaatan dan kepastian hukum atas kepemilikan Bangunan Gedung.
bt to* kepemilikan bar.gur.an Gedung adat pada masyarakat hukum adat
ditetapkan oleh masyarakat hukum adat bersangkutan berdasarkan norflla
dan kerifan lokal yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.
Kepemilikan Bangunan Gedung dapat dialihkan kepada pihak lain.

(1)

{21

(3)

(4)

15



f5l

(6)

(7)

(8)

Pengalihan hak kepemilikal Bangunan Gedung kepada pihak lain harrs
dilaporkan kepada Bupati untuk diterbitkan surat keterangan bukti
kepemilikan baru-.
Pengalihan hak kepemilikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) oleh pemilik Bangunan Gedung yang bukan pemegarrg hak
atas tarrah, terlebih datrulu harus mendapatkan per$etuj'*aa pemegang hak
atas tanah.
Status kepemilikan Bangr:nan Gedung adat pada masyarakat hularm adat
ditetapkan oleh masyarakat hulanm adat bersangkutan berdasarkan norma
dan kearifan lokal yang berlaku di lingkungan masyarkatnya.
Tata cara pembuktian kepemilikan Bangunan Gedung kecuali sebagaimana
yang dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketenhran Peraturan
Perundang-undangan.

Paragraf 3
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pasal 13

(1) Setiap orang atau badan wajib memiliki IMB dengan mengajukan
permohonan IMB kepada Bupati untuk melakukan kegiatan :

a. Pembangunan Bangunan Gedung danlatau prasarana Bangunan
Gedung;

b. Rehabilitasi/rencr,'asi Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan
Gedung meliputi perbaikanf perawatan, perubahan,

Keterangan

Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan oleh Pemerintah Daerah, kecuali Bangunan Gedung fungsi khusus
oleh Pemerintah.
Pemerintah Daerah wajib memberikan secara cuma-cuma surat keterangan
Rencana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lokasi yang
bersangkutan kepada setiap orang yang akan mengqjukan permohonan IMB
sebagai dasar perr]nlsunan rencarra teknis Bangunaa Gedung.
Surat Keterangan rencana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan
berisi :

a. Fungsi Bangunan Gedung yang dapat dibangun pada lokasi
bersangkutan;

b. Ketinggian maksimum Bangunan Gedung yang dizir:kan;
c. Jumlah larttar/Lapis Bangunan Gedung di bawah pemukaan tanah dan

KTB yang dizinkan;
d. Garis sempadan dan jarak bebas minimum Bangunan Gedung yang

dizinkan;
e. KDB maksimum yang dizinkan;
f. KLB maksimum yang dizin'kan;
g. KDH maksimum yang drzin.kart;
h. KTB maksimum yang dizinkan; dan
i- Jaringan utilitas KabuPaten.
Dalam Surat Keterangan Rencana Kabupaten sebagaimarla dimaksud pada
ayat {4} dapat juga diiantumkan ketentuan-ketentuan khusus yarLg berlaku
untuk lokasi yang bersangkutan.

perluasan/ pengurangan; dan
c. Pemugaral/peiestarian dengan mendasarkan pada surat

Rencana Kabupaten untuk lokasi yang bersangkutan.

{2t

{3}

(4)

ts)
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Paragraf 4

IMB di Atas danlatau di Bawah Tanah, Air danlatau
Prasaranaf Sarana Umum

Pasal 14

(U Permohonan IMB untuk Barrgunan Gedung yaflg dibangun di atas
tanah/atau di bawah tanah, air, atam prasarana dan sarana umum harus
mendapatka-rr persetqiuan dari instansi terkait.

(2) IIVIB unfuk pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib mendapat pertimbangan teknis TABG dan dengan
mempertimbangkan pendapat masyarakat.

(3) Pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib mengikuti standar teknis darr pedomari yang terkait.

Paragraf 5
Kelembagaan

Pasal 15

(1) Dokumen permohonan IMB disampaikan/diajukan kepada instansi yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan -

(21 Pemeriksaan dokumen rencana teknis dan administrasi dilaksankan oleh
instansi teknis pembina yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Bangunan Gedung.

(3) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan penertiban IMB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Camat-

t4l Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

mempertimbangkan faktor :

a. efesiensi dan efektifitas;
b. mendekatkan pelayanan pembertarl IME kepada masyarakat;
c. fungsi bangunan, klasifikasi bangunarl, luasan tanah dan/atau

bangunan yang mampu diselenggarakan di kecamatan; dan
d. kecepatan penanganan penaggulangan darurat dan rehabilitasi

Bangunan Gedung pasca bencana.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sebagian kewenangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

Paragraf 1

Umum
Pasal 16

(1) Persyaratan teknis Bangunan Gedung meliputi :

a. Persyaratan tata bangunan dan lingkungan; dan
b. Persyaratan keandalan Bangunan Gedung.

(21 Persyaratan tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi :

a. Persyaratan peruntukan dan intensitas Bangunan Gedung;

e. Persyaratan arsitektur Bangunan Gedung;
d,. Persyaratan peagendalian dampak lingkungan; dan
e. Rencana tata bangunan dan lingkungan.

(3) Persyaratan keandalan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b meliPuti :

a. Persyaratan keselamatan Bangunan Gedung;

t7



b. Persyaratan kesehatan Bangunan Gedung;
c. Persyaratan kenyamanan Bangunan Gedung; dan
d. Persyaratan kemudahan Bangunan Gedung.

Paragraf 2

Persyaratan Peruntukan dan Intensitas Bangunan Gedung
Pasal 17

ii) Bangunan Gedung harus diselenggarakan sesuai dengan peruntukan lokasi
yang telah ditetapkan dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL.

{2\ Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi mengenai RTRVtr, RDTR
dan/atau RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat
secara cuma-cllma.

(3) Informasi sebagaimarla dir-naksud pada ayat (21 berisi keterangan mengenai
peruntukan lokasi, intensitas bangunan yang terdiri dari kepadatan
bangunan, ketinggian bangunan dan garis sempadan bangunan.

t4) Bangunan Gedung yang dibangun :

a. di atas prasarana dan sarana umum;
b. di bawah prasarana dan sarana umum;
c. di bawah atau di atas air;
d. di daerah jaringan transmisi listrik tegangan tinggi;
e. di daerah yang berpotensi trencana ala-m; dan
f. di Kawasan Berpotensi Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP);
Harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang*undangaa dan
mempe:'oleh pertimba:igan serta persetujuan dari Pemerintah Daerah
dan / atant instansi terkait lainnya.

{5) Dalam hal ketentuan mengenai peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud
pada ayat [1] belum ditetapkan, rnaka ketentuan mengenai peruntukan
lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur sementara dalam
Peraturan Bupati.

Pasal 18

Dalam hal terjadi perubahan RTRW, RDTR dan/atau RTBL yang
mengakibatkan perubahan peruntukkan lokasi, fungsi Bangunan Gedung
yang tidak sesuai dengan peruntukan yang baru harus disesuaikan.
Terhadap kerugian yang timbul akibat perubahan peruntukan lokasi
sebagaimana dimaksud pada ayat tl) Pemerintah Daerah memberikan
penggantian yang layak kepada pemilik Bangunan Gedung sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Bangunan Gedung yang akan dibangun harus memenuhi persyaratan
intensitas Bangunan Gedung yang meliputi persyaratan kepadatan,
ketinggian dan jarak bebas Bangunan Gedung, berdasarkan ketentuan yang
diatur dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL.
Kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan KDB
dan Koefisien Daerah Hijau (KDH) pada tingkatan tinggi, sedang dan rendah.
Ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat {1} meliputi ketentuan tentang
jumlah lantai bangunan, tinggi bangunan dan KLB pada tingkatan KLB
tinggi, sedang dan rendah.

(4) Ketinggian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud parTa ayat (3) tidak
boleh mengganggu lalu lintas penerbangan.

(U

(21

(1)

{21

(3)
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(s)

(6)

Jarak bebas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meiiputi ketentuan tentang Garis sempadan Bangunan Gedung da-n jarak
anta-r'a Bangunan Gedung d-engan batas persil, jara-k antar trangunan, da-n
jarak arttaraas jalan dengan pagar jalan.
Dalam hal ketentuan mengenai persyaratan intensitas Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat iii belum ditetapkan, maka ketentuan
mengenai persyaratan intensitas Bangunan Gedung dapat diatur sementara
untuk suatu lokasi dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggr dengan memperhatikan
pendapat TABG.

Pasal 2O

KDB ditentukan atas dasar kepentingan daya dukung lingkungan,
pencegaham terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi,
fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan.
Ketentuan besarnya KDB sebagaimana dimaksud pada ayat {21 disesuaikan
dengan ketenfi.ran dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/atau pengaturan
sementara persyaratan intensitas Bangunan Gedung dalam Peraturan
Bupati.

Pasal 2 1

KDH ditentukan atas dasar kepentingan daya dukung lingkungan, fungsi
peruntukan, fungsi haagunarr, keseha'.arr dan kenyamanan hangunan.
Ketentuan besarnya KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan
dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL danlatau pengaturan
sementara persyaratan intensitas Bangunan Gedung dalam Peraturan
Bupati.

Pasal 22
KLB ditentukan atas dasar daya dukung liagkungan peneegahan terhadap
bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi per'untukan, fungsi
bangunan keselamatan dan kenyamanan bangunan keselamatan dan
kenyamanan Llmum.
Ketentuan besarnya KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan
dengan ketentuan datam RTRW, RDTR, RTBL dan/atau pengaturan
sementara persyaratan intensitas Bangunan Gedung dalam Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 23

Jumlah lantai Bangunan Gedung dan tinggt Bangunan Gedung ditentukan
atas dasar pertimbangan lebar jalan, fungsi bangunan keselamatan
bangunan, keserasian deagan lingkungannnya serta keselamatan lalu lintas
penerbangan.
bangunrrt Gedung dapat dibuat bertingkat ke ba-wah tla"nala sepa-njang
memungkinkan untuk itrr dan tidak bertentangan dengan ketentuan
Perundang-undangan.
Ketenti:an besarnya junifah lalrtai Bangunan Gedung dan tinggi Bangunan
Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan
datam RTRW, RDTR dan/atau pengaturan sementara persyaratan intensitas
Bangunan Gedung dalam Peraturan Bupati.

(1)

{21

{1)

(21

(1)

l2t

(1)

{21

{3)
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Pasal 24
Garis sempadan bangunan ditentukan atas pertimbangan keamanan,
kesehatan, kenyarnan;.ann dan keserasian dengan lingkungan dan ketinggian
bangunan.
Garis Sempadan Bangunan Gedung meliputi ketentuan mengenai jarak
Bangunan Gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, rel kereta api
dan I atatjari:egan listrik tegangan tinggi, dengan mempertimbangkan aspek
keselamatan dan kesehatan.
Garis Sempadan Bangunan meliputi garis sempadan bangunan untuk
bagian muka, samping, dan belakang.
Penetapan garis sempadan bangr:nan berlaku untuk bangunan di atas
permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah (besmen).
Ketentuan besarnya garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat {li disesuaikan dengam ketentuan da-lam RTR![/, RD?R, RTBL danf atau
pengatural sementara dalam Peraturan Bupati.
Bupati dapat menetapkan lain untuk kawasan-kawasan tertentu dan
spesifik.

iarak antar bangunan, dan ,":ff*;a as jalan dengan pagar hataman
ditetapkan untuk setiap lokasi sesuai dengan peruntukanya atas
pertimbanga:r kesela:na-tan, kesehatan, kenyamattan, kemrrdahan, dan
keserasian dengan lingkungan dengan dan ketinggian bangunan.
Jarak antar bangunan dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman yang
dib,erlakukan per kapling/persil danlatau per kawasan.
Penetapan jarak antar bangunan, dan jarak a:rtara as jalan dengan pagar
halaman berlaku untuk diatas permukaan tanah malrpun di bawah
permukaan {besmen}.
Penetapan jarak antar bangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar
halaman untuk di barxrah permukaan tanah didasarkan pada pertimbangan
keberadaan atau rencana jaringan pembangunan utilitas umum.
Ketentuan besarnya jarak antar bangunan, dan jarak antara as jalan dengan
pagar ha-laman sebgaimana dimaksud pada ayat (U disesuaikan denga
ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL danlata,u pengaturan sementara
persyaratan intensitas Bangunan Gedung dalam Perah.rran Bupati.
Bupati dapat menete.pkan lain untuk kawasar.*kawasanr tertentu dan
spesilik.

Pasal 26
Persyaratan arsitektur Bangunan Gedung meliputi persyaratan penampilan
Bangunan Gedung, tata ruang daJam, keseimbangam, keserasian dan keselarasan
Bangunan Gedung dengan lingkungannya, serta mempertimbangkan adanya
keseimbangan antara nilai-nilai adatf tradisional sosial budaya setempat
terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.

Pasa) 27
Persyaratan penampilan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 disesuaikan dengan penetapan tema arsitektur bangunan di dalam
peraturan zonasi dalam RDTR danf ata,u Peraturan Bupati tentang RTBL.

Penampilan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memperhatikan kaidah estetika bentuk, karateristik arsitektur, datl,
lingkungan yang ada di sekitarnya serta dengan mempertimbangkan kaidah
pelestarian.

{3)

(41

(s)

(6)

a.

b.

C.

d.

e.

{1}
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(3)

t4)

(11

(2t

Penampilan Bangunan Gedung yang didirikan berdampingan dengan
Bangunan Gedung yang dilestarikan, harus dirancang dengan
mempertimtrangkan kaidah estetika bentuk dan karateristik dari astitekhrr
Bangunan Gedung yang dilestarikan.
Pemerintah Daerah dapat mengatur kaidah arsitektur tertentu pada suatu
kawasan setelah mendengar pendapat TABG dan pendapat masyarkat dalam
Peraturan Bupati.

Pasal 28
(U Bentuk denah Bangunan Gedung sedapat mungkin simetris dan sederhana

guiia mengantisipasi kerusakart akibat beiicana alam gempa.
(21 Bentuk Bangunan Gedung harus dirancang dengan memperhatikan bentuk

dan karateristik arsitektur di sekitarnya dengan mempertimbangkan
terciptanya ruang luar bangunan yang nyaman dan serasi terhadap
lingkungannya.

t3) Bentuk denah Bangunan Gedung adat atau tradisional harus
memperhatikan sistem nilai dan kearifan lokal yarlg berlaku di lingkungarl
masyarakat adat bersangkutan.

{4) Atap dan dinding Bangunan Gedung hams buat dari kontruksi dan bahan
yang aman dari kerusakan akibat bencana alam.

Pasal 29
(U Persyaratan tata ruang dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud

da/rerm Pasal 26 }aarus memperhatikan fungsi ruar;Lg, arsitektur Bangunan
Gedung, dan keandalan Bangunan Gedung.

{2) Bentuk Bangunan Gedung harus dirancang agar setiap ruang dalam
dirrn:ngkinkan menggunakan pencahayaan dan penghawaan a1ami, kecuali
fungsi Bangunan Gedung yang memerlukan sistem pencahayaan dan
penghawaan buatan.

(3) Ruang dalam Bangunan Gedung harus mempunyai tinggi yang cukup sesuai
dengan fungsinya dan arsitektur bangunannya.

(4) Perubahan fungsi dan penggr-rnaan ruang Bangunan Gedr-rng atar-r bagian
Bangunan Gedung harus tetap memenuhi ketentuan penggunaan Bangunan
Gedung dan dapat menjamin keamanan, keselamatan bangunan dan
kebutuhan kenyarnanan bagi penghuninya.

Pasal 3O

Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan Bangunan Gedung
dengan lingkungannnya sebagaimaaa dimaksud dalam Pasal 26 harus
memper-trmbangkan terciptan5ra ruang luar dan ruang terbuka hljau yang
seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya yang diwujudkan dalam
pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi
kendaraan dan manrrsia serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan
sarana luar Bangunan Gedung.
Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan Bangunan Gedung
dengan lingkungannnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Persyaratan ruang terbuka hijau pekarangan (RTHP);

b. Persyaratan ruang sempadan Bangunan Gedung;
c. Persyaratan tapak besmen terhadap lingkungan;
d. Ketinggian pekarangan dan lantai dasar bangunan;
e. Daerah hijau pada bangunan;
f. Tata tanaman;
g. Sirkr"rlasi dan fasilitas parkir;
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Pertandaan (Signage); dan
Pencahayaan rlrang luar Bangunan Gedung.

Pasal 31

Ruang terbuka hrjau pekarangan {RTHP} sebagaimana dimaksud pada Pasal
31 ayat (2) huruf a sebagai rLrang yang berhubungan langsring dengan dan
terletak pada persil yang sama dengan Bangunan Gedung berfungsi sebagai
tempat tumbuhnya tantarnan peresapan air, sirkulasi, trnsllr estetik, sebagai
ruang untuk kegiatan atau ruang fasilitas (amenitas).
Persyaratan RTHP ditetapkan dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL secara
langsung atau tidak langsung dalam bentuk garis sempadan bangunan,
koefisien lantai bangunan, sirkulasi dan fasilitas parkir dan ketetapan
lainnya yang bersifat mengikat semua pihak berkepentingan.
Dalam hal ketentuan mengenai pe!'syaratan RTHP sebagairnana dimaksud
pada ayat (2) belum ditetapkan, maka mengeRai persyaratan RTHP dapat
diatur sementara untuk suatu lokasi dalam Peraturan Bupati sebagai acuan
bagi -penertiban iMB.

Pasal 32
Persyaratan ruang sempadan depan Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3O ayat {2) huruf b harus mengindahkan keserasian
lansekap pada ruas jalan yaxg terkait sesual dengan ketentuan dalam
RTRW, RDTR, danlatau RTBL, yang mencakup pagar dan gerbang, tanaman
besar/ pohon dan bangunan penunjang.
?erhadap persyaratar-r ruang sempadan depan bangrinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan karakteristik lansekap jalan atau
ruas jalan dengan mempertimbangkan keserasian tampak depan bangunan,
ruang sempad.an depan bangunan, Fa3ff, jalur pejalan kaki, jalur
kendaraan dan jalur hijau median jalan dan sarana utilitas umum lainnya.

Pasal 33
(U Persyaratan tapak besmen terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud

daLam Pasal 3C ayat (2i huruf c berupa kebutuhan besmen dan besaran
koefisien tapak besmen (KTB) ditetapkan berdasarkan rencana peruntukan
lahan, ketentuan teknis dan kebijakan daerah.

{2) Untuk penyediaan RTHP yang memadai, lantai besmen pertama tidak
dibenarkan keluar dari tapak bangunan di atas tanah dan atap besmen
kedr:a harus berkedalaman sekr:rang-kurangnya 2 {dua! meter dari
permukaan tanah.

Pasal 34

(1) Pengaturan ketinggian pekatangan adalah apabila tinggr tanah pekarangan
berada di bawah titik ketinggian (peil) bebas banjir yang ditetapkan oleh
balai sungai atau instansi berwenang setempat atau terdapat kemiringan
yalag curam atam perbedaan tinggi yang besar pada tanah asli sr-ratu
perpetakan, maka tinggr maksimal laritai dasar ditetapkan tersendiri.

(2) ii"ggi lantai dasar suatu Bangunan Gedung diperkenankan mencapai
*rtii*rt 1,2O m di atas tinggt rata-rata. tanila pekarangan atau tinggt rata'
rata jalan, dengan memperhatikan keserasian lingkungan.

(3) epaUila tinggi ianah pekarangan berada di bawah titik ketinggian (pei! bebas
banjir atau terdapat kemiringan crrram atau perbedaan tinggr Yltg besar
padl suatu tanah perpetakan, maka tinggi maksimal lantai dasar ditetapkan
tersendiri.

h.
i.

(u
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(1)

\z)

(4) Permukaan atas dari lantai denah (dasar) :

a. Minimal 15 em dan maksimal 45 em diatas titik tertinggi dari
pekarangian yang sudah dipersiapkan;

b. Sekurang-kurangnya 25 cm di atas titik tertinggi dari suatu jalan yang
berbatasarr; dan

c. Dalam hal-hal yang luar biasa, ketentuan dalam huruf a, tidak berlaku
untuk tanah-tanah yang miring.

Pasal 35
Daerah hijau bangunan {DHB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O ayat
(2) huruf e dapat berupa taman atap atau penallaman pada sisi bangunan.
DHB merupakan bagian dari kewajiban permohonan IMB untuk
menyediakan RTHP dengan luas maksimum 25a/o dan RTHP.

Pasal 36
Tata tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat {2) huruf meliputi
aspek pemilihan karakter +ranaman dan penempatan tanaman dengan
memperhitungkan tingkat kestabilan tanah/wadah tempat tanaman tumbuh dan
tingkat bahaya yang ditimbulkannya.

Pasal 37
(1) Setiap bangunan bukan rumah tinggal wajib menyediakan fasilitas parkir

sebagaimana dimaksud dal.am Pasal, 3C ayat {2} hur.rf g, yarag proporsional
untuk kendaraan sesuai jumlah luas lantai bangunan berdasarkan standar
teknis yang telah ditetapkan.

(2) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat {1} tidak boleh mengurangi
daerah hijau yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada pejalan
kaki, memudahkan aksebilitas serta tidak mengganggu sirkulasi kendaraan
dan jalur pejalan kaki.

(3) Sistem sirkulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O ayat (2) huruf g,

harus saling mendukung antara sirkulasi eksternal dan sirkulasi internal
Bangunan Gedung serta antara individu pemakai bangunan dengan sarana
transportasinya.

Pasal 38

(U Pertandaan {srgrzagel sebagaimana dimaksud dalam bangunan, pagar,
kaveling dar,/atau lr:Li.;r,g publik tidak boleh berukuran lebih besar dari
elemen bangunanlpagx serta tidak boleh menganggu karakter yarrg akan
diciptakan / dipertahankan.

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai pertandaan (sisn age| Brangunan Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dapat diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

Pencahayaan luar ruang Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3C ayat i2) huruf i ha::.is disediakan dengan memperhatikan karakter
lingkungan, fungsi dan arsitektur bangunan, estetika amenitas dan
komponen promosi.
pencahayaan yang dihasitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenrrhi keserasian dengan pencahayaan dari dalam bangunan dan
pencahayaan dari penerang€rn jalan umum.

/'t \t{

{21
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Paragraf 4

Persyaratan Pengendalian Dampak tingkungan
Pasal 4O

Setiap kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungart yarlg mengganggu
atau memmbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkr-rngan hidup
harus diiengkapi dengan dokumen lingkungan hidup dan/atau tzin
lingkungan.
Dokumen lingkungan hidup dan/atau izin lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi kajian Kajian Lingkungan Hidup Strategi
{KLHS, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL}, Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL) danlatau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
Persyaratan dokumen lingkungan hidup dan/atau izirr lingkungan
disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal41
Setiap kegiatan dalam baagunan danlatau lingkungannya yang menggangu
a,.r?-r,t menimbulkan dampak besar dan penting terhadap 1a1u lintas harus
dilengkapi dengan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)
Persyaratan dokumen Andalalin disesuaikan dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pa-sal42
(1) Setiap Bangunan Gedung dan persilnya wajib mengelola air hujan sebagai

upaya dan kegiatan untuk mempertahankan kondisi hidrologi alami, dengan
cara memaksimalkan pemanfaatan arr hqjan, inflitrasi att hujan, dan
menyimpan sementara air hujan untuk menurunkan debit banjir melalui
optimasi pernanfaatan elemen alam dan pernanfaatan elemen buatan.

12\ Instrumen p'elaksarraarr pengelolaan air hrujan pada Banguna:r Gedrrrrg dan
persilnya meliputi :

a. Informasi karakteristik wilayah terkait dengan karakteristik tanah,
topografi, muka air tanah dan jenis sarana pengelolaan air hujan;

b. Instrumen pelaksanaan pengelolaa:e air hujan pada Bangunan Gedung
baru; dan

c. Instrumen pelaksanaan pengelolaan air hujan pada
eksisting.

{3} Tahapan penyelenggaraan pengelolaan air hqian pada
dan persilnya terdiri atas :

a. Tahapan penyelengga-raan untuk gedung baru; dan
b. Tahraparr perryeienggaraan urrtrrk gedrrng eksisting.

(4) Status wajib kelola air hdan pada Bangunan Gedung dan persilnya
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(5) Ketetapan status wajib kelola air hq"n pada Bangunan Gedung dan
persilnya disampaikan kepada pemohon IMB bersamaan dengan penertiban
surat KRK.

(6) Pemenuhan ketetapan status wajib kelola air hujan dalam d.okumen rencana
teknis Bangunan Gedung merupakan bagian dari prasyarat diterbitkannya
IMB.

t7) Status wajib kelola air hdan pada Bangunan Gedung dan persilnya,
rneliputi :

a. status wajib kelola air hujan persentil95; dan

b. status wajib kelola air hujan berdasarkan analisis hidrologi spesifik.

(3)

{1)

(2\

Bangunan Gedung

Bangunan Gedung



{8} Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan air hujan pada Bangunan
Gedung dan persilnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Reneana ?ata Bangunan dan Lingkungan

Pasai 43
(1) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan atau RTBL mernuat program

bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan,
rencana investasi dan ketentuan pengendalian rencana dan pedoman
pengendaliarr" pelaksanaan.

{21 Program bangunan daa lingkungan sebagai:nana dimaksud pada ayat (1)
memuat jenis, jumlah, besaran dan luasan Bangunan Gedung, serta
kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas nmrtnl, fasilitas sosial, prasarana
aksebilitas, sarana pencahayaam, danr sarana penyehatan lingkungan, baik
berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru.

(3) Rencana umum dan panduan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} merupakan ketentuan-ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada
suatu lingkungan/kawasan yang memuat rencana peruntukan lahan makro
dan mikro, rencana perpetakan, rencana tapak, rencana sistem pergerakan,
rencana aksebilitas lingkungan, rencana prasarana dan sarana lingkungan,
renc€rna wujud visual bangunan dan ruang terbuka hijau.

(4) Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mertrpakan arahan
program investasi Bangunan Gedung dan lingkungannnya yang disusun
berdasarkan program bangunan dan lingkungarl serta ketentuan rencana
umum dan panduan rencana -yang memperhitungkan kebutuhan nyata para
pemangku kepentingan dalam proses pengendalian investasi dan
pembiayaan dalam penataan lingkungan / kawasan, dan merupakan rujukan
bagr para pemangku kepentingan untuk menghitung kelayakan investasi
dan pembiayaan suatu penataan atau pun menghitung tolak ukur
keberhasilan investasi, sehingga tercipta kesinambungan pentahapan
pelaksanaan pembangunan.

(5) Ketentuan pengendalian rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (U
merupakan mobilisasi perarr masing-masing pemangku kepentingan pada
masa pelaksanaan atau masa pemberlakuan RTBL sesuai dengan
kapasitasnya dalam suatu sistem yang disepakati bersama,, dan berlaku
sebagai rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk mengukur tingkat
keberhasilan kesinambungan pentahapan pelaks ataaarl pembangunan.

(6) Pedoman pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan alat untuk mengarahkan perw'ujudan pelaksanaan penataan
bangunan dan lingkunganfkawasan yang berdasarkan dokumen RTBL, dan
memandu pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas, meningkat dan
berkelanjutan.

{71 RTBL disusun berdasarkan pada pola penataan Bangunan Gedung dan
lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat
serta dapat dilakukan melalui kemitraan Pemerintah Daerah dengan swasta
danlatau masyarakat sesuai dengan tingkat permasalahan pada
Iingkungan/kawasan bersangkutan dengan mempertimbangkan pendapat
para ahli dan masyarakat.

(8) Pola penataan Bangunan Gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (71meliputi pembangunan baru {new deuetopmenff, pembangunan
sisipan parsial (infr.tt deuelopmentl, peremajaan kota (urban renewall,
pembangunan kembali wilayah perkotaan (urban redeuelopment|,
pembangunan untuk menghidupkan kembali wilayah perkotaan (urban
reuitalizationl dan pele starian kawasan.
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(9) RTBL yang didasarkan pada berbagai pola penataan Bangunan Gedung dan
lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat {8} ini ditujukan bagi berbagai
status ka-wasan seperti kawasan baru yang potensial berkembang, kawasan
terbangun, kawasan yang dilindungi dan dilestarikan, atau kawasan yang
bersifat gabungan atau campi.lran dan ketiga jenis kawasan pada ayat ini.

t1A) RTBL ditetapkan dengan Peratriran Bupati.

Paragraf6
Persyaratan Keselamatan Bangunan Gedung

Pasal44
Pers,yaratan keandalaL Bangunan Gedrrrrg terdiri dari persyaratan keselamatan
Bangunan Gedung, persyaratan kesehatan Bangunan Gedung, persyaratan
kenyamanan Bangunan Gedung dan persyaratan kemudahan Bangunan Gedung.

Pasal 45
Persyaratan keselamatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
44 meliputi persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap beban mtJatan,
persyaratan kemapuan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran dan
persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya petir-

PasaL 46

{1} Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap beban muatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 melipuii persyaratan struktur
Bangunan Gedung, pembebanan pada Bangunan Gedung, struktur atas
Bangunan Gedung, struktur bawah Bangunan Gedung, pondasi langsung,
pondasi dalam, keselamatan struktur, keruntuhan struktur dan persyaratan
beban.

{21 Struktur Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1} harus
kr:atlkokoh, stabit dalam memikul beban dan memenuhi persyaratan
keselamatan, persyaratan kelayanan selama umur yang direncanakan
dengan mempertimbangkan :

a. fungsi Bangunan Gedung, lokasi, keawetan dan kemungkinan
pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung;

b. pengaruh aksi sebagai akibai dari beban yang bekerja selama umur
layanan struktu baik beban muatan tetap maupun sementara yang
timbul akibat gempa, angin, korosi, jamur dan serangga perusak;

c. pengaruh gempa terhadap substruktur maupun struktur Bangunan
Gedung sesuai zoraa gempanya;

d. struktur bangunan yang direncanakan secara daktail pada kondisi
pembebanan maksimrtm, sehingga pada saat terjadi keruntuhaR, kondisi
struktur masih memungkinkan penyelamatan diri penghuninya;

e. struktur bawah Bangunan Gedung pada lokasi tanah yang dapat terjadi
likulfaksi; dan

f. keandalan Bangunan Gedung.
(3) Pernbebanarr pada Bangunan Gedrrng sebagairrrana dimaksud pada ayat (1)

harus dianalisis dengan memeriksa respon struktr-rr terhadap beban tetap,
beban sementara atau beban khusus yang rnungkin bekerja selama umur
pelayanan dengan menggullakan SNI 03- 1726-2A02 Tata. cara perencanaan
ketahanan gempa untuk rumah darr gedung, atau edisi terbaru; SNI 03-
L727-1989 iata cara perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung,
atau edisi terbaru; atau standar baku danlatau pedoman teknis.

(4) Struktur atas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi kontruksi beton, kontruksi b4ia, kontruksi ka5ru, kontruksi bambu,



kontruksi dengan bahan dan teknologi khusus dilaksanakan dengan
menggunakan standar sebagai berikut :

a. konstruksi beton: SNI 03-1734-1989 Tata cara perencanaan beton dan
struktur dinding bertulang untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru,
SNI O3-2847-L992 tata cara penghitungan struktur beton untuk
Bangunan Gedrrng, atam edisi terbaru, SNI O3-343O-L994 Tata ca-ra

perencanaan dinding struktur pasangan blok beton berongga bertulang
untuk bangunan ruma-h dan gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-3976-
1995 Tata cara pengadukan pengecoran beton, atau edisi terbaru, SNI
O3-2834-2OOO tata cara pembuatan rencana carnpuran beton normal,
atau edisi terbaru, SNI O3-2834-2OO2 Tata cara rencana pembuatan
campuran beton ringan dengan agregat ringan, atau edisi terbaru, tata
cara perencanaan dan pelaksanaan kontruksi beton pracetak dan
prategang untuk Bangunan Gedung, metode pengujian dan penentuan
parameter perencanaan tahan gempa kontruksi beton pracetak dan
prategang untuk bangunan gedung dan spesilikasi sistem dan material
kontruksi beton pracetak dan prategarrg unttrk Bangrmarr Gedrrng;

b. konstruksi baja: SNI O3-1729-2OA2 Tata cara pembuatan dan perakitan
baja, dan tata cara pemeliharaan ksntruksi baja selama masa kontruksi;

c. konstruksi kayu: SNI 7973-2Arc Spesifikasi desain untuk kontruksi
k*yo;

d. konstruksi bambu: mengikuti kaidah perencanaan kontruksi bambu
berdasarkan pedoman dan standar yang terkait; dan

e. konstruksi dengan dan teknologi khusus: mengikuti kaidah perencarlaan
kontruksi bahan dan teknologi khusus berdasarkan pedoman dan
standar yang terkait.

(S) Stmktur bawah Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi pondasi langsrrng dan pondasi dalam.
(6) Pondasi l,angsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus direncanakan

sehingga dasarrrya terletak di atab l,apisan tanah yang mantap dengan daya
dufcung tanah yang cukup kuat dan selama berfungsinya Bangunan Gedung

tidak rrengalami penurun an yanlg melapaui batas.

{Tl Pondasi dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan dalam hal
lapisan tanah dengan daya dukung yang terletak cukup jauh di bawah
permukaan sehingga pengguna pondasi langsung dapat menyebabkan
penurlr-nan yang berlebihan atau ketidakstabilan kontruksi.

(8) keselamatan struktur sebagaimana dimasud pada ayat (1) merupakan salah
satu penentuan tingkat keandalan struktur bangunan yang diperoleh dari
hasil pemeriksaan blrkaia oleh tenaga ahli yang bersertifikat ses-.rai dengan

ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 16/PRT/M /2Arc tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala
Bangunan Gedung.

(9) feruntuUan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1):nerupakan salah
satu kondisi yang harus dihindari dengan cara melakukan pemeriksaan
berkala tingkat keandalan Banguaan Gedung sesuai dengan Peratuan
Menteri Pekirjaan Umum Nomor 16/PRTIM l2}rc tentang Pedoman Teknis
Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung-

(10) persyaratan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan keamanan, keselamatan lingkungan dan pengguna Bangunan
Gedung serta sesrrai dengan SNI terkait.

Pasal47
(U persyaratan kemapuan Bangunan Geadung terhadap bahaya kebakaran

meliputi sistem prot"k"i aktif, sistem proteksi pasif, persyaratan jalan ke

luar dan akiebilitas untuk pemadaman kebakaran, persyaratan
27



(21

(3)

pencahayaan darurat, tanda arah ke luar dan sistem peringatan bahraya,
persyaratan komunikasi dalam Bangunan Gedung, persyaratan instalasi
bahan bakar gas dan man4iemen penaggulangan kebakaran.
Setiap Bangunan Gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret
sederhana harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan sistem proteksi
aktif yang meliputi sys*tem pemadam kebakaran, sistem diteksi dan alarm
kebakaran, sistem pengendali asap kebakaran pusat pengendali kebakaran.
Setiap Bangunan Gedung kecuali rumah tinggal tungggal dan rumah deret
sederhana harus dilindungi darai bahaya kebakaran dengan sistem proteksi
pasif dengan mengikuti SNI 03-1736-2000 Tata cara perencanaan sistem
proteksi pasif untuk pencegahan bahaya kebakaran pada Bangunan
Gedung, atau edisi tearbaru dan SNI A3-fi46-2OOO Tata cara perencarlaarl
dan pemasarlgan saraRa jalan ke luar untuk penyelamatan terhadap bahaya
kebakaran pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru"
Persyaratan jalan ke luar dan aksebilitas untuk pemadam kebakaran
meliputi perencanaan akses bangunan dan lingkungan untuk pencegahan
bahaya kebakaran dan perencanaan dan pemasangan jalan keluar untuk
penyelamatan sesuai dengan SNI 03-1735-2OOO Tata cara perencanaan
bangunan dan lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada
bangunan rumah dan gedung, atau edisi terbaru, dan SNI A3-fi36-2O00
Tata cara perencanaan sistem proteksi pasif untuk pencegahan bahaya
kebakaran pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru.
Persyaratan pencahayaarl darurat, tanda arah ke luar dan sistem peringatan
bahaya dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pengguna gedung
dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan diri sesuai dengan SNI O3-
6573-2001 tata cara perancangan peneahayaan darurat, tanda arah dan
sistem peringatan bahaya pada Bangunan Geadung atau edisi terbaru.
Persyaratan komrrrrikasi dalarrr Bangunan Gedung, sebagai penyediaan
sistem kornunikasi untuk keperluan internal maupun untuk hubungan ke
luar pada saat terjadi kebakaran atau kondisi lainnya harus sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai telekomunikasi.
Persyaratan instalsi bahan bakar gas meliputi jenis bahan bakar gas dan
instalsi gas yang dipergunakan baik dalam jaringan gas kota maupun gas
tabung mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang
Setiap Bangunan Gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai
dan/atau jr:mlah penghuni tertentu han:s mempunyai unit manajemn
proteksi kebakaran Bangunan Gedung.

Pasal 48

Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap hahaya petir dan
bahaya kelistdka;r meliputi persyaratal instalasi proteksi petir dan
persya.ratan sistem kelistrikan.
Persyaratan instalasi proteksi petir harus memperhatikan perencanaan
sistem proteksi petir, instalsi proteksi petir, pemerikasaan dan pemeliharaan
serta memenuhi SNI 03-7015-2004 sistem proteksi petir pada Bangunan
Gedung, atau edisi terbaru dan/atau standar teknis lainnya-
Persyaratan sistem kelistrikan harus memperhatikan perencanaan instalasi
listrik, jaringan distribusi listrik, beban listrik, sumber daya listrik,
transformator distribusi, pemerikasaan, pengujian dan pemeliharaan dan
memenuhi SNI A4-A227-1994 tegangan standar, atau edisi terbaru SNI 04-
O225-2AAO persyaratan umum instalasi listrik, atau edisi terbaru SNI O4-7-
13-2AA4 sistem pasokan daya listrik darurat dan siaga, atau edisi terbam
dan SNI O4-7OL}-2OO4 sistem pasokan daya listrik darurat menggunakan
energi tersimpan atam edisi terbaru dan/atau standar teknis lainnya.

{4)

(s)

(6)

{71

(B)

(1)

{21

(3)



Pasal 49

(1) Setiap Bangunan Gedung untuk kepentingan umum harus dilengkapi
dengan sistem pengarnan an yang memadai untuk mencegah terancamnya
keselamatan penghuni dan harta benda akibat bencana bahan peledak.

(2) Sistem pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kelengkapan pengamanan Bangunan Gedung untllk kepentingan umlrrn dari
bahaya bahan peledak, yang meliputi prosedur peralatan dan petugas
pengamanan.

(3) Prosedur pengamanan sebagaimana dimasud pada ayat (2) merupakan tata
cara proses pemerikasaall pengUnjung Bangunan Gedung yang
kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat
meledakkan dan/atau membakar Bangunan Gedung dan/atau pengunjung
di dalamnya.

{41 Peralatan pengamana sebagaimana dimaksud pada ayat (21 menLpakan
peralatan detektor yang digunakan untuk memeriksa pengunjung Bangunan
Gedung yang kemungkinan membawa benda atau bahan berbahaya yang
dapat meledakkan danlatau membakar Bangunan Gedung danlatau
pengunjung di dalamnya.

(5) Peralatan perlgamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
orang yang diberikan tugas untuk memerikasa pengunjung Bangunan
Gedung yang kemungkinall membawa benda atau bahan berbahaya yang
da-pat meledakkan danlatau membakar Bangunan Gedung danlatat
pengunjung di dalamnya.

(6) Persyaratan sistem pengamanan sebagimara dimaksud pada ayat (21 yang
meliputi ketenfuan mengenai tatE. cara perencanaan, pemasangan,
p.*i1ih"rr.r, instalasi sistem pengarnanan disesuaikan dengan pedoman

dan standar teknis yang terkait.

Paragraf 7

Persyaratan Kesehatan Bangunan Gedung
Pasal 5O

Persyaratan kesehatan Bangunan Gedung meliputi persyaratan sistem
penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan penggUnaa.n bahan bangunan-

Pasal 51
Sistem penghawaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5O dapat berupa ventilasi alami dan/atau ventilasi mekaniklbuatan sesuai
dengan fungsinya.
Bangrrnan 

- 
Gedung tempat tinggal dan Bangunarl Gedung untuk pelayan

u*.rm harus rneropurtyai bukaan perrnanell atam yang dapat dibuka untuk
kepentingan ventilasi alami dan kisi-kisi pintu dan jendela.
Peisyaraian teknis sistem dan kebutuhan ventilasi harus mengikuti SNI 03-
639A-2ClClO konservasi energi sistem tata udara pada Bangunan Gedung,
atau edisi terbaru SNI 03-6572-200L Tata cara perancangan sistem ventilasi
dan pengkondisian udara pada Bangunan Geadung atau edisi terbaru,
standar tentang tatta cara perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan
sistem ventilasi danf atau standar teknis terkait.

Pasal 52

Sistem pencahayan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal

SO aaplt berupa sistem pencahayan alami dan/atau buatan dan/atau
pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya.

(1)

(2t

(3)

(1)
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Bangunan Gedung tempat tinggal dan Bangunan Gedung untuk pelayanan
umum harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami yang optimal
disesu-ajkan dengan fungsi Bangunan Gedung dan fungsi tiap-tiap ruangan
dalam Bangunan Gedung.
Sistem pencahayaan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) harus
memenuhi persyartan :

a. mempunyai tingkat iluminasi yang disyaratkan sesuai fungsi ruarlg
datam dan tidak rnenimbulkan efek silau/pantulan;

b. sistem pencahayaan darurat hanya dipakai pada Bangunan Gedung
fungsi tertentu, dapat bekerja secara otomatis dan mempunyai tingkat
pencahayaan yang cukup untuk evakuasi; dan

c. harus dilengkapi dengan pengendali manual/otomatis dan ditempatkan
pada ternpat yang mudah dicapai/dibaca oleh pengguna ruangan.

Persyaratan teknis sistem pencahayaan harus mengikuti SM O3-6L97-2OOO
konservasi energi sistem pencahayaan buatan pada Bangunan Gedung, atau
edisi terbaru SNI 03-2396'2001 tata cara peranc€rrgan sistem pencahayan
alami pada bangurran gedung, atam edisi terbaru SNI 03-6575-2001 Tata
cara peranca.ngan sistem pencahayaan buatan pada Bangunan Gedung,
atau edisi terbaru dan/atau Standar Teknis terkait.

Pasal 53

Sistem sanitasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5O

d.apat berrrpa sistem air minrrm daLam Banguna:e Gedung, sistem
pengolahan dan pembuangan air limbah f kotor, persyaratan instalsi gas

medik, persyaratan penyaluran air hujan, persyaratan fasilitasi sanitasi
dalam ElangUnan Gedung (saluran pembuangan air kotor, tempat sampah,
penampungan sampah dan/atau peagolahan sampah)-
Si"t"m air minum dalam Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus direncanakan d,engan mempertimbangkan sumber air minum,
kualitas air bersih, sistem distribusi dan penampungannya.
Persyaratan air minum dalam Bangunan Gedung harus mengikuti :

a. Kualitas air minum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan mengenai persyaratan lnralitas air minum dan pedoman
teknis mengenai sistem plambing;

b. SNI O2-648L-2OAO sistem Plambing 2AAA, atau edisi terbaru; dan
c. Pedoman dan/atau pedoman teknis terkait.

Pasal 54

Sistem pengolahan dan pembuangan air limbah/kotor sebagaimana
d.imaksud d,alam Pasal 53 harus direncanakan dan dipasang dengan
mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya yang diurujudkan dalam
bentuk pemilihan sistem pengaliran/pembuangan dan penggunaan
peralatan yang dibutuhkan dan sistem pengolahan dan pembuangannya.
Air limbah beiacun dan berbahaya tidak boleh digabung dengan air limbah
rumah tangga, yang sebelum dibuang ke saluran terbuka harus diproses
sesuai dengan pedoman dan standar teknis terkait.
Persyaratan teknis sistem air limbah harus mengikuti SNI 03-6481-2000
sistem plambing 2AAA, atau edisi terbaru, SNI 03-2398-2A42 tata cara
perencanaan tangki septik dengan sistem resapan, atau edisi terbaru SNI

AJ-6171-2OOO spisi{ikasi dan pemasangan perangkap bau atau edisi terbaru
dan/atau standar teknis terkait.

{2}

(3)
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Pasal 55

Persyaratan instalasi gas medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
wajib dibertakukan di fasilitasi pelayanan kesehatan di rumah sakit, nrmah
perawatan, fasilitas hiperbank, klinik bersalin dan fasilitas kesehatan
I"ainnya.
Potensi bahaya kebakaran dan ledakan yang berkaitan dengan sistem
perpipaan gas medik dal sistem vacum gas medik harus
mempertimbangkan pada saat perancangan, pemasangan, pengujian,
pengoperasian dan pemeliharaannya.
Persyaratan instansi gas medik harus mengikuti SNI 03-7017-2044
keselamatan pada bangunan fasilitasi pelayanan kesehatan atau edisi
terbam dan/atau standar baku/pedoman teknis terkait.

Pasal 56
Sistem air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 harus
direncanakan dan dipasang derrgarr mempertirnbarrgkan keticggian
permukaan air tanah, permeabilitas tanah dan ketersediaan jaringan
drainase lingkungan.
Setiap Bangunan Gedung dan pekarangannya harus dilengkapi dengan
sistem penyaluran air hujan baik dengan sistem peresapan air ke dalam
tanah pekarangan dan/atau dialirkan ke dalam sumur resapan sebelum
dialirkan ke jaringan drainase lingkungan.
Sistem penyaluran air hujan dipelihara untuk merlcegah terjadinya endapan
dan pen5rumbatan pada saluran.
Persyaratan penyaluraR air hujan harus mengikuti ketentuan SNI O3-46E1-
2OOO sistem plambing 2O0O, atau edisi terbaru SNI 03-2453-2042 tata cara
perencanaan sumltr resapan air hujan untuk lahan pekarangan atau edisi
terbaru SNI O3-2 459-ZAA2 spesilikasi sumur resapan air hujan unhrk lahan
pekarangan atau edisi terbaru dan standar tentang tata cara perencarraarr,
pemasangan dan pemeliharaan sistem penSraluran air hujan pada Bangunan
Gedung atau standar baku dan/atau pedoman terkait.

Pasal 57

Sistem pembuangan kotoran dan sampah dalam Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 harus direncanakan dan dipasang
dengan mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya.
Pertimbangan fasilitas penampungan diwujudkan dalarn bentuk penyediaan
tempat penarnpnngan kotoran dan sampah pada Bangunan Gedung dengan
memperhitungkan fungsi bangunan, jumlah penghuni dan volume kotoran
dan sampah.
Pertimbangan jenis kotoran dan sampah diwujudkan dalam bentuk
penempatan pewadahan dan/atau pengolahannya yang tidak menggallggu
kesehatan penghr,rni, masyarakat dan lingkungannya-
Pengembang perumahan wajib menyediakan wadah sampah, alat
pengumpul dan tempat pembuangan sampah sementara, sedangkan
pengangkatan dann pembuangan akhir dapat bergabung dengan sistem yang
sudah ada.
Potensi reduksi sampah dapat dilakukan dengan mendaur ulang dan/atau
memanfaatkan kembali sampah bekas.
Sampah beracun dan sampah rumah sakit laboratorium dan pelayanan
med.is harus dibakar dengra.n insinerator yang tidak rnengganggu lingkungan.
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Pasal 58

Bahan Banguaan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5O harus
:rrnan bagi keseh atan pengguna Bangunan Gedung dan tidak menimbulkan
dampak penting terhadap lingkungan serta penggunaannya dapat
menunj ang pelestarian lingkungan.
Bahan bangunan yang aman hagi kesehatan dan tidak menimbulkan
dampak penting harus memenuhi kriteria :

a. tidak mengandung bahan berbahayalberacun bagi kesehatan pengguna
Bangunan Gedung;

b. tidak menimbulkan efek silau bagi pengguna masyarakat dan lingkungan
sekitarnya;

c. tidak menimbulkan efek peningkatan temperatur;
d. sesuai dengan prinsip konservasi; dan
e. ramah lingkungan.

Paragraf 8
Persyaratan Keny amarlata Bangunan Gedung

Pasal 59
Persyaratan kenyamanan Elangunan Gedung meliputi kenyamarran ruang gerak
dan hubungan antar rLrang, kenyamanan kondisi udara dalam ruang,
kenyamanan pandangan, serta kenyamanan terhadap tingkat getaran dan
kebisingan.

Pasal 60
(U Persyaratan kenyamanan ruang gerak dan hubungan antara ruang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan tingkat kerryamanan
yang diperoleh dari dimensi ruang dan tata letak ruang serta sirkulasi antar
rllang yang memberikan kenyamanan bergerak dalam ruangErl.

{2t Persyaratan kenyamanan sebagimana dimaksud pada ayat (1} harus
mempertimbangkan fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot/furnitur,
aksesibilitas ruang dan persyaratan keselamatan dan kesehatan.

Pasal 61

Persyaratan kenyamanan kondisi udara di dalam ruang sebagaimana
dimaksud datam Pasal 59 merupakan tingkat kenyalraanan yar.;Lg diperoleh
dari temperatur dan kelembaban di dalam ruang untuk terselenggaranya
fungsi Bangunan Gedung.
Persyaratan kenyamanarl kondisi udara sebagimana dimaksud pada ayat (t)
harus mengikuti SNI 03-6389-2000 konservasi energi selubung bangunan
pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru SNI 03-6390-2000 konservasi
inergi sistem tata udara pada Bangunan Gedung atau edisi terbaru SNI 03-
6196-200O prosedur audit eaergi pada bangunan gedung atau edisi terbaru
SNI 0!-6572-2001 Tata cara perancangan sistem ventilasi dan
pengkondisian udara pada Bangunan Gedung atau edisi terbaru dan/atau
standar baku dan/atau pedoman teknis terkait-

Pasal 62

Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

59 mempakan kondisi dari hak pribadi pengguna yang di dalam
melaksanakan kegiatan di dalam gedung tidak terganggu Bangunan Gedung
lain di sekitarnya.

tu
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Persyaratan kenyamarlan pandangan sebagaimafla dimaksud pada ayat {1}
harus mempertimbangkan kenyamanan pandangan dari dalam bangunan,
ke luar bangunan dan dari luar ke ruang-ruang tertentu dalam Bangunan
Gedung.
Persyaratan kenyama:aan pandangan dari dalam ke luar bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan :

a. gubahan masa bangunan, rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luar
bangunan dan rancangan bentuk luar bangunan; dan

b. pemanfaatan potensi ruang luar bangunan gedung dan penyediaan RTH.
Persyaratan kenyamanan pandangan dari luar ke dalam bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan :

a. rancangan bukaaR, tata ruang dalam dan luar bangunan dan rancangan
bentuk luar bangunan;

b. keberadaan Bangunan Gedung yang ada dan/atau yang akan ada di
sekitar Bangunan Gedung dan penyediaan RTH; dan

c. pencegahan terhadap gangguan silau dan pantulan sinar.

Persyaratan kenyarnanan pandangan pada Bangunan Gedung sebagimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat {4} harus memenuhi ketentuan dalam
standar teknis terkait.

Pasal 63

Persyarata:r kenyamanal terhadap tingkat getaran dan kebisingan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan tingkat kerryamanan
yang ditentukan oleh satu keadaan yang tidak mengakibatkan pengguna
dan fungsi Bangunan Gedung terganggu oleh getaran dan/atau kebisingan
yang timbul dari dalam Bangunan Gedung maupun lingkungannya-
Untuk mendapatkan kenyamanan dari getaran dan kebisingan ssfosgimana
dimaksud pada ayat (1) penyelenggara Bangunan Gedung harus
mempertimbangkan jenis kegiatan, peflggunaan peralatan dan/atau sumber
getar dan sumber bising lainnya yang berada di dalam maupun di luar
Bangunan Gedung.
Persyaratan kenyarnanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan pada
Bangunan Gedurrg sebagimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
ketentuan dalarn standar tekais mengenai tata cara perencanaan
kenyamanan terhadap getaran dan kebisingan pada Bangunan Gedung.

Paragraf 9

Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung
Pasal 64

Persyaratan kemudahan meliputi kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam
Bangunan Gedung serta kelengkapan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan
Bangunan Gedung.

Pasal 65
kemudahan meliputi kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam Bangunan
Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 meliputi tersedianya fasilitas
dan aksebiiitas yang mudah, aman <ian nyarna-n termasuk penyandang
cacat, anak-anak, ibu hamil dan lanjut usia.
Penyediaan fasilitas daa aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus mempertimbangkan tersedianya hubuagan hanzantal dan vertikal
antar ruang dalam Bangunan Gedung, akses evakuasi termasuk ba$,
penyandang cacat, anak-anak, ibu hamil dan lanjut usia.
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Bangunan Gedung umum yang fungsinya untuk kepentingan publik, harus
menyediakan fasilitas dan kelengkapan sarana hubungan vertikal b'agt
semua orang termasuk manusia berkebutuhan khusus.
Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan
hubungan horizontal berrrpa tersedianya pintu dan/atau koridor yang
memadai dalam jumlah, rrkuraan dan jenis pintu, arah bukaan pintu yang
dipertimbangkan berdasarkan besaran ruangan, fungsi ruangan dan jumlah
pengguna Bangunan Gedung.
Ukuran koridor sebagai akses horizontal atar ruang dipertimbangkan
berdasarkan fungsi koridor, fungsi flrang dan jumlah pengguna-
Kelengkapan sarana dan prasararla harus disesuaikan dengan fungsi
Bangunan Gedung dan persyaratan lingkungan Bangunan Gedung.

Pasal 66
Setiap bangunan bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal
antar lantai yang memadai untuk terselenggara fungsi Bangunan Gedung
berupa tangga, ram, lif, tangga berjalan (eskalator) atau lantai berjalan

{trauelator}
Jumlah ukuran dan kntruksi sarana hubungan vertikal harus berdasarkan
fungsi Bangunan Gedung, luas bangunall dan jumlah pengguna ruang serta
keselamatan Pengguna Bangunan Gedung.
Bangunan Gedung dengan ketinggian di atas 5 flima) lantai harus
menyediakan lif penump€ulg.
Setiap Bangunan Gedung yang memiliki lif penumpang harus menyediakan
lif khusus kebakaran atau lif penumpang yang dapat difungsikan sebagai lif
kebakaran yarlg dimulai dari lantai dasar Bangunan Gedung-
Persyaratan kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengikuti SNI O3-6573-2AOL tentang tata cara
perancangan sistem transportasi vertikal dalam gedung (lif), atau edisi
terbaru atau penggantinya.

Bagian Keempat
Persyaratan Bangunan Gedung Hijau

Pasal 67

Prinsip Bangunan Gedung Hijau meliputi :

perumusan kesamaan tujuan, pemahaman serta rencana tindak;
pengurangan penggunaan sumber daya, baik berupa lahan, matertal, Ait,
sumber daya alam maupull sumber daya manusia (teducel;
pengurangan timbulan limbah, baik fisik mauplln rrorr fisik;
p"ogguoaan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya (reuse|;

e. penggunaa.n sumber daya hasil siklus ulalg (recglel;
f. perfnAungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya

pelestarian;
mitiga*i risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim dan bencana;
orientasi kepada siklus hiduP;
orientasi kepada pencapaian mutu yang diinginkan;
inovasi teknologi untuk perbaikan yang berlajut; dan
peningkatan dukungan kelembagaan, kepemimpinan dan manajemen dalam
implementasi.
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Pasal 68

Bangunan Gedung yang dikenai persyaratan Bangunan Gedung Hijau
meliputi Bangunan Gedung baru dan Bangunan Gedung yang telah
dimanfaatkan.
Bangunan Gedung yang dikenai persyaratan Bangunan Gedung Hrjau dibagi
menjadi kategori :

a. wajib lmandataryl;
b. disarankan (recommended); dan
c. sukarela {uoluntaryl.
Bangunaa Gedung yang dikenakan persyaratan Bangunan Gedung Hijau
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 69

Setiap Bangunan Gedung Hrjau harus mememlhi persyaratan administratif
dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan klasilikasi Bangunan
Gedung.
Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bangunan
Gedung Hrjau juga harus memenuhi persyaratan Bangunan Gedung Hljau-

Pasal 7O

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Bangunan Gedung Hijau dalam
Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Persyaratan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan

Setiap Bangunan Gedung cagar
persyaratan :

a. administratif; dan
b. teknis"

Pasal 71

br-rdaya yang dilestarikan harus memenuhi

Pasal72
Persyaratan administratif Bangunan Gedung cagar budaya yang dilestarikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a meliputi :

a. status Bangunan Gedung sebagai Bangunan Gedung cagar budaya;
b. sta-tus kepemilikan; dan
c. perizinan.
Keputusan penetapan status Bangunan Gedung sebagai Bangunan Gedung

""g.. budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf a dilakukan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang cagar
budaya.
Status kepemilikan sebagaima:ra dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
status kepemilikan tanah dan status kepemilikan Bangunan Gedung cagar

budal,a yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
Tanah dan 

-Bangunan Gedung cagar budaya dapat dimiliki oleh negara,
swasta, badan usaha milik negara/daerah, masyarakat hukum adat atau
perseorangan.

Pasal 73

(1) persyaratan teknis Bangunan Gedung eagar budaya yang dilestarikan
sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 71 huruf b meliputi :

a. persyaratan tata bangunan;
b. pe."yarrtan keandalan Bangunan Gedung caga1. budaya; dan
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c" persyaratan pelestarian.
t2l Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a

terdiri atas :

(3)

a. peruntukan dan intensitas Bangunan Gedung;
b. arsitektur Ba-ngunan Gedungi dan
c. pengendalian dampak lingkungan.
Persyaratan keandalan Bangunan Gedung cagar budaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) humf b terdiri atas :

a. keselamatan;
b. kesehatan;
e. kenyamanan; dan
d, kemudahan.
Persyaratan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf c

meliputi :

a. keberadaan Bangunan Gedung cagar budaya; dan
b. nilai penting Bangunan Gedung cagar budaya'
Persyaraian keberadaan Bangunan Gedung cagar budaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) rrurur a harus dapat menjamin keberadaan

Bangunan Gedung L.g* tudaya sebagai sumber daya budaya yang bersifat

unik, langka, terbatas dan tidak mernbaru-
Persyaratin 

-nilai 
penting Bangunan Gedung ca1gar budaya sebagaimana

dinnaksud pada .y.t 1+; liuruf t h"t ru dapat menjamin terwujudnya makna

dan nilai pentit g yang meliputi langgam arsitektur, teknik membangun,

sejarah, ilmu pen-ge-tahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan, serta'

mlmiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 74

Ketentuan lebitr lanjut mengenai persyaratan Bangunan Gedung cagar budaya

yang dilestarikan diatur dalam Peratrrran Bupati'

Bagian Keenam

Persyaratan Pembangunan Bangunan Gedung di atas atau di Bawah Tanah'

Air atau Prasarana/sarana u*rr*, dan pada Daerah Hantaran udara
Listrik Tegangan Tinggi atam Ekstra atau ultra Tinggi dan/atau

tr{"rL^ Telekomunikasi danfata:u Menara Air
Pasal 75

(U Pembangunan Bangunan Gedung di atas pfasarana dar.latau sarana umum

trarus memerufhi persyaratan sebagai berikut :

a. sesuai dengan RTRW, RDTR danlataw RTBL;

b. tidak **o"gguogg., fungsi sarana dan prasaraila yang berada di

bawahnYa danlata,u di sekitarnYa;
c. tetap memperlratikan keserasian bangunari terhadap lingkungannya;

d, mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang; dan

e. mempertimbangkan pendapat TABG dan pendapat masyarakat'

(21 PembangUnan earigurr*t C.A.rng di bawah tanah yang melintasi prasarana

dan/atau sarana rrirrr* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. sesuai dengan RTRW, RDTR danlatau RTBL;

b. tidak untuk fungsi hunian atau tempat tinggal;
c. tidak menggallfgo frrttgsi sarana dan prasararLa yang berada di bawah

tanah;
d. memiliki sarana khusus untuk kepentingan keamanan dan keselamatan

bagi Pengguna bangunalU
e. **J"p"frr", persJtujuan dari pihak yang berwenanSi dan

f. *"*p*rtimbangkan pendapat regc dan pendapat masyarakat'
36
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(3) Pembangunan Bangunan Gedung di bawah dan/atau di atas air harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. sesuai dengan RTRW, RDTR dan/atau RTBL;

b. tldak menggangu keseimbangan lingkungan dan fungsi lindung
kawasan;
tidak menimbulkan pencemaran;
telah mempertimbangkan faktor keselamatao, kenyamanan, kesehatan
dan kemudahan bagi pengguna bangunan;

e. mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang; dan
f. mempertimbalgkan pendapat TABG dan pendapat masyarakat.
pembangunan Bangunan Gedung pada daerah hantaran udara listrik
tegangan tinggi/eksira tinggtlultra tinggi dan/atau menara telekomunikasi
aan/atau menara air harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. sesuai dengan RTR\[/, RDTR danfatau RTBL;
b. telah mempertimbangkan faktor keselamatan, kenyamarran, kesehatan

dan kemudahan bagi pengguna anggaran;
c. khusus untuk daerah hantaran listrik tegangan tinggr harus mengikuti

pedoman dan/atau standar tel<-nis tentang ruarrg bebas udara tegangan
iirrggi au11 SNI 04-6590-2003 tentang saluran udara tegangan tinggi

1SUtt1 dan saluran udara tegangan ekstra (SUTET) nilai ambang batas

medan listrik dan medan magnet;
d,. khusrrs menara telekomunikasi harus mengikuti ketentrran Peraturan

Perundang-undangan mengenai pembangunan dan penggunaan menara
telekomunikasi;

e. mendapatkan persetqjuan dari pihak yang berwenang; dan
f. ***p*tti*bangkan pendapat tim ahli Bangunan Gedung dan pendapa"t

masyarakat.

Bagian Ketqiuh
persyaratan Bangunan Gedung Adat, Bangunan Gedung Tradisional,

pemanfaatan Simbol dan Unsur/Elemen Tradisional serta Kearifan Lokal

Paragraf 1

Bangunan Gedung Adat
Pasal 76

Bangunan Gedung adat dapat berupa bangunan ibadah, kantor lembaga

maslarakat adat, ilataiTgeaung pertemuan mas,]rarakat adat atau sejenisnya'

Penyelenggaraan eangulean Gedung adat dilakukan oleh masyarakat adat

sesuai ketentuan hukum adat yang tidak bertentangan dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.
penyelenggaraan eingunan Gedung adat dilakukan dengan mengikuti
persyaratan aministraiif dan persyiratan teknis sehagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 aYat (1).

Pemerintah Daerah dapat mengatur persyaratan administratif dan

persyaratan teknis lain yang bersifat khrrsrrs pada penyelenggaraan

brrgur* Gedung adat dalam Peraturan Bupati'

Pasa777

Ketentuan mengenar kaidah/norma adat dalam penyelenggaraan BangUnan

Gedtrng ad,at teiendiri dari keterrtuan pad.a aspek pererrcanaan, pembangunan

dan pemanfaatan Yang meliPuti :

a. penetuan lokasi;
b. gaya/langgam arsitektur lokal;
c. asah/Langgam Bangunan Gedung;
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e.
d.

t4)

(1)

{21

(3)

(4)



d.
e.
f.
c,b'
h.

besaran danlatau luasan Bangunan Gedung dan tapak;

simbol dan unsur/elemen Bangunan Gedung;

tata ruang dalam dan luar Bangunan Gedung;
aspek larangan; dan
aspek ritual.

Penjelasan mengenai ketentuan teknis
Bangunan Gedung adat dijabarkan lebih
Daerah ini.

Pasal 79

Ketentuan dan tata cara penyelenggaraal] Bangunan Gedung adat dapat lebih

lanjut dalam Peraturan BuPati'

Paragraf 2

BangunanGedungdenganGaya/LanggamTradisional
Pasal 8O

tU Bangunan Gedung dengan gaya/langgaT tradisional dapat berupa fungsi

hunian, fungsi keagama*rr,"trrgsi isatra, fungsi perkantoran, dan/atau

fungsi sosial dan budaYa'

t2}PenyelenggaraanBangunanGedungdengangaya/langgamtradisional
dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swasta ?t-"'
lembaga pemerintah sesuai ketentuair kardahlnorrna tradisional yang tidak

bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan'

(3) Penyelen #ar€rajfl 
-Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional

dilakukan a"rrg^r, mJngikuti persyaratan administratif dan pesyaratan

teknis sebagairriana dimaksud dalam Pasal 1O ayat (1).

(4) Penyelengg.r*a, Bangunan Gedung dengan gayallanggam tradisional dan

persyartan teknis lain yang bersifat khusus pada penyelenggaraan

Bangunan Gedung dengan gayallanggam tradisional dalam Peraturan

BuPati.

Pasal 81

Ketentuan mengenai kaidah/norma tradisional dalam penyelenggaraan

Bangunan Gedung dengan gaya'/langgam tradisional terdiri dari ketentuan pada

aspek perencanu,r:rr, p.irbangunan di, p.*anfaatan yang meliputi :

Pasal 78
dan prinsiP-PrinsiP Pembangunan
lanjut dala.m Lampiran II Peratuan

penentiran lokasi;
gaya / langgam arsitektur;
arah/orientasi Bangunan Gedung;
besaran dan/atau 1r"*r.r, Bangunan Gedung dan tapak;

simbol dan unsur/elemen Bangunan Gedung;

aspek larangan;
aspek ritual.

Pasal 82

penjelasan mengenai ketentuan teknis dan prinsip-prinsip pembangunan

Bangunan Gedung dengan gayallanggam tradiJional dijabarkan lebih lanjut

dalam l,ampiran Peraturan Daerah ini'

a.
b.
c.
d.
e.
f.
ctb'
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Ketentuan dan tata cara
gaya / langgam tradision al daPat

Pasal 83
penyelen ggaraar, Bangunan Gedung dengan
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penggunaan simbol dan unsur/Elemen Tradisional
Pasd 84

(1) Perseorangan, kelompok masyarakat, Iembaga swasta atau lembaga

pemerintah dapat **r,ggun akan simbol dan unsur/ elemen tradisional untuk
aigunakan p.d, Bangunan Gedung nyang akan dibangun, direhabilitasi
atau direnovasi.

(21 penggunaan simbol Bangunan Gedung tradisional sebagairnaEa di maksud
pada ayat {1} ditakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada

Pasal 80 ayat (1).

(3) penggunaan unsur/elemen Bangunan Gedung tradisional sebagaimana

dimilsud pada *y*t 1t; dilakukan d"rrg*n ketentuan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 8O aYat (2).

t4) penggunaan simbol dal unsur/elemen tradisional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertujuan untuk melestarikan simbol dan unsur/elemen
tradisional serta memperkuat karakteristik lokal pada Bangunan Gedung'

(5) penggunaan simbol dan unsur/elernen trad.isional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus sesuai dengan makna dan filosofi yang terkandung

dalam simboi dan unsurlelemen tradisional yang digunakan berdasarkan
budaya dan sistem Yang berlaku-

(6) penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisional sebagaimana dimaksud
pada ayat (u dilakukaa d.engan pertimbangan aspek penampilan dan

Leserasian Bangunan Gedung dengan lingkungarlnya.

(Tl penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisional sebagaimana dimaksud
pada-ayat {1) dapat diwajibkan untuk Bangunan Gedung milik Pemerintah

Daerah dan'f atau Bangunan Gedung miliK Pemerintah di Daerah dan

dianjurkan untuk Bangunan Gedung milik lembaga swasta atau

perseorangan.
(s) Ketentuan dan tata cara pengguEaan simbol dan unsutf elernen tradisional

dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati'

(1)

(21

Paragraf 4

Kearifan l,okal
Pasal 85

Kearifan lokal merupakan peflrah atau ketentuan atau norma yang

mengandung kebijaksanaan dalam berbagai perikehidupan masyarakat

seteipat sebagai warisan turun temurun dari leluhur.

Penyelenggaraall Bangunan Gedung dilakukan dengan mempertimbangkan

kearifan lokal yanJ berlaku p*a. masyarakat setempat yang tidak

bertentangan aengan t<etentuan Peraturan Perundang-undangan'

Keteatuan dan tata cata penyelenggaraan kearifan lokal yang berkaitan

d*..g"rr penyelenggaraan Bangunan Qedrr.rg dapat diatur lebih lanjut dalam

Peraturan BuPati.

(3)
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{2)

Bagian KedelaPan

Persyaratan Bangunan Gedung Semi Permanen dan

Bangunan Gedung Darurat
Pasal 86

menjadi perfirallen Bangunan Gedung semi perrnanen {an darurat
merupakan Bangunan Gedung yang digunakan untuk fungsi yang

ditetapkan dengan konstruksi semi permanen dan darurat yang dapat

ditingkatkan.
Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus titap dapat menjamin keamanan, keselamatan, kemudahan,
keserasian dtt keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya'

Tata cara penyelenggaraan Bangunan Gedung semi permanen dan darurat
diatur lebih lanjut dalana Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana Alam

Paragraf 1

Umum
Pasal 87

(1) Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawafl tanah longsor,

kawasan rawan gelombang pasa-ng, kawasart rawan baqfir, kawasan rawan

angin topan dan kawasan rawan bencana alam geologi.

(2) Penyelenggalaan Bangunan Gedung di kawasan raIMaR bencana alam

sebagaimana dimaksud pada uyit (1) dilakukan dengan memenuhi
persyaratan tertentu yang mempertimbangkan keselamatan dan keamanall
demi kepentingan umnm-

(3) Kawasan ralt/ar:I bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat {1} diatur
dalam RTRW', RDTR, Peraturan zonasi danlatau penetapan dari instansi

yang berll,enang lainnYa-

(4) Dalam hal penetapan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud
pada ayat [t1 belum ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur suatu

kawasan seUagai kawasan rawan bencana alam dengan larangan

membangun plat batas tertentu dalam Peraturan Bupati dengan

*"*p"rti*fangtcan keselamatan dan keamanan demi kepentingan umum'

Paragraf 2

Persyaratan Banguran Gedung di Kawasan Rawall Tanah Longsor

Pasal 88

Kawasan ralr'art tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat

(1) merupakan kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan

Laterial'pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau

material carnpuran.
Penyelengaraan Bangunan Gedung di kawasan rawaIl tanah longsor

sebagaima-na dimaksui pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai

ketentuan dalam RTRW, RDTR; Peratrrran zonasi dan/atau penetapan dari

instansi yang berwenalg lainnya.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan
pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai persyaratan penyelefiS$araan

Banguaa Geduag di kawasan rawan tanah longior dalam Peraturan Bupati'

(3)

(1)

{21

(3)
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t4l Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tanah longsor
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 harus memiliki rekayasa teknis
tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan Bangunan Gedung akibat
kejatuhan material longsor dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat
longsoran tanah pada tapak.

Paragraf 3

Persyaratan Bangunan Gedung di Kanvasan Rawan Gelombang Pasang

Pasal 89

Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87
ayat (1) merupakan kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang
pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 1OO kilometer per jam
yang timbul akibat angin keneang atau gravitasi bulan atau matahari.
PenyelenggaraLan Bangunan Gedung di kawasan rawan gelombang pasang
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) harus memenuhi persyaratan sesuai
ketentuan dalam RTRW, RDTR, Peraturan zonasi dan/atau penetapan dari
instansi yang berwenang lainnya.
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2| belum
ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai persyaratan
penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gelombang pasang
dalarn Peraturan Bupati.
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasaR rawan gelombang pasang
sebagaimana dimaksud pada ayat (U harus memiliki rekayasa teknis
tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/ata:a reruntuhan
Bangunan Gedung akibat hantaman gelombang pasang.

Paragraf 4
Persyaratan Banguna Gedung di Kawasan Rawan Banjir

Pasal 9O

tl) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1)

merupakan kawasan yang diidentilikasikan sering dan/atau berpotensi
tinggi mengalami bencana alam banjir.

{2} Penyelenggaraar} Bangunan Gedung di kawasan rawan h,anjir sebagaimana
dimaksud pada ayat (U harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan
dalam RTRW, RDTR, Peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi
yang berwenang lainnya.

(3) Da}am ha1 ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2t belum
ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur merrgenai persyaratan
p*ry"l"rrggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawal banjir dalam
Peraturan Bupati.

(4) PenyelengataarL Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir sebagaimana
dimaksud pada ayat (U harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang
mampu mengantisipasi keselamatan penghuni danlatau kerusakan
Bangunan Gedung akibat genangan banjir.

{1}

{21

(3)

(4)
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tzl

Paragraf 5
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan

Rawan Bencana Angin Topan
Pasa] 91

Kawasan rawan bencana angln topan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
87 ayat (1) merupakan kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau
berpotensi tinggi mengalami bencana alam angin topan.
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bencana angin topan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} harus memenuhi persyaratan sesuai
ketentuan dalam RTRW, RDTR, Peraturan zonasi dan/atau penetapan dari
instansi yang berwenang lainnya.
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2| belum
ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai persyaratan
penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bencana angin topan
dalam Peraturan Bupati.
Penyelenggaraan Bangunarr Gedung di kawasan rawern bencema angin topan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus rremiliki rekayasa teknis
tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni dan/atau
kerusakan Bangunan Gedung akibat angin puting beliung.

Paragraf 6
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan

Rawan Bencana Alam Geologi

Pasal 92
Kawasan rawaa bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87
ayat (i) meliputi :

a.

b.
C.

d.

(3)

(4|

ts)

Kawasan rawan letusan gunung berapi;
Kawasan rawan gempa bumi;
Kawasan rarsan gerakan tanah;
Kawasan yang terletak di zona patahan aktif;

e. Kawasan rawan tsunami;
f. Kawasan ra$ran abrasi; dan
g. Kawasan rawan bahaya gas beracun.

(1)

{21

Pasal 93

Kawasan rawan letusan gunung berapi merupakan kawasan yang terletak di
sekitar kawah atau kaldera dan/atau berpotensi terlanda awan panas, aliran
lava, aliran lahar lontaran atau guguran batu prjar dan/atau aliran gas
beracun.
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan ra$ran letusan gunung
berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1i harus memenuhi persyaratan
sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, Peraturan zonasi danf atau penetapan
dari instansi yang berwenang lainnya.
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {21 belum
ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai persyaratan
penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan letusan gunlrng
berapi dalam Peraturan Bupati.
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasaur ravran letusan gunung
berapi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} harus memiliki rekayasa teknis
tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni secara
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(1)

(2|

t1)

(2)

(3)

I i\
('+,

(3)

(4)

(1)

{21

//}\
to,

sementara dari bahaya a$rarl panas, aJiran lava, aliran lahar lontaran atau
guguran batu prjar dan/atau aliran gas beracun.

Kawasan rawan gempa bumi *ffi# kawasan yang berpotensi dan/atau
pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII Madified
Mercallg Intensitg (MMI).

Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam Peta Zonasi Gempa Kabupaten Buru sebagaimana
dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
Penyelenggaraarr Bangunan Gedung di kawasan rawan gempa bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai
ketentuan dalam SNI 03-1726-20A2 tentang tata cara perencanaan
ketahanan gempa untuk rumah dan gedung atau edisi terbarunya.
Penyelenggaraarl Bangunan Gedung di kawasan rawan gempa bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (U harus memiliki rekayasa teknis
tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan
Bangunan Gedung akibat getaran gempa bumi dalam periode waktu
tertentu.

Pasal 95
Kawasan rawan gerakan tanah merupakan kawasan yang memiliki tingkat
kerentaan gerakan tanah tinggr.
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rauran gerakan tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai
ketentuan dalam RTRW, RDTR, Peraturan zonasi dan/atau penetapan dari
instansi yang berwenang lainnya.
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2'i belurrr
ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai persyaratan
penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gerakan tanah dalam
Peraturan Bupati.
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan gerakan tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (U harus memiliki reka;rasa teknis
tertentu yang marnpu rnengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan
Bangunan Gedung akibat gerakan tanah tinggr.

Pasal 96

Kawasan yang terletak di zorra patahan aktif merupakan kawasan yang
berada pada sempadan dengan lebar paling sedikit 250 {dua ratus lima
puluh) meter dari tepi jalur patahan aktif.
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan yang terletak di z.or:a
patahan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, Peraturan zonasi
dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
Dalam hal ketenfr.ran sebagaimana dirnaksud pada ayat {21 belum
ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatrrr mengenai persyaratan
penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan yang terletak di zona
patahan aktif dalam Peraturan Bupati.

{41 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan yang terletak di ?rlrta
patahan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa
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(1)

{2)

teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau
keruntuhan Banguan Gedung akibat patahan airlif g,-eologi.

Pasal 97
Kawasan rawarl tsunami merupakan kawasan pan:tan dengan elevasi rendah
dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami.
Penyelenggaraan Bangunan Geduag di kawasan rawan tsunami
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai
ketentuan dalam RTRW, RDTR, Peraturan zonasi dan/atau penetapan dari
instansi yang berwenang lainnya.
Dalam hal ketentrran sebagaimana dimaksud pada ayat {2} belum
ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai persyaratan
penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan tsunami dalam
Peratrrran Bupati.
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawafl tsunami
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis
iertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni dan/atau
keruntuhan Bangunan Gedung akibat gelombang tsunami.

Pasal 98
Kawasan ra\A,an abrasi merupakan kawasan pantai yang berpotensi
dan/atau pernah mengalami abrasi.
Penyelengg.Lraan Bangunan Gedung di kawasan raura-rr abrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (U harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan
dalam RTRW, RDTR, Peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi
yang berwenang lainnya.
Dalam hal ketentrran sebagaimana dimaksud pada ayat (21 belum
ditetapkan, Pemerintahan Daerah dapat mengatur mengenai persyaratan
penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawa-rl abrasi dalam
Peraturan Bupati.
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan abrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang
marnpu mengantisipasi kerusakan dar'latau keruntuhan Bangunan Gedung
akibat abrasi.

Pasal 99
Kawasan rawan bahaya gas beracun merupakan kawasan yaflg berpotensi
dan/atau pernah mengalami bahaya gas beracun.
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bahaya gas beracun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai
ketentuan dalam RTRW, RDTR, Peraturan zonasi dan/atau penetapan dan
instansi yang berwenang lainnya.
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 belum
ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai persyaratan
penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bahaya gas beracun
dalam Peraturan Bupati.
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bahaya gas beracun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis
tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni Bangunan
Gedung akibat bahaya gas beracun.

(3)

(4)

/1t
l{

{21

(3)

l1\(.r,

(1)

(21

(3)

t4)
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Paragraf 7
Tata Cara dan Persyaratan Penyelenggaraan Bangunan Gedung

di Kawasan Bencana Alam
Pasal 10O

Tata cara dan persyaratan penyelenggara"an Bangunan Gedung di kawasan rawan
bencana alam sebagaimana dimaksud daiam Pasal 94 diatur iebih lanjut dalam
Peraturan Bupati.

BAB IV
PEI{YELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1O1

Penyelenggaraan Bangunan Gedung terdiri atas kegiatan pembangunan,
pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
Kegiatan pembangunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diselenggarakan rnelalui proses Perencanaan Teknis dan prCIses
pelaksanaan konstruksi.
Kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi kegiatan pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala,
perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi, dan pengawasan Pemanfaatan
Bangunan Gedung.
Kegiatan Pelestarian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi kegiatan penetapan dan pemanfaatan termasuk perawatan dan
pemugaran serta kegiatan pengawasannya.
Kegiatan pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi penetapan pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran
serta pengawasan pembongkaran.
Di dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada
a.vat ii) Penyelenggaraa-B Bangunan Gedung wajib memenuhi persyaratarr
administrasi dan persyaratan teknis untuk menjamin keandalan Bangunan
Gedung tanpa menimbulkan dampak penting b,agi lingkungan.
Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud apada ayat (1)
dapat dilaksanakan oleh perorangan atau penyedia jasa di bidang
penyelenggaraan gedung.

Bagian Kedua
Kegiatan Pembangunan

Paragraf 1

Pasal 1C2

Kegiatan pembangunan Bangunan Gedung dapat diselenggarakan secara
swakeiola atau menggunakan penyedia jasa di bidang perencanaan, pelaksanaan
dan/atau pengawasan.

Pasal 1O3

tU Penyeienggaraan pembangunan Bangunan Ge<iung secara swakeloia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal LO2 menggunakan gambar rencana
teknis sederhana atau gambar rencana prototipe.

(21 Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan teknis kepada Pemilik
Bangunan Gedung dengan penyediaan rencana teknik sederhana atau
gambar prototipe.
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t3) Pengawasan pemharrgunan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dala:n rangka kelaikan fungsi
Bangunan Gedung.

Par:agraf 2
Perencanaan Teknis

Pasal 1O4

(1) Setiap kegiatan mendirikan, mengubah, menambah dan membongkar
Bangunan Gedung harus berdasarkan pada Perencanaan Teknis yarlg
dirancang oleh penyedia jasa perencanaan Bangunan Gedung yang
mempunyai sertifikat kompetensi di bidangnya sesuai dengan fungsi dan
klasifikasinya.

{2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
perencanaan teknis untuk Bangunan Gedung hunian tunggal sederhana,
Bangunan Gedung hunian deret sederhana, Bangunan Gedung darurat.

(3) Pemerintah Daerah dapat mengatur perencanaan teknis untuk jenis
Bangunan Gedung lainnya yang dikecuaiikarr dar'r keterrtuarr sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang diataur di dalam Peraturan Bupati.

(4) Perencanaan Teknis Bangunan Gedung dilakukan berdasarkan kerangka
acuan kerja dan dokumen ikatan kerja dengan penyedia jasa perencanaan
Bangunan Gedr.rng yang memiliki. rerti{ikasi sesrrai dengan bidangnya-

(5) Perencanaan Teknis Bangunan Gedung harus disusun daian:r suatu
dokumen rencana teknis Bangunan Gedung.

Paragraf 3
Dokumen Rencana Teknis

Pasal 1O5

Dokumen rencana teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1O4 ayat {5} dapat meliputi :

a. gambar rencana teknis berupa : rencana teknis arsitektur, struktur dan
konstruksi, mekanikal/ elektrikal:

b. gambar detail;
c, syarat-syarat umrrm dan syarat teknis;
d. rencaRa arlggaran biaya pembangunan;
e. laporan perencanaan.
Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa,
dinilai, disetujui dan disahkan sebagai dasar untuk pemberian IMB dengan
mempertimbangkan kelengkapan dokumen sesuai dengan fungsi dan
klasiJikasi Bangunan Gedung persyaratan tata bangunan, keselamatan,
kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
Penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (21wajib mempertimbangkan hat-hal sebagai berikut :

a. Pertimbangan dari TABG untuk Bangunan Gedung yang digunakan bagi
kepentingan Lrmlrm;

b. Pertimbangan dari TABG dan memperhatikan pendapat masyarakat
untuk Bangunan Gedung yang akan menimb,ulkan dampak penting;

c. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan mendapatkan pertimbangan
dari TABG serta memperhatikan pendapat masyarakat untuk Bangunan
Gedung yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

(U

(2|

(3)



(41 Persetujuan dan pengesahan dokumen rencalla teknis sebagaimanaI 1 paria ayat (2) diberikan secara tertulis oieh pejabat yarig(-IIIIIAKSt-t(I

berwenang.
(5) Dokumen rencana teknis yang telah disetujui dam disahkan dikenakan

biaya retribusi IMB yang besarnya ditetapkan berdasarkan fungsi dan
klasifikasi Bangunan Gedung.

(6) Berdasarkan pembayaran retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) Bupati menerbitkan IMB.

Paragraf 4
Ketentuan Penghitungan Besaran Retribusi IMB

Pasal 1O6

Ketentuan penghitungzul besanan retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 105 ayat {6) meliputi :

a. jenis kegiatal dan obyek yang dikenakan retribusi;
b. penghitungan besarnya retribusi IMB;
c. indeks penghitungarl besarnya retribusi IMB;
d. harga satuan itarif) retribusi IMB.

Pasal 1O7

{U Jenis kegiatan penyelenggaraan Bangunan Gedung yaftg dikenakare retribusi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O6 huruf a meliputi :

a- pembangunan baru;
b. rehabilitasi/renovasi (perbaikan/perawatan, perubahan, perluasafll

pengurangan); dan
c. pelestarian/pemugaran.

{2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O6 huruf a meliputi
biaya penyelenggaraarl IMB yang terdiri atas pengecekan, pengukuran
lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada Bangunan Gedung
dan prasarataa Bangunan Gedung.

Pasal 1O8

{1} Peaghitungan besarnya IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O6 huruf
b meliputi :

a. komponen retribusi dan biaya;
b. besarnya retribusi;
c. tingkat penggunaErn jasa.

{21 Komponen retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf
a meliputi :

a. retribusi pembinaan penyelenggaraan Bangunan Gedung;

b. retribusi administrasi IMB;
c. retribusi penyediaan formulir permohonan IMB.

{3} Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung
dengan penetapan berdasarkan :

a. lingkup butir komponen retribusi sesuai dengan permohonan yang
diajukan;

b. lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O7 ayat (1);
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c. volume/besaran, indeks, harga satuan retribusi untuk Bangunan
Gedung darr / atau prasarananya.

t4) Tingkat penggunaan jasa atas pemberian Tayanan IMB sebb.gaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c menggunakan indeks berdasarkan fungsi,
klasilikasi dan waktu penggunaan Bangunan Gedung serta indeks untuk
prasarana gedung sebagai tingkat intensitas penggunaaq jasa dalam proses
perinr:an dan sesuai dengan cakupan kegiataanya.

Pasal 1O9

(U Iadeks peaghitungan besarnya retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 122 hurrrf c mencakup :

a. penetapan indeks penggunaan jasa sebagai faktor penggali terhadap
harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi;

b. skala indeks; dan
c. kode.

{2) Penetapan indeks penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
meliputi :

a. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi Bangunan Gedung
berdasarkan fungsi klasifikasi setiap Bangunan Gedung dengan
mempertimbangkan spesi{ikasi Bangunan Gedung;

b. indeks untuk penghitungan h,esarnya retribusi prasarana Bangunan
Gedung ditetapkan untuk setiap jenis prasarana Bangunan Gedungi dan

c. kode dan indeks penghitungan retribusi IMB untuk Bangunan Gedung
dan prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 11O

(li Harga satuan (tardl retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1OB
huruf d mencakup :

a. harga satuan Bangunan Gedung;
b. harga satuan prasarana Bangunan Gedung.

{21 Harga satuan {tarif} retribusi IMB sebagaimana dirnaksud pada ayat (1}
ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan tingkat kernampuan ekonomi
masyarakat dan pertimbangan lainnya.

t3) Harga satuan {tanf) IMB Bangunan Gedung dinyatakan per satuan luas {mz)
lantai bangunan.

(41 Harga satuan Bangunan Gedung ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai
berikut:
a. luas Elangunan Gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolarn;
b" luas teras, balkon dan selasar lr-reu'Bangunan Gedung dihitung setengah

dari luas yang dibatasi oleh sumbu-sumbunya;
c. luas bagian Bangunan Gedung seperti kanopi dan pergola (yang

berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-
sumbunya;

d. luas bagian Bangunan Gedung seperti kanopi dan pergola (tanpa kolom)
dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi
tersebut;

e. luas overstek/luifel dihitung dari luas yang dibatasi oleh garis tepi
konstruksi tersebut.

(5) Harga satuan prasarana Bangunan Gedung dinyatakan per satuan volume
prasarana berdasarkan ketentuan sebagai berikut :



a. konstruksi pembatas/pengaman/penahan per mz;
b. konstruksi penanda masuk lokasi per mz atau unit standar;
c. konstruksi perkerasan per mz;

d. konstruksi penghubung per mz atau unit standar;
e. konstruksi kolam/reservoir bawah tanah per mz;
f. konstruksi menara per unit standar dan pertambahanannya;
g. konstruksi monument per unit standar dan pertambaha.nnya;
h. konstruksi instalasi/gardu per mz;

i. konstruksi reklame per unit standar dan pertambahannya; dan
j. konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana Bangunan

Gedung.

Pasal 1 1 1

Penghitungan besarnya IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 merujuk
pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 IPRT |Mr/2OA7 tentang
Pedoman Teknis lzin Mendirikan Bangunan Gedung.

Paragraf 5
Tata Cara Penerbitan IMB

Pasal 112
(U Permohonan IMB disampaikan kepada Bupati dengan dilampiri persyaratan

administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan klasifikasi
Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7,
Pasal 8, dan Pasal 9.

{21 Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1} terdiri
dari:
a. data pemohon;
b. data tanah; dan
c. dokumen dan surat terkait.

t3) Data pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :

a. formulir data pemohon; dan
b- dokumen identitas pemohon-

{4) Data tanah sebagaimana dimaksud pad.a ayat {21 huruf b berisi informasi
mengenai :

a. Surat bukti status hak atas tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah dan/atau pejabat lain yang diatur dalam Feraturan Perundang-
undangan;

b" Data kondisi atau situasi tanah yang merupakan data teknis tanah; dan
c. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa.

(5) Dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud pad.a ayat {a} huruf e
terdiri dari :

a. Surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam Keterangan
Rencana Kota (KRK);

b. Surat pernyataan untuk menggunakan persyaratan pokok tahan gempa;
c. Surat pernyataan menggunakan prototipe;
d. Data perenca"na kontruksi jika menggunakan perencana kontruksi;
e" Surat pern5rataan menggunakan perencana kontruksi bersertifikat; dan
f. Surat per arrty ataart menggunakan pelaksana kontruksi bersertifi kat.
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Persyaratan teknis sehagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Data umrrm Bangunan Gedung; daa
b. Dokumen rencana teknis Bangunan Gedung.
Data" umum sebagaiamana dimaksud pada ayat (6) huruf a, berisi informasi
mengenai :

a. nama Bangunan Gedung;
b. alamat lokasi Bangunan Gedung;
c. fungsi dan/ataa klasilikasi Bangunan Gedung;
d- jumlah lantai Bangunan Gedung;
e. luas lantai dasar Bangunan Gedung;
f. total luas lantai Bangunan Gedung;
g. ketinggian/jumlah lantai Bangunan Gedung;
h. luas basement;
i. juralah lantai basement; dan
j. posisi tsangunan Gedung.
Rencana teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf b, terdiri dari :

a. rencarra arsitektur;
b. rencana struktur; dan
c. rencana utilitas.

Pasal 113
Bupati memeriksa dan menilai syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 112 serta statuslkeadaan tanah danlatau bangunan untuk dijadikan
sebagai bahan persetujuan pemberian IMB;
Bupati rnenetapkan retribusi IMB berdasarkan bahan persetujuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 paling lanl:a 7
(tujuh) hari ke{a terhitung sejak tanggal diterima perrnohonan IMB;
Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2| paling lama 4
(empat) hari kerja untuk Bangunan Gedung Sederhana 2 (dua) lantai
terhitung sejak tanggai diterimanya permohonan IMB.
Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (U dan
penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lar::ra L2
(dua belas) hari kerja untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana untuk
kepentingan umum dengan ketinggian 1 {satu} sampai dengan B (delapan}
lantai terhitung sejak tanggal diterima permohonan IMB.
Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat tU dan
penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 paling lama 3O
(tiga puluh) hari kerja untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana untuk
kepentingan umum dan Bangunan Gedung Khusus dengan ketinggian lebih
dari 8 {delapan) lantai ter}ritung sejak tanggal diterima permohonan IMB.
Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat {21 paling lama 18
(delapan belas) hari kerja untuk IMB pondasi Bangunan Gedung Tidak
Sedertrana untuk kepentingan umum dan Bangunan Gedung Khusus
terhitung sejak tanggal diterima permohonan IMB.

{1)

(21

(6)
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tS) Berdasarkan penetapan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (21

pemohon IMB melakukan pembayaran retribusi IMB ke kas daerah dan
menyerahkan tanda bukti pembayarannya kepada Bupati.

(9) Ketentuan mengenai IMB berlaku pula untuk rumah adat kecuali ditetapkan
lain oleh Bupati dengan mempertimbangkan faktor nilai tradisional dan
kearifan lokal yang berlaku di masyarakat hr.rkum adatnya.

Pasal 114

{U Sebelum memberikan perset-ujuan atas persyaratan administrasi dan
persyaratan teknis Bupati dapat meminta pemohon IMB untuk
rnenyempurnakan dan/atau melengkapi persyaratan yang diajukan.

t2l Bupati dapat menyetujui, menunda, atam menolak permohonan IMB yarrg
diajukan oleh pemohon.

Pasal 115

(1) Bupati dapat menunda menerbitkan IMB apabila :

a. Bupati masih memerlukan waktu tambahan untuk menilai, khususnya
persyaratan bangunan serta pertimbangan nilai lingkungan yang
direncanakan;

b. Bupati sedang merencanakan rencana bagian kota atau rencana
terperinci kota.

{21 Penundaan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1} hanya
dapat dilaklkar- 1 {satu} kali untuk jangJr<a waktu tidak Iebih dari 2 (dua)
bulan terhizung sejak penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Bupati dapat menolak permohonan IMB apabila Bangunan Gedung yang
akan dibangun:
a. Tidak memerruhi persyaratan administratif dan teknis;
b. Pengunaan tanah yang akan didirikan Bangunan Gedung tidak sesuai

dengan rencana kota;
c. Mengganggu atau memperburuk lingkungan sekitarnya;
d. Mengganggu lalu lintas, aliran air, cahaya pada bangunan sekitarnya

yang telah ada; dan
e. Terdapat keberatan dari masyarakat.

{4) Penolakan permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
secara tertulis dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 116

(U Surat penolakan permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114
ayat (21harus sudah diterima pemohon dalam waktu paling lambat 7 {tujuh)
hari setelah surat penolakan dikeluarkan Bupati.

(21 Pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima
surat penolakan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan
keberatan kepad.a Bupati.

(3) Bupati da,lam waktu palirrg lambat 14 {empat belas} hari setelah menenma
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2llwajib memberikan jawaban
tertulis terhadap keberatan pemohon.

t4) Jika pemohon tidak melakukan hak sebagaimana maksud pada ayat (2|

pemohon dianggap menerima surat penolakan tersebut-
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Jika Bupati tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
{3} Bupati dianggap menerima alasan keberatan pemohorr sehringga Bupa^ri
harus menerbitkan IMB.
Pemohon dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara
apabiia Bupati tidak melaksanakan ketenfuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5).

Pasal 117
Bupati dapat mencabut IMB apabila :

a. Pekerjaan Bangunan Gedung yang sedang dikerjakan terhenti selama 3
(tiga) bulan dan tidak dilanjutkan lagi berdasarkan pernyataan dari
pemilik bangunan;

b. IMB diberikan berdasarkan data dan informasi yang tidak benar; dan
c. Pelaksanaan pembangunan menyimpang dari dokumen rencana teknis

yang tetrah disahkan danlatau persyaratal yang tercantum dalam izin.
Sebelurn pencabutan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
pemegang IMB diberikan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-
turut dengan tenggang waktu 3O (tiga puluh) hari dan diberikan kesempatan
untnk mengajukan tanggapannya.
Apabila peringata-n sebagaimana dimaksud pada ayat {2) tidak dipertratikan
dan ditanggapi danlatau tanggapannya tidak dapat diterima, Bupati dapat
meneabut IMB bersangkutan.
Pencabutan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam
bentuk surat keputusan Bupati yang memrrat alasan pencabutannya.

Pasal 118

IMB tidak diperlur-kan u:rtuk pekerjaarr tersebu-t di bawah rni :

a. Memperbaiki Bangunan Gedung dengan mengubah bentuk dan luas,
serta menggunakan jenis bahan semula antara lain :

1) Memlester;
2) Memperbaiki retak bangunan;
3) Melakukan pengecatan ulang;
4) Memperbaiki daun pintu dan/atau daun jendela;

5) Memperbaiki penutup udara tidak melebihi I m2;

6) Membuat pemindah halaman tanpa konstruksi;
7) Memperbaiki langit-langit tanpa mengubah jaringan utilitas; dan
8) Mengubah bangunarl sementara.

b. Memperbaiki safuran air hujan dan selokan dalam pekarangan
bangunan;

c. Membuat bangunan yang sifatnya sementara bagi kepentingan
pemeliharaan ternak dengan luas tidak melebihi garis sempadan
belakang dan sampi*g serta tidak mengga:lggu kepentingan orang lain
atau umum;

d. Membuat pagar halaman yang sifatnya sementara (tidak permanen) yang
tingginya tidak melebihi l2O (seratus dua puluh) centimeter kecuali
adanya pagar ini mengganggu kepentingari orang lain atanr umum; dan

e. Membuat bangUnalr yang sifat penggunanannya sernentara waktu.
Pekerjaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat {1} tetap dipersyaratkan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118.

tJt
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(3) Tata cara mengenai perizinan Bangunan Gedung diatur lebih lanjut datam
Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Penyedia Jasa Perencanaan Teknis

Pasal 119
(U Perencanaan Teknis Bangunan Gedung dirancang oleh penyedia jasa

perencanaan Bangunan Gedung yang memplrnyai sertifikat kompetensi di
bidangnya sesuai dengan klasifikasinya.

(21 Penyedia jasa perencana Bangunan Gedung sebagaimaRa dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. Perencana arsitektur;
b. Perencana struktur;
c. Perencana mekanikal;
d. Perencana elektrikal;
e. Perencana pemipaan (plumber);
f. Perencana proteksi kebakaran; dan
g. Perencana tata lingkungan.

{3} Pemerintah Daera}r dapat menetapkan perencanaan teknis untuk jenis
Bangunan Gedung yang dikecualikan dari ketentuan sebagamana dimaksud
pada ayat (1) yang diatur dalam Peraturan Bupati.

(4t Lingkup layanan jasa Perencana€rn Teknis meliputi :

a. Pen5rusunan konsep perencanaan;
b. Prarencana;
c. Pengembarrgan rencana;
d. Rencana detail;
e. Pembuatan dokumen pelaksanaErn konstruksi;
f. Pemberian penjelasan dan evaluasi pengadaan jasa pelaksana;
g. Pengawasan berkala pelaksana konstruksi Bangunan Gredung; dan
h. PenyusuRan petunjuk Pemanfaatan Bangunan Gedung.

(5) Perencanaan Teknis Bangunan Gedung harus disusun datam suatu
dokumen rencana teknis Bangunan Gedung.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Konstruksi

Paragraf 1

Pelaksanaan Konstruksi
Pasal 12O

(1) Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung meliputi kegiatan pembangunan
baru, perbaikan, penambahan, perubahan dan/atau pemugar€Ln Bangunan
Gedung dan/atau instalasi dan/atau perlengkapan Bangunan Gedung.

{2) Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung dimulai setelah Pemilik
Bangunan Gedung memperoleh IMB dan dilaksanakan berdasarkan
dokumen rencana teknis yang telah disahkan.

(3) Pelaksana Bangunan Gedung adalah orang atau badan hukum yang telah
mernenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Daerah.



ta,

t4) Dalam melaksanakan pekerjaan" Pelaksana bangunan wajib mengikuti
semua keten'r-uan dan sy-arat-syarat Fertrbarrguriarr ya.rLg ditetapkan daiam
IMB.

Pasal 121
Untr:k memrrlai pembangur3.a.r1, pemilik iMB wajib mengisi lembaran permohonan
pelaksanaan bangunan, yarrg berisikan keterangan mengenai:
a. Nama dan Alamat;
b. Nomor IMB;
c. Lokasi Bangunan;
d. Pelaksana atauPenanggung jawab bangunan.

Pasa] 122
(1) Pelaksanaan kons*'ruksi didasarkan pada dok=:me* rencai"ra teknis yang

sesuai dengan IMB.

{2} Pelaksanaarr konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa pembangunan Bangunan Gedung baru, perbaikan,
penambahan, perubahan dan/atau pemugaran Bangunan Gedung danf atau
instalasi dan/ atau perlertekapan Bangunan Gedi.rr-rg-

Pasal 123
ir'egiatan peiaksanaan kans*-uksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksuri
dalam Pasal 1,22 terditi atas kegiatan pemeriksaan dokumen pelaksanaan
oleh Pemerintah Daerah, kegiatan persiapan lapangan kegiatan konstmksi,
kegiatan pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksi dan kegiatan penyerahan
hasil akhir pekerjaan.
Femeriksa=:r dokrmen pelaksa-rraan sebagaima:aa drmaksud pada ayat iii
meliputi pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keterlaksanaan
konstruksi dan semua pelaksanaan pekerjaan.

(3) Persiapan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
penJrusurrafl program pelaksanaan mobilisasi sumber daya dan penyiapan
{isik lapangan.
Kegiatan konstruksi meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi di
Lapangan, pembuatan laporan kemajuan pekerjaan, pen5rusunan gambar
kerja peiaksanaan {sttop drawirugs} dan gambar peiaksanaan pekerjaan
sesuai dengan yarrg telah dilaksanakan {a,s built drauings} serta kegiatan
masa pemeliharaan konstruksi.
Kegiatan pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksi meliputi pemeriksaan
hasil akhir pekerjaan konstruksi Bangunan Gedung terhadap kesesuaian
dengan dokunten pelaksar:.aari yar:g berwujud. Barigurrar-r Gedung 3.aag laik
fungsi dan dilengkapi dengan dokumen pelaksanaan konstruksi, gambar
pelaksanaan pekerjaan fas built drauings), pedoman pengoperasian dan
pemeliharaart Bangunan Gedung peralatan serta perlengkapan mekanikal
dan elektrikal serta dokumen penyerahan hasil pekerjaan.

(6) Berdasarkan hasil pemeriksaan akhir sebagairnana dimaksud pada ayat {5},
pemilik Bangunan Gedung atau penyedia jasa/pengembang mengajukan
permohonan penerbitan Sertifikat Laik F ungsi Bangunan Gedung kepada
Pemerin*"ah Daerah.

\',
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Paragraf 2

Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi
Pasal 724

{1} Pelaksanaan konstruksi wajib diawasi oleh petugas pengawas pelaksanann
konstruksi.

(2| Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung meliputi pemeriksaan
kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunae, keselamatan, kesehatan,
kenyamanan dan kemudahan, dan IMB.

Pasal 125

Petugas pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 berwenang :

a. Memasuki dan mengadakan pemeriksaan di tempat pelaksanaan konstruksi
setelah menunjukan tanda pengenal dan surat tugas.

b. Menggunakan acuan peraturan umum bahan bangunan, renca-na kerja
syarat-syarat dan IMB.

c. Memerintahkan untuk menyingkirkan bahan bangunan dan bangunan yang
tidak rrlemenuhi syarat, yang dapat menganca:rr kesehstan dan keselamatan
umum.

d. Menghentikan pelaksanaan konstruksi, dan melaporkan kepada instansi
y-ang berwenang.

Paragraf 4
Femeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung

Pasai 726

{1} Permeriksaal kelaikan fungsi Bangunan Gedung dilakukan setelah
Bangunan Gedung selesai dilaksanakan oleh pelaksana konstruksi sebelum
diserahkan kepada Pemilik Bangunan Gedung.

(21 Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh penyedia jasa pengkajian teknis bangunan
geduag, kec rali .rntuk rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret oleh
Pemerintah Daerah.

(3) Segala biaya yang diperlukan untuk pemeriksaan kelaikan fungsi oleh
penyedia jasa pengkajian teknis Bangu:=an Gedung menjadi tanggung jawab
pemilik atau pengguna.

(41 Pemerintah Daerah dalam melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi
Bangunan Gedung dapat mengikutsertakan pengkaji teknis profesional, dan
pemilik bangunan {buitding instrtector} yang bersertifikat sedangkan pemilik
tetap bertanggung jawab dan berkewqiiban untuk menjaga keaadalan
Bangunan Gedung.

t5) Dalam hal belum terdapat pengkaji teknis Bangunan Gedung, pengkajian
teknis oleh Pemerintah Daerah dan dapat bekerja sama dengan asosiasi
profesi yang terkait dengan Bangunan Gedung.

Pasal 127

(1) Pemilik/pengguna bangunan yang memiliki unit teknis dengan SDM yang
memiliki sertifikat keahlian dapat melakukan Pemeriksaaa Berkala dalam
rangka pemeliharaan dan perawatan.

t2l Pemilik/pengguna bangunan dapat melakukan ikatan kontrak dengan
pengelola berbentuk badan usaha yang memiliki unit teknis dengan SDM
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(1)

(s)

I1t

{21

yang bersertifikat kea-krlian Pemeriksaan Berkala dalam rangka pemeliharaan
dan perawatan Bangunan Gedung,
Pemilik perorangan Bangunan Gedung dapat melakukan pemeriksaan
sendiri secara berkala selama yang bersangkutan memiliki sertifikat
keahlian.

Pasal 128
Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung untuk proses
penerbitan Sertilikat Laik Fungsi {SLF} Bangunan Gedung hunian rumah
tinggal tidak sederhana, Bangunan Gedung lainnya atau Bangunan Gedung
Tertentu dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen
konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian.
Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi Banguaarr. Gedurrg r:ntuk proses
penerbitan SLF Bangunan Gedung fungsi khusus dilakukkan oleh penyedia
jasa pengawasan atau manqjemen konstruksi yang memiliki sertifikat
keahlian dengan memperhatikan pengaturan internal dan rekomendasi dari
instansi yang bertanggung jawab di bidang fungsi khusus tersebut.
Pengkajian teknis untuk pemeriksaaa kelaikao fuogsi Baagunan Gedung
untuk proses penerbitan SLF Bangunan Gedung hunian rumah tinggal tidak
sederhana, Bangunan Gedung lainnya pada umumnya dan Bangunan
Gedung Tertentu untuk kepentingan umum dilakukan oleh penyedia jasa
pengkajian teknis konstruksi Bangunan Gedung yang memiliki sertifikat
keahlian.
Pelaksananan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung untuk proses
penerbitan SLF Bangunan Gedung fungsi khusus dilakukan oleh penyedia
jasa pengkajian teknis konstruksi Bangunan Gedung yang memiliki sertilikat
keahlian dan tim internal yang memiliki sertifikat keahlian dengan
memperhatikan pengaturan internal dan rekomendasi dari instansi yang
bertanggung jawab' di bidang frxtgsi dimaksud.
Hubungan kerja antara pemilik/perigguna Bangunan Gedung dan penyedia
jasa pengawasan/manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengkajian
teknis konstruksi Bangunan Gedung dilaksanakan bedasarkan ikatan
kontrak-

Pasal 129
Pemerurta-h Daerah, khususaya instansi teknis Pembina penyelenggaraan
Bangunan Gedung, dalam proses penerbitan SLF Bangunan Gedung
meleksanakan pengkajian teknis untuk pemeriksaan kelaikan fungsi
Bangunan Gedung hunian rumah tinggal tuaggal termasuk r*mah tinggal
tunggal sederhana dan rumah deret dan Pemeriksaan Berkala Bangunan
Gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret.
Dalam hal di instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak terdapat tenaga teknis yang cukup, Pemerintah Daerah dapat
menugaskan penyedia jasa pengkajian teknis konstn:ksi Bacgr:nan Gedr:ng
untuk melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung hunian
rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah tinggal deret sederhana.
Dalam hal penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat {21 belum
tersedia, instansi teknis pembina Penyelenggara Bangunan Gedrrng dapat
bekerja sama dengan asosiasi profesi di bidang Bangunan Gedung untuk
melakukan perneriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.

{41

(3)
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Paragraf 5
Tata Cara Penertiban SLF Bangunan Gedung

Pasal 13O

{1}. Peaertiba:r SLF Banguna-n Gedung dilakukan atas dasar permintaan
pemilik/penguna Bangunan Gedung yang telah selesai pelaksanaan
konstruksinya atau untuk perpanjangan SLF Bangunan Gedung yang telah
pernah rrlemFeroteh SLF.

(2!. SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diberikan
dengan mengikuti prinsip pelayanan prima dan tanpa pungutan biaya.

(3). SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di berikan
dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung fungsi dan klasifikasi
Bangunan Gedung sehagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6,
Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.

(4). Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

a. Pada proses pertama kali SLF Bangunan Gedung :

1). kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen status hak atas
tanah;

2). kesesuaian data aktual dengan data IMB dan / atau dokumen status
kepemilikan Bangunan Gedungi dan

3). kepemilikan dokumen IMB.
b. Pada proses perpanjang SLF Bangunan Gedung;

1). kesesuaian data aktual dan/ atau adanya pembahan dokumen
status kepemilikan Bangunan Gedung;

2't kesesuaian data aktual {terakhir} dan / atau adarrya perubahan
dokumen status kepimilikan tanah; dan

3). kesesuian data aktual {terakhir) dan I atau adanya perubahan data
dalam dokumen IMB.

t5). Persyaratan teknis sebaga"imana dimaksud pada ayat {1} adalah sebagai
berikut:
a. pada proses pertama kali SLF Bangunan Gedung :

1). kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen pelaksanaan
konstruksi termaksud. as buitt drawirzgs, pedoman pengarasian dan
pemiliharaanf perawatan Bangunan Gedung, peralatan serta
perlengkapan mekanikal dan elektrikal dan dokumen ikatan kerja;

2). pengujian lapangan {on sitel danlata,u laboratorium untuk aspek
keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pada
struktur, peralatan dan perlengkapan mekaail dan eletrikal dan
dokumen ikatan kerja

3). pengujian lapangan (oa sde) dan/atau laboratorium untuk aspek
keselamatan, kesehatan, kerryamanan dan kemudahan pada
struktur, peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung serta
prasararla pada komponen konstmksi atau peralatan yang
memerlukan data teknis dan tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi
Bangunan Gedung.

b- Pada proses perpanjangeq SLF Bangunan Gedung:
1). Kesuaian data aktual degan data dalam dokumen hasil pemeriksaan

Berkala, laporan pengujian struktur, peralatan dan perlengkapan
Bangunan Gedung serta prasararra Bangunan Gedr:ng, Laporan hasil
perbaikan dan/atau penggantian pada kegiatan perawatan, arsitektur
dan dampak lingkungan yang timbulkan;



2). Pengujiarr lapangan ion sitej dan/atau laboratorium untuk aspek
keselatratan, danr perlerrgkapaa Batrgurra:r Gedurg serta IlFasarar-rapada struktur, komponen konstruksi dan peralatan yang
memerlukan data teknis akurat termasuk perubahan fungsi
peruntukan dan intensitas, asitektur serta dampak li*gkungan yang
ditimbulkannya sesuai dengan pedoman Teknis dan tata cara
pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.

(6). Data hasil pemeriksaan sebagaimana di maksud pada ayat (41dicatat dalam
daftar simak, disimpulkan dalam surat pernyataan pemeriksaan kelaikan
fuagst Banguaae Gedung atau rekorsacadasi pada pemeriksaan pertama dan
pemeriksaan Berkala.

Bagran keempat
Kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung

Paragraf 1

Umum
Pasal 131

Kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung meliputi pemanfaatan, pemelihara,
perawaian, pemeriksaan secara berkala, perpanjang SLF, dan pengaw-asan
pemanfaatan.

Pasal 132
Pemanfatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Fasal t3l
rnerupakan kegiatan rnemanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan
fungsi yal;.g ditetapkan dalam IMB setelah pemiiik memperoieh SLF.
Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara
tertib administrasi dan teknis untuk menjamin kelaikan fungsi Bangunan
Ged ung tarrpa raenirebulka:t dampak perr't-irrg ierhadap Linglerrr: ga:r -

Pemilik Bangunan Gedung unfuk kepentingan umum harus mengikuti
program pertanggungan terhap kemungkinan kegagalan Bangunan Gedung
selama pemanfaatan Bangunan Gedung.

Paragraf 2

Pemeliharaan
Pasal 133

Kegiata* pemeliharaan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131
meliputi pembersihaan, perapian, pemeriksaan, pengujian, pengujian,
perbaikal dan/atau penggatian bahan atau perlengkapan Bangunan
Gedung danlatau kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedaman
pengoperasian dan pemeliharaan Bangunan Gedung.

{2}. Pemilik atam pe"riggllna Barrgunan Geduog harus melakukan kegiatan
pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan
penyedia jasa pemelihara gedung yang mempunyai serti{ikat kompentensi
yarig sesr:ai berdasakar-: ika-ean kontr*k brerdasak=rt Feraturar= Perur-rdarrg-
undangan.
Pelaksanaaan kegiatan pemeliharaan oleh penyedia jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat {21harus menerapkan prinsip keselamatan kerja (K3).
Hasi] kegiatan pemeliharaan dituangkan kedalam laporan pemitihraan yang
digunake: sebagai pertimbangaEi Ei€rietapan perpanjanga* StF.

(u.
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Pxagraf 3
Perawatan
Pasal 134

Kegrtan perawata:r Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
131 meliputi perbaikan danf atau penggantian bagian Bangunan Gedung,
komponen, bahan bangunan dan /atau prasarana dan sarana berdasarkan
rencafta tekrris perawatan Baegurran Gedung.
Pemilik atau pengguna Bangunan Gedung di dalam melakukan kegiatan
perawatan sebagiamana dimaksud pada ayat (U dapat mengguaakan
penyedia jasa perawatan Bangunan Gedung bersertifikat dengan dasar
ikatan kontrak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mengenai jasa
ko'nstr*ksi.
Perbaikan dan/atau penggatian dalam kegiatan perawatan Bangunan
Gedung dengan tingkat kemsakan sedang dan berat dilakukan setelah
dokumrn rencana teknis perawatan Baregunan Gedung disetujui oleh
Pemerintah Daerah.
Hasil kegiatac perat*ratee dituaegkae ke dalam lap+rae greraw:at*:'r yaeg
akan digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan penetapan
perpanjangan SLF.

Pelaksanaan kegiatan perarnratan oleh penyedia jasa sebagairnana dimaksud
pada ayat (2) harus menerapkan prinsip keselamatan dan keshatan kerja
(K3).

Paragraf 4

Pemeriksaan Berkala
Pasal 135

Pemeriksaar- Berkala Bangrran Gedung sebagaiantar=a dimakserd dalam
Pasal 131 dilakaukan untuk seluruh atau sebagaian Bangunan Gedung,
komponen, 'bahan bangunan danlatant sarana prasa-rana dalam rangka
pemeliharaan dan perawatan yaBg harus dicatat dalam laporan pemeriksaan
sebagai bahan untuk memperoleh perpanjang SLF.

Pemilik atau pe$gguea Bangr:ean Gedr:eg di dalarn srelakr-rkam kegiatae
pemeriksaan berkala sebagimana dimaksud pada ayat (U dapat
menggullakan penyedia jasa pengkajian teknis Bangunan Gedung ata;'s
pr:rarafrgail yang mempunyai sertifikat kompeteasi yang sesuai.
Lingkuagan layanan periksaan berkala Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) meliputi:
a. pemeriksaan dokumen administrasi pelaksanaan bangunan,

pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung;

b. kegiatan periksaan kondisi Bangunan Gedung terhadap pemenuhan
persyaratan teknis termasuk pengujian keandalan Bangunan Gedung;

c. kegiatan aaahsis dan evaluasi; darr
d- kegiatan pen5rusunan laporan.
Bangunan rumah tinggal tunggal , bangunan rumah tinggal deret dan
bangunan rumah tinggal sementara yang tidak laik fungsi, SLF nya
dibekukan.
Dalam hal belum terdapat penyedia jasa pengkajian teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (21, pengkajian teknis dilakukan cleh Pemerintah
Daerah dan dapat bekerja sarna dengan asosiasi profesi yang terkait dengan
Bangunan Gedung.



Paragraf 5
Perpanjangan SLF

Pasal 136

tU. Perpanjangan SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam PasaL
135 diberlakukan untuk Bangunan Gedung yang telah dimanfaatkan dan
masa berlaku SLF-nya telah habis.

tZI. Ketentuan rrlasa berlaku SLF sebagimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu:
a- untuk bangunan gedung hunian rrmah tinggal tunggal sederhana dan

rumah deret sederhana tidak dibatasi {tidak ada ketentuan untuk
perpanjangan SLF)

b. untuk bangunan gedung hunian rumah tinggai tunggal, dan rurnah
deret sampai dengan 2 idua) lantai ditetapkan dalam jangka 2O (dua
puluh) tahun;

c. untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana,
bangunan gedung latnnya pada umumnya, dan bangunan gedung
tertentu ditetapkan dalam jangka raraktu E {lima} tahun.

t3). Pengurusan perpanjangan SLF Baeguanan Gedung sehzgaimana dicraksud
pada ayat (U dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender
sebelum berakhir masa berla-ku StF dengan rnemperhatiakan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1).

t4). Pengurusan perpanjangan s'I E' dilakukan setelah
Gedung memiiiki hasilpemilikl pengunal pengelola Bangunan

pemeriksaan/kelaikan fungsi Bangunan Gedung berupa :

a. laporan periksaaa Berkala, laporan pemeriksaan dan perawatan
Bangunan Gedung ;

b. daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung atau
rekomendasi;

c. dokumen surat pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan
Geduag atau rekomendasi.

{5}. Permolraaan perpangjaagan SLF diajukan oleh pemilik/pengguna/pengelola
Banguanan Gedung dengan dilampiri dokumen;
a. surat permohonan perpa:rjarlgan SLF;
b. surat pernyataan periksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung atau

rekomendasi hasil pemeriksaaa kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang
ditandatangarri di atas materai yang cukup;

c. as buit dranairtgs
d. foiokopi IMB Bangunar Gedung atau perubahannya;
e. fotokopi dokumen status hak atas taeah;
f. fotokopi dokumen status kepemilikan Bangunan Gedung;
g. rekomendasi dari instansi teknis yang bertanggung jawab dibidang

fungsi khusus; dan
h. dokumen SLF Bangunan Gedung yang terakhlr.

(6i. Femerintah Daerah menerbitkan SLF palimg }ama 3* (tiga puluhi hari setelah
diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

{7). SLF disampaikan kepada pemohon selambat-lambatnya 7 {tujuh) hari kerja
sejak tanggung penertiban perpanjangan SLF.

60



(1)

(2\

Pasal 137

Tata cara perpanjangan SLF diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 5

Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung
Pasal 138

Pengawasan pemarrfaatan Bangu-nan Gedung dilakukan oleh Pemerintah Daerah:

a. pada saat Pengajuan perpanjangan SLF;

b. adanya laporan dari masyarakat; dan
c. indukasi perubahan fungsi danf atau

membahayakan lingkungan.
Bangunan Gedung yang

Paragraf 7
Pelestarian
Pasal 139

Pelestarian Bangunan Gedung meliputi kegiatan penetapan dan
pernanfaatan, perawatan dan pemugaran, dan kegiatan pengawasan sesuai
dengan kaidah pelestarian.
Pelestarian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan secara tertib dan menjamin kelaikan fungsi Bangunan Gedung
dan iingkungannya sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan.

Paragraf 8

Penetapan dan pendaftaran Bang;nan Gedung
Cagar Budaya yarrg Dilestarikan.

Pasal 140

(1).Bangunan Gedung dan lingkungan dapat ditetapkan sebagai Bangunan
cagar budaya yang dilindungi dan di lestarikan apabila berumur paling
sedikit 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya sekurang-kurangnya
50 (lima puiuh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting sejarah, ilmu
pengetahuan, dan kebudayaan termasuk niiai arsitektur dan teknologinya,
serta memiliki nilai budayabagi peng.ratan kepribadian bangsa.

{2). Pemilik, masyarakat, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan Bangunan
Gedung dan lingkungannya yang memenuhi syarat sebagai mana di maksud
pada ayat {1) untuk ditetapkan sebagai bangunan bangunan cagar budaya
yang di lingdungi dan dilestarikan.

(3). Bangunan Gedung dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebelum diusul penetapannya harus telah mendapat pertimbangan dari tim
ahli pelestarian Bangunan Gedung dan hasil dengar pendapat masyarakat
dan harus mendapatkan persetujuan dari pemilik Bangunan Gedung.

(4) Bangunan Gedung yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai bangunan irang
dilingdungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai dengan klasifikasinya yang terdiri atas:

a. Klasifikasi utama yaitu Bangunan Gedung dan lingkungannya yang
bentuk fisiknya salna sekali tidak boleh diubah;

b. klasifikasi madya yaitu Bangunan Gedung dan eksterionya sama sekali
tidak boleh diubah, namun tata ruang dalamnya sebagian dapat diubah
tanpa mengurangi nilai perlindungan dan pelestariannya;

c. Klasifikasi pratama yaitu Bangunan Gedung dan lingkungannya yang
bentuk fisik aslinya boleh diubah sebagian tanpa mengurangi nilai
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perlindungan dan pelestariannya serta tidak menghilangkan bagian
utama Bangunan Gedung tersebut.

{5}. Pemerintah Daerah melalui instansi terkatt mencatat Bangunan Gedung dan
lingkungannya yang dilingdungi dan dilestariakan serta keberadaan
Bangunan Gedung dimaksud menurut klasifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4).

(6). Keputusan penetapan Bangunan Gedung dan lingkungannya yang
dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
disampaikan secara tertulis kepada pemilik.

Paragraf 9
Penyenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan

Pasal 141
(1). Penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya ysng dilestarikan harus

mengikuti prinsip;
a. sedikit melakukan perubahan;
b. sebanyak mungkin mempertahankan keaslian ; dan
c. tindakan perubahan dilakukan dengan penuh kehati-hatian

{21. Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

a- Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atarr Pemerintah Kabupaten/kota.
dalam hal Bangunan Gedung cagar budaya dimiliki oleh NegaralDaerah;

b. Pemilik Bangunan Gedung cagar budaya yang bebadan hukum atau
perorangan;

c. pengguna danf atau pengelola Bangunan Gedung cagar budaya yang
berbadan hukum atau peror€mgan; dan

d. penyedia jasa yang kopeten dalam bidang Bangunan Gedung.
(3). Penyelenggaraan Bangunan Gedung cagar budaya yang dilestarikan meliputi

kegiatan
a. persiapan;
b. perencana teknis;
c. pelaksanaan;
d. pemanfaatan; dan
e. pembongkaraJT.

(41 kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan
melalui tahapan :

a. kajian identifikasi , dan
b. usulan penanganan pelestarian

(5). Perencana teknis Bangunan Gedung cagar budaya yang dilestarikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui tahapan
a. penyiapan dokumen rencana teknis perlindungan Bangunan Gedung

cagar budaya; dan
b. penyiapan dokumen rencana teknis pengembangan dan pemanfaatan

Bangunan Gedung cagar budaya sesuai dengan fungsi yang di tetapkan.
(6). Pelaksaan Bangunan Gedung cagar budaya yang dilestariakan sebagirnana

dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi pekerjaan:
a. arsitektur;
b. stuktur;
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(8).

te).

c. utilitas;
d. lanskap;
e. tatar ua.ng dalam interior; dan
f. pekerjaan khususlainnya .

Pelaksanaan pemugaran Bangunan Gedung cagar budaya yang dilestarikan
dilakukan se suai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Bangunan Gedung cagar budaya yang dilestariakn dapat dimanfaatkan oleh
pemilik, pengguna dan/ atau pengelola setelah bangunan dinyatakan laik
fungsi dengan harus melakukan pemiliharaan, perawatan da pemeriksaan
berkala berdasarkan Peraturan Perundang-undangan .

Pembongkaran Bangunan Gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf e dapat dilakukan apbila terdapat kerusakan struktur
bangunan yang tidak dapat diperbaiki lagi serta membahayakan pengguna,
masyarakat , dan lingkungan.

Pasal 142
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bangunan Gedung cagar
budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pembongkarar:

Paragraf 1

Umum
Pasal 143

(1). Pembongkaran Bangunan Gedung meliputi kegiatal penetapan
pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran Bangunan Gedung, yang di
lakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah pembongkaran secara umum
serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

{2). Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan,
keselamatan masy arakat dilingkungannya .

(3). Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus sesuai dengan ketetapan perintah pembongkaran atau persetujuan
pembongkaran oleh pemerintah Daerah, kecuali Bangunan Gedung fungsi
khusus oleh Pemerintah.

Paragraf 2

Penetapan Pembongkaran
Pasal 144

(1). Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengidentifikasi Bangunan
Gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar berdasarkan hasil
pemeriksaan danf atau laporan dari masyarakat.

(2)'. Bangunan Gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. Bangunan Gedung yang laik fungsi dan tidak dapat diberbaiki lagi;
b. Bangunan Gedung yang pemanfaatanya menimbulkan bahaya bagr

pengguna menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan
lingkungannya;

c. Bangunan Gedung yang tidak memiliki IMB; dan
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(3).

{4).

(s).

(6).

(1).

(2).

(3).

(1).

{21.

(3).

d. Bangunan Gedung yang pemiliknya menginginkan tampilan baru.
Pemerintah Daerah menyampaikan hasil identifikasi sebaimana dimaksud
grd" ayat (1) kepada pemilik/pengguna Bangunan Gedung yang akan
ditetapkan untuk dibongkar.
Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
pemilik/pengguna/pengelola Bangunan Gedung wajio melakukan
pengkajian teknis dan menyampaikan hasilnya kepada Pemerintah Daerah.
Apabila hasil pengkajian tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) Pemerintah Daerah menetapkan Bangunan-Gedung
tersebut untuk dibongkar atau surat persetujuan pembongkaran dari Bupaf,
yang memrrat batas waktu dan prosedur pembongkaran serta sanksi atau
pelanggaran yang terjadi.
D"l"T hal pemilik/pengguna/pengelola Bangunan Gedung tidak
melaksanakan perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), pembongkaran akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban
liaya pemilik/pengguna /pengelola Bangunan Gedung ,kecuali bagi pemilik
bangunan rumah tinggal yarlg tidak mampu ,biaya pembongkaran menjadi
beban Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Rencana Teknis Pembongkaran

Pasal 145
Pembongkaran Bangunan Gedung yang pelaksan aarlnya dapat
menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkurr[.,
harus dilaksanakan berdasarkan rencana teknis pembongkaran yang
disusun oleh penyedia jasa perencanaan teknis yang me*iliki sertffikat
keahlian yang sesuai.
Rencana teknis pembongkaran sebagairnana dimaksud pada ayat (1) harus
disetujui oleh Pemerintah Daerah, setelah mendapat pertimbangan dari
TABG.

Dalam hal pelaksana pembongkaran berdampak luas terhadap keselamatan
umum dan lingkungan pemilik dan/atau Pemerintah Daerah, melakukan
sosialisasi dan pemberitahuan tertulis kepada masyarakat di sekitar
Bangunan Gedung , sebelum pelaksanaan pembongkaran.

Paragraf 4
Pelaksanaan Pembongkaran

Pasal 146
Pembongkaran Bangunan Gedung dapat dilakukan oleh pemilik danf atau
pengguna Bangunan Gedung atau menggunakan penyedia jasa
pembongkaran Bangunan Gedung yang memiliki sertifikat keahlian yang
sesuai.
Pembongkaran Bangunan Gedung yang menggrrnakan peralatan, berat
dan/atau bahan peledak harus dilaksanakan oleh penyedia jasa
pembongkaran Bangunan Gedung yang mempunyai sertifikat keahlian yang
sesuai.
Pemilik dan/atau pengguna Bangunan Gedung yang tidak melaksanakan
Pembongkaran dalam batas waktu yang ditetapkan dalam surat pemerintah
pembongkaran pelaksanaan pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah
Daerah atas beban biaya pemilik danf atau pengguna Bangunan Gedung.
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(1).

(2).

(3).

(4).

(1).

(21.

(3).

{4).

Paragraf 5
Pengawasan Pembongkaran Bangunan Gedung

Pasal 747
Pengawasan pembongkaran Bangunan Gedung tidak sederhana dilakukan
oleh penyedia jasa pengawasan yang memiliki sertifikat keahlian yg sesuai.
Pembongkaran Bangunan Gedung tidak sederhana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana teknis yang telah memperoleh
persetqjuan dari Pemerintah Daerah.
Hasil pengawasan pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat {21dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
Pemerintah Daerah melakukan pemantauan atas pelaksanaan kesesuaian
laporan pelaksanaan pembongkaran dengan reneana teknis pembongkaran.

Pasal 148
Pendaftaran Bangunan Gedung wajib dilakukan pemerintah daerah untuk
keperluan tertib administratif penyelenggaraan Baagunan Gedung.
Sasaran pendapatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah seluruh Bangunan Gedung, ymg meliputi Bangunan Gedung
baru dan Bangunan Gedung yang telah ada.
Bupati wajib menyimpan secara tertib data Bangunan Gedung sebagai arsip
Pemerintah Daerah.
Pendataan Bangunan Gedung fungsi khusus dilakukan oleh Pemerintah
Daerah dengan berkordinasi dengan Pemerintah.

Pasal 149
Pend"apatan danlatau pendaftaran Bangunan Gedung dilakukan pada saat:

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
Permohonan perubahan lzin Mendirikan Bangunan Gedung, yaitu pada
waktu penambahan, pengurangan atau perubahan Bangunan Gedung, yang
telah memenuhi persyaratan IMB, perubahan fungsi Bangunan Gedung, dan
pelestarian Bangunan Gedung;
Penerbitan SLF pertama kali;
Perpanjangan SLF; dan
Pembongkaratl
Bangunan Gedung

a.

b.

c.

d.
e.

f.

Pasal 15O

(1). Pemuktahiran data dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara aktif dan
berkala dengan melakukan pendataan ulang bangunan secara periodik
yaitu;
a. Setiap 5 (lima) tahun untuk Bangunan Gedung fungsi non-hunian ;dan
b. setiap 10 (sepuluh) tahun untuk Bangunan Gedung fungsi hunian.

(2l'. Selain dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, pemuktahiran
data jug, oleh Pemerintah Daerah pada masa peralihan yaitu selama 1 (satu)
tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
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Paragraf 2
Proses Pendataan Bangunan Gedung

Pasai 151
Proses perrdataan Bangunan Gedung merupakan kegiatan memasukan dan
mengeloia data bangunan oleh Pemerintah Daerah sebagai proses lanjutan
dari pemasukan dokumen/pendaftaran Bangunan Gedung baik pada proses
IMB ataupun pada proses sLF dengan prosedur yang teiah ditetapkan.
output/hasil pendataan Bangunan Gedung dapat menjadi dasar
pertimbangan diterbitkannya surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung
(SBKBG), sebagai bukti telah terpenuhinya semua pernyataan kegiatan
penyeienggaraan Bangunan Gedung.

Pasal 152

t1). Pendataan Bangunan Gedung dibagi dalam tiga tahap penyelenggaraan
Bangunan Gedung yaitu;
a. tahap perencanaan;
b. tahap pelaksanaan; dan
e. tahap pemanfaatan.

i2j. Pendaiaan Bangunan Gedung pada tahap perencarraan sebagimana
dimaksud pada ayat {1) huruf b dilakukan pada saat permohonan IMB, hasil
akhir dari kegiatan pendataan Bangunan Gedung pada pra
konstruksi ini bisa menjadi dasar penerbitan IMB.

(3). Pedataan Bangunan Gedung pada tahap pemanfaatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada akhir proses pelaksanaan
konstruksi yang menjadi dasar diterbitkannya SLF sebelum bangunan
dimanfaatkan.

(4). Pendataan Bangunan Gedung pada tahap pemanfaatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (7| huruf c meliputi ;

a. pendataan Bangunan Gedung pada saat proses perpanjangan SLP, yaitu
pada saat jatuh masa tempo berlakunya SLF dan pemilik/pengelola
Bangunan Gedung mengajukan permohonan perpanjangan SLF; dan

b. pendataan Bangunan Gedung pada saat pembongkaraan Bangunan
Gedung yaitu pada saat Bangunan Gedung akan dibongkar akibat sudah
tidak layak fungsi, membahayakan lingkungan, danfatau tidak mamiliki
IMB.

Paragraf 3
Sistem Pendataan Bangunan Gedung

Pasal 153
Sistem yang digunakan dalam pendataan Bangunan Gedung merupakan
sistem terkomputerisasi .

Sistem pendataan Bangunan Gedung merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam seluruh tahapan penyelenggaraan Bangunan Gedung.
Aplikasi yang digunakan dalam pendataan Bangunan Gedung diarahkan
untuk dapat dimanfaatkan pada seluruh tahap penyelenggaraan Bangunan
Gedung, pemanfaatan dan pembongkaran.

Pasal 154

Data Bangunan Gedung terdiri atas :

a. data umum Bangunan Geclung;
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b. data teknis Bangunan Gedung;
c. data status Bangunan Gedung;
d. data terkait proses IMB;
e. data terkait proses SLF; dan
f. data terkait proses pembongkaran/pelestarian.

(2). Data umum Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat {1) hurruf
b meliputi :

a. data perorangan;
b. data badan usaha;
c. data Negara;
d. data tanah; dan
e. data Bangunan Gedung-

(3). Data teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b meliputi;
a. data teknis struktur;
b. data teknis arsitektur;
e. data teknis utilitas; dan
d. data penyedia jasa .

(4). Data status Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c meliputi;
a. data peror€rngan;

b. data badan usaha;
c. data Negara; dan
d. data status administrasi Bangunan Gedung.

(5i. Data terkait IMB sebagimana dimaksud pada ayat (1) d meliputi;
a. data. kelengkapan administrasi permohonan IMB; dan
b. data kemajuan permohonan IMB .

(6). Data terkait proses SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf d
meliputi;
a. data kelengkapan administrasi permohonan SLF; dan
b. data kemajuan proses permohonan SLF.

(7\. Data terkait proses pembongkaranlpelestarian sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) huruf g meliputi :

a. data kelengkapan administrasi permohonan pembongkaran/pelestarian;
dan

b. data kemajuan proses permohonan pembongkaran/pelestarian.

Pasal 155

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan Bangunan Gedung diatur dalam
Peraturan Bupati.
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Bagian Ketujuh
Penyenggaraan Bangunan Gedung untuk Kebencanaan

Paragraf 1

Penanggulanan Darurat
Pasal 156

(U. Penanggulangan darurat merupakan tindakan yang dilakukan untuk
mengatasi sementara waktu akibat yang ditimbulkan oleh bencana alam
yang menyebabkan rusaknya Bangunan Gedung yang menjadi hunian atau
tempat beraktivitas.

(21" Penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah danlatau kelompok masyarakat.

(3). Penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah terjadinya bencana alam sesuai dengan skalalanya yang mengamcam
keselamatan Bangunan Gedung dan penghuninya.

(41. Skala bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang dalam setiap tingkatan pemeritahan yaitu;
a. Presiden untuk bencana alam dengan skala Nasional;
b. Gubernur untuk bencana alam dengan skala provinsi; dan
c. Bupati untuk bencana alam skala Kabupaten.

(5). Di dalam menetapkan skala bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) berpedoman paCa Peraturan Perundang-undang terkait.

Paragraf 2
Bangunan Gedung Umum Sebagai Tempat Penampungan

Pasal 157
(1). Pemerintah danlatau Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya

penanggulangan darurat berupa penyelamatan jiwa dan penyediaan
Bangunan Gedung umum sebagai tempat penampungan.

(2l.. Penyelenggaran Bangunan Gedung umum sebagai tempat penampungan
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan pada lokasi yang aman dan
ancaman bencana dalam bentuk tempat tinggal sernentara selama korban
bencana mengungsi berupa tempat penampungan massal, penampungan
keluarga atau individual.

(3). Bangunan Gedung umum yang digunkan sebagai tempat penampungan
sementara harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis Bangunan
Gedung.

(4l'. Bangunan Gedung umum sebagai tempat sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas penyediaan air bersih
fasilitas sanitasi dan penerangan yang memadai.

(5)- Penyelenggaraan Bangunan Gedung umum sebagai tempat penampungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati
berdasarkan persyaratan teknis sesuai dengan lokasi bencananya.

Pargraf 3
Rehabilitas dan Rekonstruksi Bangunan Gedung Pasca Bencana

Pasal 158
(1) Bangunan Gedung yang rusak aki'oat bencana dapat diperbaiki atau

dibongkar sesuai dengan tingkat kerusakannya.
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(2) Bangunan Gedung yang rusak tingkat sedang dan masih dapat diperbaiki,
dapat ketentuan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah.

(3) Rehabilitasi Bangunan Gedung yang berfungsi sebagai hunian rumah tinggal
pasca bencana dapat berbentuk pemberian bantuan perbaiki rumah
masyarakat.

(4) Bantuan perbaiki rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat meliputi dana, peralatan, material danf ataw sumberdaya manusia.

(5) Persyaratan teknis rehabilitasi bangunan, kondisi social, adat, istiadat,
budaya dan ekonomi.

(6) Pelaksana,an pemberian batuan perbaikan rumah masyarakat sehagaimana
dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui bimbingan teknis oleh
instansi/ lembaga terkait.

(7) Tata cara dan persyaratan rehablitasi Bangunan Gedung pasca bencana
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(8) Ddam melaksanakan rehabilitasi Bangunan Gedung hunian sehagairnana
dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah memberikan kemudahan
kepada pemilik Bangunan Gedung yang akan direhebilitasi berupa;
a. Pengurangan atau pembabasan biaya IMB;
b. Pemberian desain prototipe yang sesuai dengan karakter bencana;
c. Pemberian bantuan konsultansi penyelenggaraan rekonstruksi

Bangunan Gedung;
d. Pemberian kemudahan kepada permohonan SLF; dan
e. Bantuan lainya.

(9) Untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi Bangunan Gedung hunian
sebagaimartan dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat menyerahkan
kewenangan penerbitan IMB kepada pejabat pemerintahan ditingkat paling
bawah.

(10) Rehabilitasi rumah hunian sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
diiaksanakan melalui proses peran masyarakat di lokasi bencana , dengan
difasilitasi oleh Pemerint ah dan I atau Pemerintah Daerah.

(11) Tata cara penerbitan IMB Bangunan Gedung hunian rurnah tinggal pada
tahap rehabilitasi pascabencana dilakukan dengan mengikuti ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasai 772, Pasal 773, Pasal 714, dan
Pasal 115.

{121 Tata cara penertiban SLF Bangunan Gedung hunian rumah tinggal pada
tahap rehabilitasi pasca bencana dilakukan dengan mengikuti ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130.

Pasal 159
Rumah tinggal yang mengalami kerusakan akibat bencana dapat dilakukan
rehabilitasi dengan menggunakan konstruksi Bangunan Gedung yang sesua.i
dengan karakteristik bencana.

BAB V
TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG)

Pasal 16O

(U TABG dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati
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(2) TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah ditetapkan oleh
Bupati selambat-lambatnya 6 {enam} bulan setelah Peraturan Daerah ini
dinyatakan berlaku.

Pasal 161
(1) Susunan keanggotaan TABG terdiri dari :

a. Pengarah;
b. Ketua;
e. Wakil Ketua;
d. Sekretaris; dan
e. Anggota.

(2) Keanggotaan TABG dapat terdiri dari unsur-unsur :

a. Asosiasi profesi;
b- Masyarakat ahli di luar disiplin Bangunan Gedung termasuk Masyarakat

adat; dan
c. Perguruan Tinggi; dan
d. Instansi Pemerintah Daerah.

(3) Keterwakilan unsur-unsur asosiasi profesi, pergurLlan tinggi, dan
masyarakat ahli termasuk masyarakat adat, minimum sama dengan
keterwakilan unsur-unsur instansi pemerintah Daerah.

(41 Keanggotaan TABG tidak bersifat tetap.
(5) Setiap unsur diwakili oleh 1 (satu) orang sebagai anggota.
(6) Nama-nama anggota TABG diusulkan oleh asosiasi profesi, perguruzur tinggi

dan masyarakat ahli termasuk masyarakat adat yang disimpan dalam basL
data daftar anggota TABG.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 162
(1) TABG mempunyai tugas :

a. Memberikan Pertimbangan Teknis berupa nasehat, pend.apat, d.arr
pertimbangan profesional pada pengesahan rencana teknis Bangunan
Gedung untuk kepentingan umum; dan

b. Memberikan masukan tentang program dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi instansi yang terkait.

{21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
TABG mempunyai tugas:
a. Pengkajian dokumen rencana teknis yang telah disetujui oleh instansi

yang berwenang;
b. Pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang

persyaratan tata bangunan; dan
c. Pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang

persyaratan keandalan Bangunan Gedung.
(3) Disamping tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, TABG

mempunyai fungsi:
a. Pembuatan acr-lan dan penilaian;
b. Penyelesaian masalah; dan



c. Penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar.
(4) Pelaksanaan pembongkaran mengikuti prinsip-prinsip keselamatan dan

kesehatan kerja (K3).

Pasal 163
(1) Masa kerja TABG ditetapkan 1 (satu) tahun anggaran.
(2) Masa kerja TABG dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa

ke4a sebagaimana dimaksud pada ayat {l}.

Pasal 164
(1) Biaya pengelolaan database dan operasional anggota TABG dibebankan pada

APBD Femerintah Daerah.
(2| Pembiayaan sebaqaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi:

a. Biaya pengelolaan basis data;
b. Biaya operasional TABG -yang terdiri dari:

1) Biaya secretariat;
2) Persidangan;
3) Honorarium dan tunjangan; dan
4) Biaya perjaianan dinas.

(3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2J dilaksanakan sesgai
Peraturan Perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN

BANGUNAN GEDUNG
Paragraf 1

Lingkup Peran Masyarakat
Pasal 165

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat terdiri atas :

Pemantauan dan penjagaan ketertiban penyelenggaraan Bangunan Gedung;
Pemberian masukan kepada Pemerintah danlatau Pemerintah Daerah
dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan Stand.ar Teknis d,i bidang
Bangunal Gedung;
Penyampaian pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang
terhadap pen5rusunan RTBL, rencana teknis bangunan tertentu dan kegiatan
penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak penting
terhadap lingkungan; dan
Pengajuan Gugatan Perwakilan terhadap Bangunan Gedung yang
mengganggLr, merlrgikan dan / at au membahayakan kepentingan umum.

Pasal 166
Obyek pemantauan dan penjagaan ketertiban penyelen ggaraarr Bangunan
Gedung sebagaimana dimkasud dalam Pasal 165 huruf a meliputi kegiatan
pembanguan, kegiatan pemanfaatan, kegiatan pelestarian termasuk
perawatan danlata:u pemugaran Bangunan Gedung dan lingkungannya

a.
I
D.

c.

d.

(U
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(3)

yang dilindungi dan dilestarikan dan/atau kegiatan pembongkaran
Bangunan Gedung

t2l Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus rnemenuhi
persyaratan:
a. Dilakukan secara objektif;
b. Dilakukan dengan penuh tanggung jawab;
c. Dilakukan dengan tidak menimbulkan gangguan kepada

pemilik/Pengguna Bangunan Gedung masyarakat dan lingkungan; dan
d. Dilakukan dengan tidak menimbulkan kerugian kepada

pemilik/ pengguna Bangunan Gedung masyarakat dan lingkungan.
Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh
perorangan, kelompok, atau organisasi kemasyarakatan melalui kegiatan
pengamatan, pen;rampaian masukan, usulan dan pengaduan terhadap:
a. Bangunan Gedung yang ditengarai tidak Laik Fungsi;
b. Bangunan Gedung yang pembangunan pemanfaatan, pelestarian

dan/atau pembongkarannya berpotensi menimbulkan tingkat gangguan
bagi pengguna dan/atau masyarakat dan lingkungannya;

c. Bangunan Gedung yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian
dan/atau pembongkarannya berpotensi menimbulkan tingkat bahaya
tertentu bagi pengguna danf atau masyarakat dan lingkungannya;

d. Bangunan Gedung yang ditengarai melanggar ketentuan perizinan dan
lokasi Bangunan Gedung;

Hasil pantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara
tertulis kepada Pemerintah Daerah secara langsung atau melalui TABG.
Pemerintah Daerah wajib menaggapi dan menindaklanjuti laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat l4l dengan melakukan penelitian dan
evaluasi secara administratif dan secara teknis melalui pemeriksaan
lapangan dan melakukan tindakan yang diperlukan serta menyampaikan
hasilnya kepada pelapor.

Pasal 167
(1) Penjagaan ketertiban penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 165 huruf a dapat dilakukan oleh masyarakat
melalui :

a. Pencegahan perbuatan perorangan atau kelompok masyarakat yang
dapat mengurangi tingkat keandalan Bangunan Gedung; dan

b. Pencegahan perbuatan perseorangan atau kelompok masyarakat yang
dapat mengganggu penyelenggaraan Bangunan Gedung dan
lingkungannya.

{21 Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat
melaporkan secara lisan dan/atau tertulis kepada:
a. Pemerintah Daerah melalui instansi yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban, dan
b. Pihak pemilik, pengguna atau pengelola Bangunan Gedung; dan

(3) Pemerintah Daerah wajib menaggapi dan menindaklanjuti laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dengan melakukan penelitian dan
evaluasi secara administratif dan secara teknis melalui pemeriksaan
lapangan dan melakukan tindakan yang diperlukan serta menyzrmpaikan
hasilnya kepada pelapor.

t41-

(s)
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t1)

(2J

Pasal 168
obyek pemberian masukan atas penyelenggaraan Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 huruf b metiputi masukan
terhadap pen)rusunan danf atau penyempurnaan peraturan, pedoman dan
Standar Teknis di bidang Bangunan Gedung yang disusun oleh Pemerintah
Daerah.
Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
dengan menya"mpaikannya secara tertulis oleh:
a. Perorangan;
b. Kelompokmasyarakat;
c. Organisasi kemasyarakatan;
d. Masyarakat ahli ; dan
e. Masyarakat hukum adat.
I\dasnkan mayarakat sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dijadikan bahan
pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam menlrusun danlatau
menyempurnakan peraturan, pedoman dan Standar Teknis di bidang
Bangunan Gedung.

Pasal 169
Penyampaian pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang
terhadap penlrusurlan RTBL, renca,na. teknis bangunan tertentu dan kegiatan
penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak penting
terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 165 huru c
bertujuan untuk mendorong masyarakat agar merasa berkepentingan dan
bertanggung jawab dalam penataan Bangunan Gedung dan lingkungannya.
Penyampaian pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan oleh:
a. Perorangan;
b. Kelompok masyarakat;
c. Organisasi kemasyarakatan;
d. Masyarakat ahli, dan
e. Masyarakat hukum adat.
Pendapat dan pertimbangan masyarakat untuk RTBL yang lingkungannya
berdiri Bangunan Gedung Tertentu dan/atau terdapat kegiatan Bangunan
Gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan dapat
disampaikan melalui TABG atau dibahas dalam forum dengar pendapat
masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, kecuali untuk
Bangunan Gedung fungsi khusus difasilitasi oleh Pemerintah melalui
koordinasi dengan pemerintah Daerah.
Hasil dengar pendapat dengan masyarakat dapat dijadikan pertimbangan
dalam proses penetapan rencana teknis oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah.

Paragraf 2
Forum Dengar Pendapat

Pasal 17O

Forum dengar pendapat diselenggarakan untuk memperoleh pend apat darr
pertimbangan masyarakat atas penrrusunan RTBL, rencana teknis
Bangunan Gedung Tertentu atau kegiatan penyelenggaraan yang
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

t3)

(1)

{2t

(3)

(4)

(e)



(10) Tata Cara penyelenggaraan forum dengar pendapat masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu
melakukan tahapan kegiatan yaitu:
a. Pen5rusunan konsep RTBL atau renca.na kegiatan penyelenggaraan

Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak penting bagi lingkungan;
b. Penyebarluasan konsep atau rencana sebagaimana dimaksud pada huruf

a, kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berkepentingan
dengan RTBL dan Bangunan Gedung yang akan menimbulkan dampak
penting bagi lingkungan; dan

c. Mengundang masya-rakat sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk
menghadiri forum dengar pendapat.

(11) Masyarakat yang diundang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
adalah masyarakat yang berkepentingan dengan RTBL, rencana teknis
Bangunan Gedung Tertentu dan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang
akan menimbulkan dampak penting bagi lingkungan.

(12) Hasil dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan
dalam dokumen risalah rapat yang ditandatangani oleh penyelenggara dan
wakil dari peserta yang diundang.

(13) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayt (4) berisi simpulan dan
keputusan yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh Penyelenggara
Bangunan Gedung.

(14) Tata cara penyelenggaraan forum dengar pendapat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Pertauran Bupati

Paragraf 3
Gugatan Perwakilan

Pasal 171
Gugatan Perwakilan terhadap penyelen ggaraarl Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 huruf d dapat di4jukan ke
pengadilan apabila hasil penyelenggaraan Bangunan Gedung telah
menimbulkan dampak yang mengganggu atau merugikan masyarakat dan
lingkungannya yang tidak diperkirakan pada saat perencanaan, pelaksanaan
danlatau pemantauan.
Gugatan Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
oleh perseor€rngan atau kelompok masyarakat atau organisasi
kemasyarakatan yang bertindak sebagai wakil para pihak yang dirugikan
akaibat dari penyelenggaraan Bangunan Gedung yang mengganggu,
merugikan atau membahayakan kepentingan umum.
Gugatan Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disampaikan
kepada pengadilan yang berwenang sesuai dengan hukum acara Gugatan
Perwakilan.
Biaya yang timbul akibat dilakukan Gugatan Perwakilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pihak pemohon gugatan.
Dalam hal tertentu Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (41 dengan menyediakafi anggarafinya di
dalam APBD.

(1)

(2)

(3)

(41

(s)
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Paragraf 4
Bentuk Peran Masyarakat Dalam Tahap Rencana Pembangunan

Pasal 172
Peran Masyarakat dalam tahap rencana pembangunan Bangunal] Gedung dapat
dilakukan dalam bentuk:
a. penyampaian keberatan terhadap rencana pembangunan Bangunan Gedung

yang tidak sesuai dengan RTRW, RDTR, Peraturan Zonasi danlatau RTBL;
b. pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah deJ.am rencana

pembangunan Bangunan Gedung;
c. pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan

pertemuan konsultasi dengan masyarakat tentang rencana pembangunan
Bangunan Gedung.

Paragraf 5
Bentuk Peran Masyarakat Dalam Proses Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 173

Peran Masyarakat dalam pelaksanaan konstmksi Bangunan Gedung dapat
dilakukan dalam bentuk:
a. menjaga ketertiban dalam kegiatan pembangunan;
b. mencegah perbuatan perseorangan atau kelompok yang dapat mengurangi

tingkat keandalan Bangunan Gedung dan/atau mengganggu
penyelenggaraan Bangunan Gedung dan lingkungan ;

c. melaporkan kepada instansi yang berwenang atau kepada pihak yang
berkepentingan atas perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;

d. melaporkan kepada instansi yang berwenang tentang aspek teknis
pembangunan Bangunan Gedung yang membahayakan kepentingan umum;
dan

e. melakukan gugatan ganti rugi kepada Penyelenggara Bangunan Gedung atas
kerugian yang diderita masyarakat akibat penyelenggaraan Bangunan
Gedung.

Paragraf 6
Bentuk Peran Masyarakat Dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung

Pasai 174

Peran masayarakat dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung dapat dilakukan
dalam bentuk :

a.

b.

c.

d.

L.

menjaga ketertiban dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung;

mencegah perbuatan perorangan atau kelompok yang dapat mengganggu
Pemanfaatan Bangunan Gedung;

mealporkan kepada instansi yang berwenang atau kepada pihak yang
berkepentingan atas panyirnpangan Pemanfaatan Bangunan Gedung;

melaporkan kepada instansi yang berwenang tentang aspek teknis
Pemanfaatan Bangunan Gedung yang membahayakan kepentingan umum;
melakukan gugatan ganti rugi kepada Penyelenggara Bangunan Gedung atas
kerugian yang diderita masyarakat akibat penyimpangan Pemanfaatan
Bangunan Gedung.
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Paragraf 7

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pelestaraian Bangunan Gedung
Pasal 175

Peran masyarakat dalam pelestarian Bangunan Gedung dapat dilakukan dalam
bentuk:
a. memberikan informasi kepada instansi yang berwenang atau Pemilik

Bangunan Gedung tentang kondisi Bangunan Gedung yang tidak
terpelihara, yang dapat mengancam keselamatan masyarakat, dan yang
memerlukan pemeliharaan;

b. memberikan informasi kepada instansi yang berwenang atau Pemilik
Bangunan Gedung tentang kondisi Bangunan Gedung bersejarah yang
kurang terpelihara dan terancam kelestariannya;

c. memberikan informasi kepada instansi yang berwenang atau Pemilik
Bangunan Gedung tentang kondisi Bangunan Gedung yang kurang
terpelihara dan menagancam keselamatan masyarakat dan lingkungannya;
dan

d. melakukan gugatan ganti rugi kepada Pemilik Bangunan Gedung atas
kerugian yang diderita masyarakat akibat dari kelalaian pemilik di dalam
melestarikan Bangunan Gedung.

Paragraf 8

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pembongkaran Bangunan Gedung

Pasal 176

Peran masyarakat dalam pembongkaran Bangunan Gedung dapat dilakukan
dalam bentuk :

a. mengajukan keberatan kepada instansi yang berwenang atas rencana
pembongkaran Bangunan Gedung yang masuk dalam kategori cagar 'oudaya;

b. mengajukan keberatan kepada instansi yarLg berwenang atau Pemilik
Bangunan Gedung atas metode pembongkaran yang mengancam
keselamatan atau kesehatan masyarakat dan lingkungannya;

c. melakukan gugatan ganti rugi kepada instansi yang berwenang atau Pemilik
Bangunan Gedung atas kerugian yang diderita masyarakat darr

lingkungannya akibat yang timbul dari pelaksanaan pembongkaran
Bangunan Gedungi dan

d. melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan Bangunan
Gedung.

Paragral 9

Tindak Lanjut
Pasal 177

Instansi yang berwenang wajib menanggapi keluhan masyarakat sebagaimana

d.imaksua a.i"- Pasai 167, Pasal 168, Pasa1 169, Pasai l7A dan Pasal 177

dengan melakukan kegiatan tindak lanjut baik secara teknis maupun secara

administratif untuk dilak kr"r, tindakan yang diperlukan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undallgan terkait.
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BAB VII
PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 178

Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan
Gedung melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar
penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai
keandalan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsinya serta
terwujudnya kepastian hukum.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada
Penyelen ggar a Bangunan Gedung.

Bagran Kedua
Pengaturan
Pasal 179

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) dituangkan ke

dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sebagai kebijakan
Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Kebijakan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan ke dalam
Pedoman Teknis, Standar Teknis Bangunan Gedung dan tata cara
operasionalnya.
Di dalam pen1msunarinya kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus mempertimbangkan RTRW, RDRT, Peraturan Zonasi danlatau RTBL
serta dengan mempertimbangkan pendapat tenaga ahli di bidang
penyelengga.raan Bangunan Gedung.

Pemerintah Daerah menyebarluaskan kebijakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) kepada Penyelenggara Bangunan Gedung.

Bagian Ketiga
Pemberdayaar:

Pasal 18O

tl) Pemberdayaarl sebagaimana dimaksud dalam Pasal L78 ayat (1) dilakukan
oleh Pemerintah Daerah kepada penyelenggaran Bangunan Gedung-

(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
peningkatan profesionalitas Penyelenggara Bangunan Gedung dengan
penyadaran akan hak dan kewajiban dan peran dalam penyelenggaraan
Bangunan Gedung terutama di daerah rawan bencana.

(S) Pemberd ayaarr sebagaiamana dimaksud pada ayat t2l dilakukan melalui
pendataan, sosialisasi, penyebarluasan dan pelatihan di bidang
penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Pasal 181

Pemberd. ayaarr terhadap masyarakat yang belum marnpu memenuhi persyaratan
teknis Bangunan Ged,ung d.ilakukan bersama-sarna dengan masyarakat yang

terkait dengan Bangunan Gedung melalui:

a. Forum dengar pendapat dengan masyarakat;

(3)

(1)

(2\

(3)

(41
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b. Pendampingan pada saat penyelenggaraan Bangunan Gedung dalam
bentuk kegiatan penyuluhan, bimbingan teknis, pelatihan dan pemberian
tenaga teknis pendamping; dan

c. Pemberian bantuan percontohan rumah tinggal yang memenuhi
persyaratan teknis dalam bentuk pemberian stimulan bahan bangunan
yang dikelola masyarakat secara bergulir; dan

d.. Bantuan penataan banguanan dan lingkungan yang serasi dalam bentuk
penyiapan RTBL serta penlrediaan prasarana dan sarana dasar
permukiman.

Pasal 182

Bentuk dan tata cara pelaksanaan forum dengar pendapat dengan masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 huruf a diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati

Bagian Keempat
Pengawasan
Pasal 183

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) dilakukan oleh
Pemirintah Daerah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini melalui
mekanisme penerbitan IMB, SLF, dan surat persetujuan dan penetapan
pembongkaran Bangunan Gedung.

t2) Dalam pengawasan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di bidang
penyelen gguuurr Bangunan Gedung, Pemerintah Daerah dapat melibatkan
Peran Masyarakat:
a. dengan mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

b, pada setiap tahapan penyelenggaraan Bangunan Gedung; dan

c. dengan mengembangkan system pemberian penghargaan berupa tanda
jasJdan latau insentif untuk meningkatkan Peran Masyarakat.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagtran Kesatu
Umum

Pasal 184

(1) pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan
Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif, berupa:

a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan pembangunan;

c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan
pemabangunan;

d. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung;

e. pembekuan IMB gedung;

f. pencabutan IMB gedung;

g. pembekuan SLF Bangunan Gedung;

h. pencabutan SLF Bangunan Gedung; dan

i, perintah pembongkaran Bangunan Gedung'
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(4J

(s)

(2|

(3)

(1)

(21

(s)

(4j

(s)

(6)

(71

Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dikenai sanksi denda paling banyak 1O% (sepuluh per seratus) dari
nilai banguna.n yang sedang atau telah dibangun.
Penyedia Jasa Konstruksi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini
dikenakan sanksi sebagaiamna diatur dalam Peraturan Perundang-
undangan di bidang jasa konstruksi.
Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disetor ke rekening kas
Pemerintah Daerah.
Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

didasarkan pada berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan setelah
mendapatkan pertimbangan TABG.

Bagran Kedua
Sanksi Administratif pada Tahap Pembangunan

Pasal 185

Pemilik Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal
17 ayat (1) dan ayat(4|, Pasal 19 ayat {1), Pasal 136 ayat (2), Pasal 152 ayat
(3) dan Pasal 158 ayat (7) dikenakan sanksi peringatan tertulis.
Pemilik Bangunan Gedung yang tidak mematuhi peringatan tertulis
sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7
(tujuhl hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pembatasan
kegiatan pembangunan.
Pemilik Bangunan Gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) selama 14 (empat belas) hari kalender dan tetap
tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pembangunan
dan pembekuan izin mendirikan Bangunan Gedung.

Pemilik Bangunan Gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) selama 14 (empat belas) hari kalender dan tetap
tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaima-na dimaksud pada
ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan,
pencabutan lzin Mendirikan Bangunan Gedung, dan perintah
pembongkaran Bangunan Gedung.
Dalam hal Pemilik Bangunan Gedung tidak melakukan pembongkaran
sebagaimana dimaksud pada ayt (4) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender, pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya
Pemilik Bangunan Gedung.
Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemilik
Bangunan Gedung juga dikenakan denda administratif yang besarnya paling
banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai total Bangunan Gedung yang
bersangkutan.
Besarnya denda administratif ditentukan berdasarkan berat dan ringannya
pelanggaran yang dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Tim Ahli
Bangunan Gedung.

Pasal 186

Pemilik Bangunan Gedung yang melaksanakan pembangunan Bangunan
Gedungnya melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (U dikenakan sanksi
pengheniian sementara sampai dengan diperolehnya izin mendirikan
Bangunan Gedung.

(1)



(3)

(21 Pemilik Bangunan Gedung yang tidak memiliki izin mendirikan Bangunan
Gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif Pada Tahap Pemanfaatan

Pasal 187
Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan Pasal
9 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 148 ayat (1) denagn sampai ayat (3), Pasal
15O ayat (2), Pasal 153 ayat (3), dan Pasal 158 ayat (8) dikenakan sanksi
peringatan tertulis.
Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak mematuhi peringatan
tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-
masing 7 (tujuh) hari kalender dan tidak melakukan perbaikan atas
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa
penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung dan
pembekuan sertifikat Laik Fungsi.
Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung yang telah dikenakan sanksi
sebagaimana dimaksud pada ayat {21 selama 3O (tiga puluh) hari kalender
dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian tetap
pemanfaatan dan pencabutan sertifikat Laik Fungsi.

{4) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung yang terlambat melakukan
perpanjangan sertifikat Laik Fungsi sampai dengan batas waktu berlakunya
sertifikat Laik Fungsi, dikenakan sanksi denda administratif yang besarn5ra
1% (satu per seratus) dari nilai total Bangunan Gedung yang bersangkutan.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Bagian Kesatu
Faktor Kesengajaan Yang Tidak Mengakibatkan Kerugian Orang Lain

Pasal 188

Setiap pemilik dar,/ata:u Pengguna Bangunan Gedung yang tidak memenuhi
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling
Iama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.OOO.000,O0
(lima puluh juta rupiah).

Bagian Kedua
Faktor Kesengajaan Yang Mengakibatkan Kerugian Orang Lain

Pasal 189

Setiap pemilik/atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak memenuhi
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, yang mengakibatkan kerugian harta
benda orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun,
dan denda paling banyak 1O% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan dan
penggantian kerugian yang diderita.
Setiap pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak memenuhi
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, yang mengakibatkan kecelakaan
bagi orang lain atau mengakibatkan cacat seurnur hidup diancam dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak 15%
(lima belas per seratus) dari nilai bangunan dan penggantian kerugian yang
diderita.

(1)

{21

t1)

(21



(3) Setiap pemilik/atau Pengguna Gedung yang tidak memenuhi ketentuan
dalam Peraturan Daeah ini, yang mengakibatkan hiiangnya nyawa orang
lain, diancam riengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda
paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari nilai bangunan dan
penggantian kerugian yang diderita.

(4) Dalam proses peradilan atas tindakan sebagaimana dimaksud" daiam ayat
(1), a5rs1 {2) dan ayat (3} hakim memperhatikan pertimbangan TABG.

Bagian Ketiga
Faktor Kelalaian Yang Mengakibatkan Kerugian Orang Lain

Pasai 19O

{1} Setiap orarlg a'Lau bad,an hukum yang karena keLalaianrrya melanggar
ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan ini sehingga
mengakibatkan bangunan Laik Fungsi dapat dipidana kurungan, pidana
denda dan penggantian kerugian.

(21 Pidana kurungan, pidana denda dan penggantian kerugian sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) meliputi:
a. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling

banyak 1% (satu per seratus) dari nilai bangunan dan ganti kerugian jika
mengakibatkan kerugian harta benda orang lain;

b. Pidana lmrungan paling lama 2 (dua) tahun atat pidana denda paling
banyak 2o/o {dua per seratus) dari nilai bangunan dan ganti kerugian jika
mengakibatkan kecelakaan bagr orang lain sehingga menimbulkan cacat'
dan

c. Pidana kurungan paling lama 3 {tigai tahun atau pidana denda paling
banyak 3% (tiga per seratus) dari nilai bangunan dan ganti kerugian jika
mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 191

Penyidikan 'ierhadap suatu kasus dilaksanakan seielah diketahui terjadi
suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana bidang
penyelenggaraan Bangunan Gedung berdasarkan laporan kejadian.
Penyidikan dugaan tindak pidana bidang penyelenggafaal Bangunan
Gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh penyidik
umum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasai 192

Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi dengan IMB sehelum Peraturan
Daerah ini berlaku, dan IMB yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Daerah ini, maka IMB yang dimilikinya dinyatakan tetap
berlaku.
Bangunan Gedung yang srrdah dilengkapi IMB sebelum Peratrrran Daerah
ini berlaku, namun IMB yang dimiliki tidak sesuai dengan ketentuan da-lam
Peraturan Daerah ini, maka pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukan
permohonan IMB baru, dan melakukan perbaikan (retrofitting) secara
bertahap.

/1\t{

{2)

{1i

{2\
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(3) Bangunan Gedung yang sudah memiliki IMB sebelum Peraturan Daerah ini
berlaku, narnun dalam proses pembangunannya tidak sesuai dengan
ketentuan dan persyaratan dalam IMB, maka Pemilik Bangunan Gedung
wajib mengajukan permohonan IMB baru atau melakukan perbaikan
(retrofttting ) secara b e rtahap.

(4) Permohonan IMB yang telah masuk/terdaftar sebelum berlakunya Peraturan
Daerah ini, tetap diproses dengan disesuaikan pada ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini.

t5) Bangunan Gedung yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum
dilengkapi IMB, maka Pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukan
permohonan IMB.

(6) Bangunan Gedung yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum
dilengkapi IMB, dan bangunan yang sudah berdiri tidak sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka Pemiiik Bangunan Wajib
mengajukan permohonan IMB baru dan melakukan perbaikan (retrofitting)
secara bertahap.

(71 Bangunan Gedung pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum
dilengkapi SLF, maka pemiliklpengguna Bangunan Gedung wajib
mengajukan permohonan SLF.

(8) Permohonan SLF yang telah masuk/terdaftar sebelum berlakunya Peraturan
Daerah ini, tetap diproses dengan disesuaikan pada ketentuan dalam
Peraturean Daerah ini.

(9) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan Daerah ini
berlaku, namun SLF yang dimiliki tidak sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini, maka pemilik/pengguna Bangunan Gedung wajib
mengajukan permohonan SLF baru.

(1O) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan Daerah ini
berlaku, narnun kondisi Bangunan Gedung tidak Laik Fungsi, maka
pemilik/pengguna Bangunan Gedung wajib melakukan perbaikan
(retrofitting ) secara bertahap.

(11) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan Daerah ini
berlaku, dan SLF yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini, maka SLF yang dimilikinya dinyatakan tetap berlaku.

(12) Pemerintah Daerah melaksanakan penertiban kepemilikan IMB dan SLF
dengan ketentuan pentahapan sebagai berikut:
a. untuk Bangunan Gedung selain dari fungsi hunian, penertiban

kepemilikan IMB dan SLF harus sudah dilakukan selambat-lambatnya
(.....) tahun sejak berlakukannya Peraturan Daerah ini;

b. untuk Bangunan Gedung fungsi hunian dengan spesifikasi non-
sederhana, penertiban kepemilikan IMB dan SLF harus sudah dilakukan
selambat-lambatnya ...... (.....) tahun sejak diberlakukannya Peraturan
Daerah ini;

c. untuk Bangunan Gedung fungsi hunian dengan spesifikasi sederhana,
penertiban kepemilikan IMB dan SLF harus sudah dilakukan selambat-
lambakqra ...... (......) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
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BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

peraturan Daerah ini mulai berlaku ;::1 i"li-* diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru.

Diundangkan di Namlea

,pada tanggal 11 Maret 2Ol7
I

4sarnBTAR-r s DAERAH KABUrATEN BURUT

t

LEMBARAN DAERSH KABUPATEN BURU TAHUN 2AL7 NOMOR 01

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
$,412}fi1

BURU, PROVINSI MALUKU :

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 11 Maret 2017

+Pi.BUPATI quRU,

L USEMAHU



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasai 193
Peraturan Daerah ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peratriran
Daerah ini dengan penempatannya clalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru.

Diundangkan di Namlea

,pada 
tanggal 11 Maret 2017

,{="**urARrs DAERAH KABUpATEN

/ n*r
/AHMAD ASSAGAF

I
v

BURLJT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2OL7 NOMOR 01

NOREG PERATURAN DAERAH
{8, 4l2A17l

KABUPATEN BURU, PROVINSI MALUKU :

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 11 Maret 2Ol7

pTPj.BUPATI 
EURU,

t USEMAHU

83



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU
NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

BANGUNAN GEDUNG
I. UMUM

Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya,
mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak,
perwujudan produktifitas, dan jati diri manusia. Penyelenggaraan Bangunan
Gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan
kehidupan serta penghidupan masyarakat, serta untuk mewujudkal
Bangunan Gedung yang andal, berjati diri, serta seimbang, serasi dan selaras
dengan lingkungannya.
Bangunan Gedung merupakan salah satu wujud lisik dari pemanfaatan ruang
yang karenanya setiap penyelenggaraan Bangunan Gedung harus
berlandaskan pada pengaturan penataan ruang.
Untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban penyelen ggraar.l Bangunan
Gedung, setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif
dan teknis Bangunan Gedung.

Peraturan Daerah ini berisi ketentuan yang mengatur berbagai aspek
penyelenggaraan Bangunan Gedung meliputi aspek fungsi Bangunan Gedung,
aspek per$yaratan Bangunan Gedung, aspek hak dan keawadiban pemilik dan
pengguna Bangunan Gedung dalam tahapan penyelenggaraan Bangunan
Gedung, aspek peran masyarakat, aspek pembinaan oleh pemerintah, aspek
sanksi, aspek ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
Peraturan daerah ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan
Bangunan Gedung yang berlandaskan pada ketentuan dibidang penataan
ruang, tertib secara administratif dan teknis, terwujudnya Bangunan Gedung
yang funsional, andal yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan
dan kemudahan bagi pengguna, serta serasi dan selaras dengan
lingkungannya.

Pengaturan fungsi Bangunan Gedung dalam Peraturan Daerah ini
dimaksudkan agar Banguna Gedung yang didirikan dari awal telah ditetapkan
fungsinya sehingga masyarakat yang akan mendirikan Bangunan Gedung
dapat memenuhi persyaratan baik administratif maupun teknis Bangunan
Gedungnya dengan efektif dan efisien, ditetapkan harus diikuti dengan
perubahan persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya. disamping
itu, agar pemenuhan persy€Lratan teknis setiap fungsi Bangunan Gedung lebih
efektif dan efisien, fungsi Bangunan Gedung tersebut diklasifikasikan
berdasarkan tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko
kebakaran, zonasi gempa, lokasi ketinggian, danf atau kepernilikan.
Pengaturan persyaratan administratif Bangunan Gedung dalam Peraturan
Daerah ini dimaksudkan agtr masyarakat mengetahui lebih rinci persyaratan
administratif yang diperlukan untuk mendirikan Bangunan Gedung, baik dari
segr kejelasan status tanahnya, kejelasan status kepemilikan Bangunan
Gedrrngnya, maupun kepastian hukum bahwa Bangunan Gedung yang
didirikan telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk
izin mendirikan Banguna Gedung.

Kejelasan hak tanah adalah persyaratan mutlak dalam mendirikan Bangunan
Gedung, meskipun dalam Peraturan Daerah ini dimungkinkan adanya
Bangunan Gedung yang didirikan di atas tanah milik orang/pihak lain, dengan
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perjanjian. Dengan demikian kepemilikan Bangunan Gedung dapat berbeda
dengan kepemelikan tanah, sehingga perlu adanya pengaturan yang kelas
dengan tetap mengacu pada Peraturan Perundang-undangan tentang
kepemilikan tanah.
Dengan diketahuinya persyaratan administratif Bangunan Gedung oleh
masyarakat luas, khususnya yang akan mendirikan atau memanfaatkan
Bangunan Gedung, akan memberikan kemudahan dan sekaligus tantangan
dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.
Pelayanan pemberran izin mendirikan Bangunan Gedung yang trasparan, adil,
tertib hukum, partipasif, tanggap, akuntabilitas, efisien dan efektif serta
profesional, merupakan wujud pelayanan prima yang harus diberikan oleh
Pemerintah Daerah.
Peraturan Daerah ini mengatur lebih lanjut persyaratan teknis tata Bangunan
dan keandalan Bangunan Gedung, agar masyarakat di dalam mendirikan
Bangunan Gedung mengetahui secara jelas persyaratan-persyaratan teknis
yang harus dipenuhi sehingga Bangunan Gedungnnya dapat menjamin
keselamatan pengguna dan lingkungannya, dapat ditempati secara arnan,
sehat, nyaman dan aksesibel, sehingga secara keseluruhan dapat memberikan
jaminan terwujudnya Bangunan Gedung yang fungsional, layak huni, berjati
diri, dan produktif serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.
Dengan dipenuhinya persyaratan teknis Bangunan Gedung sesuai fungsi dan
klasi{ikasinya, maka diharapkan kegagalan kontruksi maupun kegagalan
Bangunan Gedung dapat dihindari, sehingga pengguna bangunan dapat friaup
lebih tenang dan sehat, rohaniah dan jasmaniah di dalam berkeluarga, bekerja,
bermasyarakat dan bernegara.
Pengaturan Bangunan Gedung dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan,
keseimbangan, dan keserasian Bangunan Gedung dan lingkungannya,
berperikemanusian dan berkeadilan. Oleh karena itu, masyarakal diupayakan
terlibat dan berperan aktif, positif, konstruktif dan bersinergi bukan hanya
dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan Bangunan Gedung untuk
kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam meningkatkan pemenuhan
persyaratan Bangunan Gedung dan tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung
pada umumnya.
Pengaturan peran masyarakat dimaksudkan untuk mendorong tercapainya
tujuan penyelen #araar- Bangunan Gedung yang tertib, fungsional, handal,
dapat menjamin keselamatan, kesehatan, kenyam ataatt, kemudahan bagi
pengguna dan masyarakat di sekitarnya, serta serasi dan selaras dengan
lingkungannya. Peran masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini
dapat dilakukan oleh perseorangan atau kelompok masyarakat melalui sarana
yang disediakan atau metralui Gugatan Perwakilan.
Pengaturan penyelenggaraan pembinaan dimaksudkan sebagai arah
pelaksanaan brg, Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan
penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan berlandaskan prinsip-prinsip tata
pemerintahan yang baik. Pembinaan dilakukan untuk pemilik Bangunan
Gedung, penggunan Bangunan Gedung, penyedia jasa kontruksi, maupun
masyarakat yang berkepentingan dengan tujuan untuk mewujudkan tertib
penyelenggaraan dan keandalan Bangunan Gedung yang memenuhi
persyartan administratif dan teknis, dengan penguatan kapasitas
penyelenggara Bangunan Gedung.
Penyeiengraan Bangunan Gedung oleh penyedia jasa konstruksi baik sebagai
perencana, pelaksana, pengawas, manajemen konstruksi maupun jasa-jasa
pengembangannya, penyedia jasa pengkaji teknis Bangunan Gedung dan
pelaksanaannya j uga dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang jasa konstruksi.
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Penegakan hukum menjadi bagian yang penting dalam upaya melindungi
kepentingan semua pihak agar memperoleh keadiian dalam hak d;
kewqjibannya dlam pen;relenggaraan Bangunan Gedung. penegakan dan
penerapan sanksi administratif perlu dimasyarakatkan dan diterapkan secara
bertahap agar tidak menimbulkan ekses di lapangan, dengan tetap
mempertimbangkan keadilan dan peratrrran perundang-undangan lain.
Pengenaan sanksi pidana dan tata cara pengenaan sanksi pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2OA2 tentang Bangunan Gedung dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum ac€Lra pid,ana.

Peratrrran Daerah ini mengatur hal-hal yang bersifat poko dan normatif
mengenai penyelenggaraan Bangunan Gedung di daearah sedangkan
ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
dengan tetap mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya yang terkait dengan pelaksanaan peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

eukup jelas
Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a.

Cukup jelas
Huruf b.

Cukup jelas
Huruf c.

Cukup jelas
Huruf d.

Cukup jelas
Huruf e.

Cukup jelas
Huruf f.

Yang dimaksud dengan *lebih dari satu fungsi'adalah apabiia satu
bangunan gedung mempunyai fungsi utama gabungan dari fungsi-
fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, danlatau
fungsi khusus.

Fasai 6
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan "bangunan rumah tingggal tunggal" adalah
bangunan rumah tinggal yang mempunyai kaveling sendiri dan
salah satu dinding bangunarr tidak dibangun tepat pada batas
kaveling.
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Huruf b.
Yang dimaksud dengan "bangunan rumah tinggal deret" adalah
bangunan rumah tinggal yang satu atau lebih dari sisi bangunan
menyatu dengan sisi satu atau lebih bangunan lain atau rumah
tinggal lain, tetapi masing-masing mempunyai kaveling sendiri.

Huruf c.
Yang dimaksud dengan : bangunan rumah tinggal susun" adalah
Bangunan Gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu
iingkungan yang terbagi dalam suatu lingkungan yang terbagi
dalam bagian-bagian yang distrukturkan s."ara fungsional, bai-k
dalam arah horisontal maupun vertikal, dan merup.k , satuan-
satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara
terpisah, terutama untuk tempat hunian yang diiengkapi dengan
bagian bersama, benda bersama, dan tanah beisama.

Huruf d.
Yang dimaksud dengan 'bangunan rumah tinggal sementara"
adalah bangunan arumah tinggal yang dibangun untuk hunian
sementara waktu dalam menunggu selesainya bangunan hunian
yang bersifat pefinanen, misalnya bangunan untuk penampungan
pengungsian dalam haI terjadi bencana alam atau bencana sosial.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat {a)
Cukup jelas

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "bangunan dengan tingkat kerahasian tinggi"
anatar lain bangunan militer dan istana kepresidenan, wisma negara
Bangunan Gedung fungsi pertahanan, dan gudang penyimpanan
bahan berbahaya.
Yang dimaksud daengan 'bangunan dengan tingkat risiko bahaya
tinggi" antara lain bangunan reaktor nuklir dan sejenisnya, gudang
penyimpanan bahan berbahaya.
Penetapan Bangunan Gedung dengan fungsi khusus dilakukan oleh
Menteri dengan mempertimbangkan usulan dari instansi berwenang
terkait.

Ayat (6)
Huruf a-

Cukup jelas
Hurrf b.

Cukup jelas
Hur'rf c-

Cukup jelas
Huruf d.

Yang dimaksud dengan "bangunan gedung mall-apartemen-
perkantoran" adalah Bangunan Gedung yang didatamnya terdapat
fungsi sebagai tempat perbelanjaan, tempat hunian
tetap / apartemen dan hotel.

Pasal 7
Ayat (1)

Klasifikasi Bangunan Gedung merupakan pengklasifikasian lebih
lanjut dari fungsi Bangunan Gedurg, agar dalam pembangunan dan
pemanfaatan Bangunan Gedung dapat lebih tajam dalam penetapan
persyaratan administratif dan teknisnya yang harus diterapkan.



Dengan ditetapkannya fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung yang
akan dibangun, maka pemenuhan persyaratan administratif dan
tekhnisnya dapat lebih efektif dan efisien.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (a)
Cuicup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Kepemilikan atas Bangunan Gedung dibuktikan antara lain dengan
IMB atau surat keterangan kepemilikan bangunan pada bangunan
rumah susun.

Pasal I
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2i

Cukup jelas
Ayat (3)

Pengusulan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung dicantumkan
dalam permohonan izin mendirikan Bangunan Gedung. Dalam hal
pemilik Bangunan Gedung berbeda dengan pemilik tanah, maka
dalam permohonan lzin Mendirikan Bangunan Gedung harus ada
persetujuan pemilik tanah.
Usulan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung diusulkan oleh
pemilik dalam bentuk rencana teknis Bangunan Gedung.

Ayat {a}
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)

Perubahan fungsi misalnya dari Bangunan Gedung fungsi hunian
rnenjadi Bangunan GeCung fungsi usaha.
Perubahan klasilikasi misalnya dari bangunan Gedung milik negara
menjadi Bangunan Gedung milik badan usaha, atau Bangunan
Gedung semi permanen menjadi Bangunan Gedung permanen.
Perubahan fungsi dan klasilikasi misalnya Bangunan Gedung hunian
semi permanen menjadi Bangunan Gedung usaha permanen.

Ayat {21

Perubahan dari satu fungsi dan/atau klasifikasi ke fungsi danlatau
klasifikasi yang lain akan menyebabkan perubahan persyaratan yang
harus dipenuhi, karena sebagai contoh persyaratan administratif dan
teknis Bangunan Gedung fungsi hunian klasifikasi permanen jelas
berbeda dengan persyaratan administratif dan teknis untuk Bangunan
Gedung fungsi hunian klasifikasi semi perrnanen; atau persyaratan
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administratif dan teknis Bangunan Gedung fungsi hunian klasilikasi
permanen jelas berbeda dengan persyaratan administratif dan teknis
untuk Bangunan Gedung fungsi usaha (misalnya toko) klasifikasi
pefinanen.
Pembahan fungsi {misalnya dari fungsi hunian menjadi fungsi usaha)
harus diiakukan melahri proses izin mendirikan Bangunan G.du.rg
baru.
Sedangkan untuk perubahan klasifikasi dalam fungsi yang sama
(misalnya dari fungsi hunian semi permanen menjadi hunian
permanen) dapat dilakukan dengan revisi/perubahan pada tzin
mendirikan Bangunan Gedung yang telah ada.

Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (a)

Cukup jelas
Ayat {5)

Cukup jelas
Pasal 1O

Cukup jelas
Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Dokumen sertifikat hak atas tanah dapat berbentuk serffikat Hak
Mitik {HM}, sertifikat Hak Guna Bangunan {HGB), sertifikat Hak Guna
Usaha (HGU), sertifikat Hak Pengelolaan (HPL), sertifikat Hak Pakai
{HP), atau dokumen perilehan tanah lainnya seperti akta jual beli,
kwitansi jual beli danlatau bukti penguasaan tanah iainnya seperti
izin pernnfaatan dari pemegang hak atas tanah, surat keterangan
tanah dari luarah/kepala desa yang disahkan oleh camat.
Dalam mengajukan permohonan izin rnendirikan Bangunan Gedung,
status hak atas tanahnya harus dilengkapi dengan gambar yang jelas
menganai lokasi tanah bersangkutan yang memuat ukuran dan batas-
batas persil.

Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (a)

Perjanjian tertulis menjadi pegangan dan harus ditaati oleh kedua
belah pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur hukum perjanjian.

Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas
Ayat {7)

Cukup jelas
Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas



Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (a)

Cukup jelas
Ayat (s)

Cukup jelas
Ayat {6)

Yang dimaksud dengan "persetujuan pemegang hak atas tanah"
adalah persetujuan tertulis yang dapat dijadikan alat bukti telah
terjadi kesepakatan pengalihan kepemilikan Bangunan Gedung.

Ayat (7)

Cukup jelas
Ayat (8)

Cukup jelas
Pasal 13

Ayat (1)

lzin mendirikan Bangunan Gedung meriupakan satu-satunya
perizinan yang diperbolehkan dalam penyelenggaraan Bangunan
Gedung, yang menjadi alat pengendali penyelenggaraan Bangunan
Gedung.

Ayat (21

Proses pemberian izin mendirikan Bangunan Gedung harus rnengikuti
prinsip-priinsip pelayanan prima dan mur ah I teqarrgkau.
Permohonan izin Mendirikan Bangunan Gedung merupakan proses
awal mendapatkan izin mendirikan Bangunan Gedung.
Pemerintah daerah menyediakan formulir permohonan Izin Mendirikan
Bangunan Gedung yang informatif yang berisikan antara lain :

. status tanah (tanah milik sendiri atau milik pihak lain);

. data pemohon/pemilik Bangunan Gedung (nama,
alamat,tempat/tanggal lahir, pekerjaan, nomor KTP, d1$, data lokasi
(letak/a1amat, batas-batas, luas, status, kepemilikan, d11);

. data rencana bangunan gedung )fungsi/klasifikasi, luas bangunan
gedung, jumlah lantai/ketinggian, KDB, KLB, KDH, dll); dan

. data penyedia jasa kontruksi (nama, alamat, penanggung jawab
penyedia jasa perencana konstruksi), rencana waktu pelaksanaan
mendirikan Bangunan gedung dan perkiraan biaya
pembangunannya.

Persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Keterangan Rencana
Kabupaten, selanjutnya digunakan sebagai ketentuan oleh pemilik
dalm menJrusun rencana teknis bangunan geadung, di samping
persyaratan-persyaratan taknis lainnya sesuai fungsi dan
klasifikasinya.

Ayat (3)

Sebelum mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan gedung,
setiap orang harus sudah memiliki surat Keterangan Rencana
Kabupaten yang diperoleh secara cepat dan tanpa biaya.
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Surat Keterangan Rencana Kabupaten diberikan oleh Pemerintah
daerah berdasarkan gambar peia iokasi tempat Bangunan gedung
yang akan didirikan oleh pemilik.

Ayat (a)

Cukup jelas
Ayat (5)

Ketentuan-ketentuan khusus yangberlaku pada suatu
lokasi/kawasan, seperti keterangan tentang :

. d-aerah rawan gernpa/tsunami;

. daerah rawan longsor;

. daerah rawan banjir;

. tanah pada lokasi yang tercemar (brown field ared);

. kawasan pelestarian; dan

. kaw=asan yang diberlakukan arsitektur tertentu.
PasaL 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "persetujuan dari instansi terkait" adalah
rekomendasi teknis yang diberikan oleh instansi terkait yang
berwenang, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Ayat (2)

Cuku-p jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "instansi teknis pembina yang
menyelenqgarakan urusan pemerinbtahan di bidang bangunan
gedung" di daerah yaitu dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Tata
Ruang atau Dinas Pemukiman dan Prasarana wilayah atau Dinas Tata
rurang dan Permukiman atam dinas Cipta karya atau dengan sebutan
lain.

Ayat (a)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
T)^*-1 1G.
I CISAI A (-,

Cukup jelas
Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (21

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
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Ayat (a)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" yaitu
Peraturan Bupati/Walikota mengenai ketentuan peruntukan lokasi
diberlakukan sebagai dasar pemberian persetujuan mendirikan
Bangunan Gedung sampai RTRW, RDTR dan/atau RTBL untuk lokasi
bersangkutan ditetapkan.

Pasal 18

Ayat {1)
Fungsi Bangunan Gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan lokasi
sebagai akibat perubahan RTRW, RDTR, dan/atau RTBL dilakukan
penyesuaian paling lama 5 (lima) tahun, kecuali untuk rumah tinggal
tunggal paling lama 10 (sepuluh) tahun, sejak pemberitahuan
penetapan RTRW oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan
gedung.

Ayat (21

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" yaitu
peraturan perundang-undangan mengenai ganti rugi atau
keperdataan, yaituKitab Undang-Undang Hukum perdata.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Penetapan KDB untuk suatu kawasan yang terdiri atas beberapa
kaveling/persil dapat dilakukan berdasarkan pada perbandingan total
luas Bangunan Gedung terhadap total luas kawasan dengan tetap
mempertimbangkan peruntukan atam fungsi kawasan dan daya
dukung lingkungan.
Penetapan KDB dibedakan dalam tingkatan KDB tinggi (lebih besar
dafi 6OYo sampai dengan LOAo/ol, sedang (3Oo/o sampai dengan 600/0),
dan rendah (lebih kesil dari 3Oo/ol. Untuk daerah/kawsan padat
dan/atau pusat kota dapat ditetapkan KDB tinggr danlatau sedang,
sedangkan untuk daeruh/kaurasan renggang danf atau fungsi resapan
ditetapkan KDB rendah.

Ayat (3)

Penetapan KLB untuk suatu kawasan yang terdiri atas beberapa
kaveling/persil dapat dilakukan berdasarkan pada perbandingan total
luas Bangunan Gedung terhadap total luas kawasan dengan tetap
mempertimbangkan peruntukan atau fungsi kawasan dan daya
dukung lingkungan.
Penetpan ketinggian bangunan dibedakan dalam tingkatan ketinggian:
bangunan rendah fiumlah lantai bangunan geadung sampai dengan 4
lantai), bangunan sedang (iumlah lantai bangunan Gedung 5 lantai
sampai dengan 8 laintai), dan bangunan tinggr fiumlah iantai
bangunan lebih dari 8 lantai).

Ayat (a)

Cukup jelas
Ayat (s)

Cukup jelas
Ayat (6)

Yang dimaksud dengan " daiatur sementara" adalah peraturan
bupatilwalikota menganai ketentuan intensitas Bangunan Gedung
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diberlakukan sebagai dasar pemberian persetujuan mendirikan
Bangunan Gedung sampai RTRW, RDTR dan/atau RTBL untuk
mlokasi bersangkutan ditetapkan.
Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan"yaitu
peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang, yaitu UU
No. 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang, PP No 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, PP No. 26 Tahun 2AOg
tentang RTRWN, Perpres tentang RTR Kawasan Metropolitan, Perpres
tentang RTR Pulau dan Kepulauan, Perpres tentang RTR Kawasan
Strategis, Perda Provinsi tentang RTRW Provinsi, Perda Provinsi
tentang RTR Kawasan Strategis Provinsi, Perda Kabupaten/Kota
tentang RTRW Kabupatenf Kota, Perda Kabupaten/Kota tentang RTR
Kawsan Strategis Kabupatenf Kota, dan Perda Kabupaten/Kota
tentang RDTR Kawasan Perkotaan.

Pasal 2O

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "daya dukung lingkungan" adalah kemapuan
lingkungan untuk menampung kegiatan dan segala akibat ldatnpak
yang ditimbulkan yang ada di dalamnya, antara lain kemapuan daya
resapan air, ketersediaan air bersih, volume limbah yang ditimblkan,
dan transportasi.
Penetapan KDB dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan
keandalan Bangunan Gedung; keselamatan daiam hal bahaya
kebakaran, baqjir, air pasang, dan/atau tsunami; kesehatan dalam
hal sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi; kenyamanan dalam
hal pandangan, kebisingan, dan getaran; kemudahan dalam hal
aksesibilitas dan akses evakuasi; keserasian dalam hal perwrrjudan
wajah kota; ketinggian bahwa makin tinggi bangunan jarak bebasn3ra
makin besar.
Penetapan KDB dimaksudkan pula untuk memenuhi persyaratan
keamanan misalnya pertimbangkan keamanan pada daerah istana
kpresidenan, sehingga ketinggian Bangunan Gedung di sekitarnya
tidak boleh melebihi ketinggian tertentu. Juga untuk
mempertimbangkan keselamatan penerbangan, sehingga untuk
Bangunan Gedung yang di bangun di sekitar pelabuhan udara tidak
diperbolehkan melebihi ketinggian tertentu.
Dalam hal pemilik tanah memberikan sebagian area tanahnya untuk
kepentingan umum, misalnya untuk taman atau prasarana/sarana
publik lainnya, maka pemilik bangunan dapat diberikan
kompensasi/insentif oleh pemerintah daerah. Kompensasi dapat
berupa kelonggaran KLB gbukan KDB), sedangkan insentif dapat
berupa keringanan pajak atau retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
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Pasal24
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat {21

Letak garis Sempadan Jalan Bangunan Gedung terluar untuk daerah
di sepanjang jalan, diperhitungkan berdasarkan lebar daerah milik
jalan dan peruntukkan lokasi, serta diukur dari batas daerah milik
jalan.
Letak Garis Sempadan Jal.an Bangunan Gedung terluar untuk daerah
sepanjang sungai/danau, diperhitungkan berdasarkan kondisi sungai,
letak sungai, dan fungsi kawasan, serta diukur dari tepi sun[ai.
Penetapan Garis Sempadan Bangunan Gedung sepanjang sungai, ying
juga disebut sebagai garis sempadan sungai, dapai aigolongkan
dalam :

' Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan,
perhitungan besaran garis sempadan dihitung sepanjang kaki
tanggul sebelah luar.

' Garis sempadan sungai bertanggul d"alam kawasan perkotaan,
perhitungan besaran garis sempadan dihitung sepanjang kaki
tanggul sebelah luar.

' Garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan,
perhitungan garis sempadan sungai didasarkan pada besar kecilnya
sungai, dan ditetapkal ruas per ruas dengan mempertimbangkan
luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan.

' Garis sempadan sungai tidak bertanggul dalam kawasan perkotaan,
perhitungan garis sempadan sungai didasarkan pada kedalam
sungai.

' Garis sempadan sungai yang terletak di kawasan lindung,
perhitungan garis sempadan sungai didasarkan pada fungsi
kawasan lindung, besar-kecilnya sungai, dan pengaruh pasang
surut air laut pada sungai yang bersangkutan.

Letak Garis sempadan Bangunan Gedung terluar untuk daerah pantai,
diperhitungkan berdasarkan kondisi pantai, dan fungsi kawasan dan
diukur dari garis pasang tertinggi pada pantai yang bersangkutan.
Penetapan Garis Sempadan Bangunan Gedung yang terletak di
sepanjang pantai, yang selanjutnya disebut sempadan pantai, dapat
digolongkan dalam :

' Kawasan pantai budidayaf non-Iindung, perhitungan garis
sempadan pantai didasarkan pada tingkat kelandaian/keterjalan
pantai.

' Kawasan pantai lindung, garis sempadan pantainya minimal 100 m
dari garis pasarg tertinggi pada pantai yang bersangkutan.

Letak Garis Sempadan Bangunan Gedung terluar untuk daerah
sepanjang jalan kereta apai dan jaringan tegangan tinggi, mengikuti
ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
Pertimbangan keselamatan dalam penetapan garis sempadan meliputi
pertimbangan terhadap bahaya kebakaran, banjir, air pasang,
tsunami, dan/atau keselamatan lalu lintas.
Pertimbangan kesehatan dalam penetapan garis sempadan meliputi
pertimbangan sirkulasi udara, pencahayaan dan sanitasi.

Ayat {3)
Cukup jelas



Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas
Pasal 25

Ayat (1)

Pertimbangan keselamatan dalam hal bahan kebakaran,banjir, air
pasang, dan/atau tsunami
Pertimbangan kesehatan dalam hal sirkulasi udara, pencahayaan , dan
senitasi.
Pertimbangan kenyamanan dalam hal pandangan kebisingan dan
getaran.
Pertimbangan kemudahan dalam hal aksesibilitasi dan akses evakuasi,
keserasian dalam hal perwujud,an wajah kota, ketingian bahwa makin
tinggi bangunan jarak bebasnya makin besar.

Ayat (2)

Cukup jelas
A5rat (3i

Cukup Jelas
Ayat (4)

Dalam hal ini jaringan utilitas umum yang terletak di bawah permukaan
tanah, antara lain jaringan telepon, jaringan listrik, jaringan gardu dll,
yang melintas atau akang dibangun melintas kaveling/persill-kawasan
yang bersangkutan.

Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas
Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal,27
Ayat (1)

Pertimbangan terhadap estetika bentuk dan karakteristik arsitektur dan
Iingkungan yang ada disekitar bangunan gedung dimaksudkan untuk
lebih menciptakan kualitas lingkungan, seperti melalui harmonisasinilai dan gaya arsitektur, pengunaan bahan, warrra dan tekstur
eksterior- Bangunan gedung, serta penerapan penghematan energi pada
bangunan gedung.
Pertimbangangan kaidah pelestarian yang menjadi dasar pertimbangan
utama ditetapkannya kawasan tersebut sabagai cagar budaya, misalnya
kawasan cagar budaya yang bangurran gedangnya berarsitektur cina
kolonial, atau berarsitektur mela5ru.
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Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3i

Cukup jelas
Ayat (a)

Misalnya suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan berarsitektur
mela5ru, atau suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan berarsitektur
moderen.
Tim ahii misainya pakar arsitektur, pemuka adat setempat, badayawan.
Pendapat publik , khususnya masyarakat yang tinggal pada kawasan
yang bersangkutan dan sekitarn_lra, dimaksudkan aga;r ikut membahas,
menyampaikan pendapat, menyepakati, dan melaksanakan dengan
kesadaran serta ikut memiliki, pendapat publik diperoleh melalui proses
dengar pendapat publik atau forum dan publik.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
A:'at (1)

Persyaratan daerah rasapan berkaitan dengan pemenuhan persaratan
minimal koefisien danau yang harus disediakan, sedangkan agar
penyelamatan untuk bangunan umum berkaitan dengan penyadiaan
akses kendaraan penyelamatan, sepserti kendaraan pemadam
kebakaran dan ambulans, untuk masuk ke dalam tapak bangunan
gedung yang bersangkutan,

Ayat {2)
Cukup jelas

Fasat (31i

Cukup jelas
Pasal {32}

Cukup jelas
Pasal (33)

Cukup jelas
Pasai i34)

Cukup jelas
Pasal {35)

Cukup jelas
Pasal i36)

Cukup jelas
Pasal (37)

Cukup jeias
r.l^^^l /ac)\ri1sar too,

Cukup jelas
Pasal (39)

Cukup jelas
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Pasal (4O)

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" yaitu
peraturan perundang-undangan mengenai lingku.rg.r, hidup, yaitu UU
No 32 tahun 2oo9 tentang perlindungan dan Pen[elolaa" Lirrgi..rngan
Hidup PP No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkun!.rr, serta peraturan
peraturannya yang berkaitan.
Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenangl adalah instansi yang
menyelengarakan urusan pemerintah dalam bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal (41)

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang undangan" yaitu
peraturan perundang undangan mengenai lalu lintas, yaitu UU N;. 22
Tahun 2OO4. tentang LaIu Lintas dan Angkutan Jalan, pp 32 Tahun2All tentang manajemen kerekayasa. Analisis Dampak, serta
manajemen Kebutuhan Laiu Lintas, serta peraturan peraturannya yang
berkaitan-

Pasa1 (42)

Cukup jelas
Pasal (43)

Cukup jelas
Pasal (44)

Cukup jelas
Pasal (45)

Cukup jelas
Pasal (46)

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2|

Yang dimaksud dengan " kuat/kokoh" adalah kondisi struktur
Bangunan Gedung yang kemungkinan terjadinya kegagalan struktur
dan Bangunan gedung sangat kecil yang kerusakan 

"1r,rkt 
..ry" masi

dalam batas batas persyaratan teknis yang masi dapat diterima selama
unsur bangunan yang direncanakan.
Yang dimaksud dengan "stabil" adalah kondisi stn:ktur Bangunan
Gedung yang tidak mudah terguling, miring, atau tergeser *"1"-u.
Lrnsur bangunan yang direncanakan.
Yang dimaksud dengan "persyaratan kelayanan (serviceability) adalah
kondisi struktur bangunan gedung yang selain memenuhi peisyaratan
keselamatan juga memberikan rasa aman, nyarnan, dan silamat bagi
penguna.
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Yang dim4-<sud dengan "keawetan struktur" adalah umur struktur yangpanjang (lifetime) sesuai dengan rencana, tidak mudah msak, aus,ielah
(fatigue) dalam memikul beban.
Dalam 

.- hal bangunan gedung menggunakan bahan bangunanprefabrikasi, bahan bangunan prefabrikasi tersebut harus dira"ncang
sehingga memiliki sistem sambungan yang baik dan andal, serta
mampu bertahan terhadap gaya angkat p.a. saat pemasangan.
Perancanaan struktur juga harus mempertimbangkan ketahanan bahanbangunan terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh cllaca, seranggaperusak dan f ata.ujary-rr,. dan menjamin keandalan Bangunan Gedung
sesuai urnur layanan teknis yang d,iiencanakan.
Yang dimaksud dengan beban muatan atap adalah beban muatan matiatau berat sendiri Bangunan gedung dan beban muatan hidup yang
timbul akibat fungsi Bangunan bedung.
Yang dimaksud dengan beban muatan sementara selain gempa danangin, termasuk beban mrratan yang timbul akibat benturan atau
dorongan angin, dan lain lain.
Daktail merupakan kemampuan stuktur Bangunan Gedung untuk
mempertahankan kekuatan dan kekuatan varg cukup, Iehinggastruktur gedung tersebut tetap berdiri walaupun Judah berada dalam
kondisi diambang keruntuhan.

Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (a)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat {6}

Cukup jelas
?,yat (7)

Cukup jelas
Cukup jelas

Ayat {9}
Cukup jelas

Ayat (1o)

Cukup jelas
Pasal (47)

Ayat (1)

Sistim proteksi pasif merupakan proteksi terhadap penghuni dan harta
benda berbagi pada rancangan atau pengaturan-komponen arsitektur
dan strutur bangunan gedung sehingga dapat melindungi penghuni dan
Harta benda dari kerugian saat terjadi kebakaran.
Pengaturan komponen arsitektur dan struktur Banguan Gedung antara
lain dalam pengunaan bahan bangunan dan t<onstruksi yan"g tahan
terhadap kompartemenisasi dan pemisahan serta perlindungan pada
bangunan.
Sistem proteksi aktif merupakan proteksi bahan benda terhadap bahaya
kebakaran berbasis persiapan penyediaan peralatan yang dapal bekerja
secara otomatis maupun sacara manual digunakan oleh-pen-ghuni atau
petugas pemadam dalam melaksanakan operasi pemadaman.



Penyediaan peralatan pengamanan kebakaran sabagai sistem proteksiaktif antara lain penyediaan sistem deteksi dan alaran ke6akaran
hindari kebakaran diluar dan dalam bangunan gedung, alat pemadam
api ringan dan api besar secara sprinkler
Dalam hal pemilik rumah tinggal tunggal bermaksud melengkapi
Bangunan Gedungnya dengan sistem proteksi pasif dan lat3q"aktifmaka harus memenuhi persyaratan perencanaan. Pemasangan dan
pemeliharaan sesuai pedoman dan Standar Teknis yang berlakul

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat i3)

Cukup jelas
Ayat {a)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang undangan" yaitu
peraturan perundang undangan mengenai telekomunikasi, y.itu UU wo
32 Tahun1999 tentang Telekomunikasi dan PP No 53 Tahun 20OO
tentang Telekomunikasi Indonesia, serta peraturan peraturannya yang
berkaitan.

Ayat (7)

Cukup jelas
Ayat (8)

Yang dimaksud dengan fungsi, klasifikasi,luas, jumlah lantai danlataujumlah penghuni tertentu harus mempunyai ,rnit *r.rajemen proteksi
kebakaran Bangunan Gedung adalah:
a. bangunan umum termasuk apartemen, yang berpenghuni minimal

5o0 or€Lng, atau yang memiliki luas 5.000 m, atau mempunyai
ketinggian Bangunan Ge<iung lebih dari g lantai;

b. Khusus bangunan rumah sakit yang memiliki lebih dari 40 tempat
tidur rumah inap, terutama dalam mengidentifikasi dan
mengimplementasikan secara program proses penyelamatan jiwa
manusia;

c. khusus bangunan inciustri yang menggunakan, menyimpan, atau
rnernproses bahan berbahaya dan beracun atau bahan cair dan gas
mudah terbakar, atau yang memiliki luas bangLrnan minimal S.OOO
tra2, atau beban hunian minimal 5O0 orang, atau dengan luas
areal/site minimal 5.O0O m2.

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 5O

Cukup jeias
Pasal 51

Ayat {1)
Cukup jelas



Ayat (21

Bukaan permanen 
1d-alah bagian pada dinding yang terbuka secaratetap untuk memungkinkan sirkulaJi udara.

Ayat (3)

Cukup jelas
Pasal 52

Cukup jelas
Pasal 53

Ayat {1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" yaitu
peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan kualitasair minum, yaitu pp No. Tahun 2oo5 tentang pengembangan
sistem Pengolahan Air Minum dan permen Kesehatan No. 6oz
Tahun 2oa2 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas Air
Minum.

Huruf b.

Cukup jelas
Huruf c.

Cukup jelas
Pasa-l 54

Cukup jelas
Pasal 55

Cukup jelas
Pasal 56

Cukup jelas
Pasal 57

Cukup jelas
Pasal 58

Cukup jelas
Pasal 59

Cukup jelas
Pasal 6O

Cukup jelas
Pasal 61

Cukup jelas
Pasal 62

Cukup jelas
Pasal 63

Cukup jelas
Pasal 64

Cukup jelas
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Pasal 65
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat {2}

Cukup jelas
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "manusia berkebutuhan khusus" antara lain
adalah manusia lanjut usia, penderita cacat fisik tetap, wanita hamil,
anak-anak dan penderita cacat fisik sementara.

Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas
Pasal 66

Cukup jelas
Pasal 67

Cukup jelas
Pasal 68

Cukup jelas
Pa-sal 69

Cukup jelas
Pasal 70

Cukup jelas
Pasal 71

Cukup jeias
Pasal72

Cukup jelas
Pasal 73

Cukup jelas
Pasal 74

Cukup jelas
fr^-^1 7qr d--at , (-,

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "prasarana dan/atau sa-ra,na umlrm" seperti
jalur kanal atau jalur hrjau atau sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "di bawah aii'" yaitu bangunan gedung yarTg
dibangun berada di bawah permukaan air.
Yang dimaksud dengan "di atas air" yaitu Bangunan Gedung yang
dibangun berada diatas permukaan air, baik secara mengapung
(mengikuti naik-turunnya muka air) maupun menggunakan panggung
(tidak mengikuti naik-turrrnrrya muka air).

101



Ayat (a)

Yang dimaksud dengan "daerah hantaran ud.ara listrik tegangan tinggi
^t Y_ekstra tinggi 3tau ultra tinggi" adalah area ai sefanjZng jju,surr, surET atau surur termasut batas jalur sempadan"y" " "

Huruf a.

Cukup jelas
Huruf b.

Cukup jelas
Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.
Cukup jelas

Huruf e.

Yang dimaksud deangan "peraturan per"ondang-undangan" yaituperaturan perundang-undangan mengenai pembangunan dan
penggunaan menara telekomunikasi, yaitu Surat Keputusan
Bersama 4 Menteri (Menteri Dalam Negerl Nomor 1g rahun 2oog,Menteri Pekerjaan umum Nomor -oz 

/ppr /M I zoog , Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor slp/2oo9 dan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3/pl2ao9) tentang pedoman
Pembangunan dan penggunaan Bersama Menara TelekJmunikasi.

Huruf f
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasa] 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 8O

Cukup jelas
Pasal 81

Cukup jelas
Pasal 82

Cukup jelas
Pasal 83

Cukup jelas
Pasal 84

Cukup jelas
Pasal 85

Cukup jelas
Pasal 86

Cukup jelas
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Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 9O

Cukup jelas
Pasal 91

Cukup jelas
Pasai 92

Cukup jelas
Pasal 93

Cukup jelas
Pasal 94

Cukup jelas
Pasal 95

Cukup jelas
Pasal 96

Cukup jelas
Pasal 97

Cukup jelas
Pasal 98

Cukup jeias
Pasal 99

Cukup jelas
Pasal 10O

Cukup jelas
Pasal 101

Cukup jelas
Pasal lA2

Cukup jelas
Pasal 1O3

Yang dimaksud dengan "swakelola" adalah kegiatan Bangunan Gedung yang
diselengggarakan sendiri oleh pemilik bangunan gedung tr.rp,
menggunakan penyedia jasa di bidang perencanaaan, pelaksanaan dan/atau
pengawasan.

Pasal 1O4

Cukup jelas
Pasal 1O5

Cukup jelas
Pasal 1O6

Ayat (i)
Cukup jelas

Ayat {2}
Cukup jelas



Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (a)

Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang adalah pejabat yang
menjalankan urusan pemerintahan di bidang nangunan Cbalng. 

"

Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat {6)

Cukup jelas
Pasal 1O7

eukup jelas
Pasal 108

Cukup jelas
Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan "retribusi pembinaan penyelenggaraan
bangunan gedung" adalah dana yang dipungut oleh pemerintah
daerah atas pelayanan yang diberikan aaum rangka pembinaan
melalui IMB untuk biaya pengendalian p.ny.i.rrggaraan
Bangunan Gedung yang meliputi pengecekan, p"nguluran lokasi,
pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan proses penebitan
IMB.

Huruf b.
Yang dimaksud dengan retribusi administrasi Bangunan Gedung
adalah dana yang dipungut oleh pemerintah daerah atas
pelayanan yang diberikan untuk biaya proses administrasi yang
meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan aupiit<at

5ffiT#;H,ffi LT:: i;ffi ilx;pem,ik 
bangunan g"d"'g

Huruf c.

Retribusi penyediaan formulir permohonan IMB termasuk biaya
pendaftaran Bangunan Gedung.

Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (a)

Cukup jelas
Pasal llO

Cukup jelas
Pasal 126

Cukup jelas
Pasal 1 1 1

Cukup jelas
Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas



Ayat {21

Huruf a.

Dalam hal pemohon juga adaiah penguasa / pemilik tanah, makayang dilampirkan adalah sertifikaCkepemilikan tanah (yang dapatberupa HGB, HGu, hak pengelolaan, atau hak pakai) 
'Lt",i 

tanaabukti penguasaan/kepemilikan lainnya. Untuk tanda bukti yang
bukan dalam bentuk sertifikat tanah, diupayakan mend"p"tf."i
fatwa penguasaan/ kepemilikan dari instan"i y"rrg berwenang.
Dalam hal pemohon bukan penguasa/pemilik tanah, maka dalamhar permohonan mendirikan B"ng.rrr"r, Gedung yang
bersangkutan harus terdapat persetujuir dari pemilili tanah]
bahwa pemilik tanah menyetujui pemilik eangunan Gedunguntuk mendirikan Bangunan Gedtng dengari fungsi yan;
disepakati, yang tertuang dalam surat pe4anJian pemanfaatan
tanah antara calon pemilik Bangunan c"dr"g dengan pemilik
tanah. Perjanjian tertulis tersebut harus dilamf,iri fotcopy tanda
bukti penguasaan/ kepemilikan tanah.

Huruf b.
Data pemohon meliputi nama, alamat, tempat/tanggal lahir,
pekerjaan, nomor KTp, dll.

Huruf c.
Rencana teknis disusun oleh penyedia jasa perencana konstruksi
sesuai kaidah-kaidah profesi atau olih 

"ftU adat berdasarkan
keterangan rencana Kabupaten/Kota untuk lokasi yang
bersangkutan serta persyaratan-persyaratan administrasi danteknis yang berlaku sesuai fungsi a..r klasilikasi Bangunan
Gedung yang akan didirikan.
Rencana teknis yang dilampirkan dalam Permohonan lzin
Mendirikan Bangunan Gedung berupa pengembangan rencana
Bangunan Gedung, kecuali untuk ..'r*.h tinggal cukup
prarencana Bangunan Gedung.

Huruf d.
Hasil anarisis mengenai dampak lingkungan hanya ntuk
Bangunan Gedung yang mempunyai dampak- penting terhadap
lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-rrrdrrrg"r, .ii
bidang pengelolaan lingkungan hidup.
Dalam hal dampak penting tersebut dapat diatasi secara teknis,
maka cukup dengan UKL dan UpL.

Huruf e-

Dokumen/surat-surat lainnya yang terkait misalnya rekomendasi
teknis untuk bangunan gedung di atas/di bawah sarana dan
prasara umum atau di atas/di bawah air, atau yang lainnya.

Ayat (s)

Cukup jelas
Ayat (a)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

105



Ayat {6)
Huruf a.

Rencana teknis untuk bangunan hunian rumah tinggal tunggal
sederha-na, terdiri a_tas :

1) Gambar pra rencana bangunan gedung, terdiri atas gambar
site plan/situasi, denah tampak dan gambar potongan;

2) Spesifikasi teknis bangunan gedung.
Rencana teknis untuk bangunan hunian rumah tinggal tunggal
sederhana, terdiri atas :

1) Gambar pra rencana Bangunan Gedung, terdiri atas gambar
site plan/situasi, denah tamapak dan gambar potongan;

2) Spesifikasi teknis bangunan gedung;
3) Rancangan arsitektur bangunan gedung;
4) Rancangan struktur; dan
5) Rancangan utilitas secara sederhana.
Rencana teknis unruk bangunan hunian rumah tinggai tunggal
tidak sedrhana atau 2lantat atau lebih dan gedung lainnya pada
umumnya, terdiri atas :

1) Gambar rencana arsitektur terdiri atas gambar site
plan/situasi, denah, tampak dan gambar potorrgan dan
spesifikasi umum finishing bangunan gedung;

2) Gambar rancangan struktur;
3) Gambar rancangan utilitas;
a) Spesilikasi umum bangunan gedung;
5) Perhitungan struktur untuk bangunan 2 lantai atau lebih

dan/atau dengan bentang lebih dari 6 meter;dan
6) Perhitungan kebutuhan utilitas.

Huruf b.
Rencana teknis untuk bangunan gecung untuk kepentingan
umum, terdiri atas :

1) Gambar rencnaa arsitektur terdiri atas gambar site
plan/situasi, denah, tampak dan gambar potongan dan
spesifikasi umum finishing bangunan gedung;

2) Gambar rancangan struktur;
3) Gambar rancai-tgan utilitas;
4) Spesilikasi umum bangunan gedung;
5) Perhitungan struktur untuk bangunan 2 lantai atau llebih

dan/atau dengan bentang lebih dari 6 meter;dan
6) Perhitungan kebutuhan utilitas.

Huruf c.

Rencana teknis untuk bangunan gedung kedutaan besar negara
asing dan bangunan gedung diplomatik lainnya, terdiri atas :

1) Gambar rencana arsitektur terdiri atas gambar site
plan/situasi, denah, tampak dan gambar potongan dan
spesifikasi umum finishing bangunan gedung;

2) Gambar rancangan struktur;
3) Gambar rancangan utilitas;
4j Spesiiikasi umum bangunan gedung;
5) Perhitungan struktur untuk bangunan 2 lantai atau lebih

dan/atau dengan bentang lebih dari 6 meter;
6) Perhitungan kebutuhan utilitas;
7) Rekomendasi instansi terkait;dan
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8) Persyartan dari negara bersangkutan.

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 1 14

Cukup jelas
Pasal 115

Cukup jelas
Pasal 116

Cukup jelas
Pasal 117

Cukup jelas
Pasal 118

Ayat (1)

Huruf a.
Cukup jelas

Huruf b.
Cukup jelas

Huruf c.

Cukup jelas
Huruf d.

Pagar halaman yarag sifatnya sementara antara tain pagar
halaman pembatas pada kegiatan konstruksi p"*brrgl.rL
bangunan gedung.

Huruf e.

Bangunan yang sifat penggunaannya sementara waktu antaralain bangunan untuk pameran yang menggunakan konstruksi
sementara (knock down).

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Pasal 119

Cukup jelas
Pasal 12O

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat {2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Yarg dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" yaitu
peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi, yaitu UU No.
18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, PP no. 29 Tahun 2000tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta peraturan
turunannya y ar:g berkaitan.

Ayat (4)

Cukup jelas



Pasal 121

Cukup jelas
Pasal 722

Cukup jelas
Pasal 123

Cukup jelas
Pasal 124

Cukup jelas
Pasal 125

Cukup jelas
Pasal 126

Cukup jelas
Pasal 127

Cukup jelas
Pasal 128

Cukup jelas
Pasal 129

Cukup jelas
Pasal 13O

Cukup jelas
Pasal 131

Cukup jelas
Pasal 132

Cukup jelas
Pasal 133

Ayat {1}
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-und,angan" yaitu
peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi yaitu U0 ruo.
18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, PP no. 29 Tahun 2OOOtentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta peraturan
turunannya yang berkaitan.

Ayat [3)
Cukup jelas

Ayat ft)
Cukup jelas

Pasa] 134
Ayat (1)

Cr:kup jelas
Ayat {21

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan,, yaitu
peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi yaitu UU No.
18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, PP no. 29 Tahun 2000
tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi, serta peraturan
turunannya yang berkaitan.
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Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat {a)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Pasal 135

Cukup jelas
Pasal 136

Cukup jelas
Pasal 137

Cukup jelas
Pasal 138

Cukup jelas
Pasal 139

Ayat {1}
Cukupn jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan'peratu7ran perundang-undangan" yaitu
Peraturan perundang-undangan mengenai 

"agar 
budaya, yJt, uu wo.

11 Tahun 2OlO tentang Cagar Bidaya serta Peraturan turunannya
yang berkaitan.

Pasal 14O

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (21

Cukup jelas
Ayat (-:)

Cukup jelas
Ayat (a)

Cukup jelas
Ayat (5)

Yang dimaksud dengan 'instansi terkait" adalah instansi yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan g.du.rg
yang dilindungi dan dilestarikan.

Ayat (6)

Cukup jelas
Pasal 141

Cukup jelas
Pasal 142

Cukup jelas
Pasal 143

Cukup jelas
Pasal 144

Cukup jelas
Pasal 145

Cukup jelas
L09



Pasal 146
Cukup jelas

Pasal 747
Cukup jelas

Pasal 148

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pendataan bangunan gedungl adalah
kegiatan inventarisasi data umlrm, data teknis, dati status riwayat
dan gambar legger bangunan ke dalam database bangunan gedung.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (a)

Cukup jelas
Pasal 149

Cukup jelas
Pasal 150

Cukup jelas
Pasal 151

Cukup jelas
Pasal 152

Cukup jelas
Pasal 153

Cukup jelas
Pasal 154

Cukup jelas
Pasal 155

Cukup jelas
Pasal 156

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (a)

Cukup jelas
Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "peraturan perrrndang-undangan" antara lain
adalah UU Nomor 24 tahun 2OO7 tentang Penanggulangan Bencana,
PP Nomor 2L Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana, Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2AOl tentang Badan
koordinasi Penanggulangan Bencana dan Penangan Pengungsi serta
peraturan turunannya yarrg berkaitan.
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Pasal 157
Ayat {1i

Cukup jelas
Ayat i2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (a)

Yang dimaksud dengan fasilitas menyediaan air bersih adalahpenyediaan ait bersih yang kualitas memedai untuk diminum sertadigunakan untuk kebersihan pribadi atau rumah tangga tanpa
menyebabkan risiko bagi kesehatan.
Yang dimaksud dengan fasilitas sanitasi adalah fasilitas kebersihanciafi kesehatan iingkungan yang berkaitan dengan saluran air(drainase), pengelolaan limbah 

"rir d,anf atau paiat pengendalian
vektor dan pembuangan tinja.
Yang dimaksud dengan pener€rngan adalah pencahayaan yangdibutuhkan untuk melakukan ,ktifit " sesuai standar luminasi
tertentu, baik 5'3ng pencahayaan yang bersifat alami maupun buatan.

Ayat (5)

Cukup jelas
Pasal 158

Ayat (1)

Penentuan kerusakan Bangunan Gedung dilakukan oleh pengkaji
Teknis.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan
semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang
memadai pada wilayah pasca-bencana dengan sasaran utama untuk
normalisasi atau beqalannya secara wajar 

"imua aspek pemerintahan
dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca-bencana.

Ayat (3)

Yang dimaksu-d rumah masyarakat adalah rumah tinggal berupa
inciivi<iual atau rlrmah bersama berbentuk Bangunan Gedring dengan
fungsi sebagai hunian warga masyarakat yang 

".".rr. fisik teidiri atas
komponen Bangunan Gedung, pekarangan atau tempat berdirinya
bangunan dan utilitasnya.
Yang dimaksud dengan pemberian bantuan perbaikan rumah
rnasyarakat adalah bantuan Pemerintah atau Pimerintah Daerah
sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki
rumahnya yang rusak akibat bencana agar dapat dihuni kembili.

Ayat {41

Bantrran perbaikan disesuaikan dengan kemampr.ran anggaran
Pemerintah Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas
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Ayat {71

Cukup jelas
Ayat (8)

Cukup jelas
Ayat (9)

Yang dimaksud dengan pejabat pemerintahan di tingkat paling bawah
adalah Kepaia Kecamatan atau Kepaia Kelurahan/Desa.

Ayat (10)

Proese peran masyarakat dimaksudkan agar :

a. Masyarakat mendapatkan akses pada proses pengambilan
keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi
rumah di wilayahnya;

b- Masyarakat dapat bermukim kembali ke rumah asalnya yang
telah direhabilitasi;dan

c. Masyarakat membangun rumah sederhana sehat dengan
dilengkapi dokumen IMB.

Ayat {11)
Cukup jelas

Ayat {12)
Cukup jelas

Pasal 159
Yang dimaksud dengan "bencana' adaiah peristiwa atau rangkaian peristiwa
yang mengancam dan menggangu kehidupan dan penghidupan masyarakat
yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun
faktor malusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manr"ir.,
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Pasal 160
Cukup jelas

Pasal 161
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Dalam hal di daerah bersangkutan tidak tersedia tenaga ahli yang
berkompoten untuk ditugaskan sebagai anggota TABG, maka dapat
diangkat tenaga ahli dari daerah lain.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat {a)
Cukup jelas

Ayat (s)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 162
Cukup jelas

Pasal 163
Cukup jelas

Pasal 164
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

172



Yang dimaksud dengan "peraturan erundang-undangan,, yaitu
peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara dan
keuangan daerah, yaitu UU No. 17 Tahun 2OO3 tentang k.ra.rg.r,
Negara, PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan UaeLh
serta tumnannya yang berkaitan.

Ayat (a)
Cukup jelas

Pasal 165
Huruf a.

Cukup jelas
Huruf b.

Cukup jelas
Huruf c.

Cukup jelas
Huruf d.

Yang dimaksud dengan "pengqjuan Gugatan Perwakilan" adalah
gugatan perdata yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah
tidak banyak misalnya satu atau dua orang) sebagai perwakilan k"l"s
mewakiii kepentingan ciirinya sekaiigus sekelompok orang atau pihak
yang dirugikan sebagai korban yang memiliki kesamaan fakta- atau
Casar hukum antar wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

Pasal 166
Cukup jelas

Pasal 167
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menjaga ketertibaban" adalah sikap
perseorangan untuk ikut menciptakan ketenangan, kebersihan dan
kenyamanan serta sikap mencagah perbuatan kelompok yang
mengarah pada perbuatan kriminal dengan melaporkannya kepada
pihak yang berwenang.
Yang dimaksud dengan 'mengurangi tingkat keandalan Bangunan
Gedung" adalah perbuatan perseoranga"n atau kelompok yang
menjurus pada perbuatan negatif yang dapat berpengaruh teandalan
bangunan gedung seperti merusak, memind"frmn dan/atau
menghilangkan peralatan dan perlengkapan Bangunan Ged,ung.
Yang dimaksud dengan "mengggangu penyelenggaraan Bangunan
Gedung" adalah perbuatan perseorangan atau kelompok yang
menjurus pada perbuatan negatif yang berpengaruh pada pio""*
penyelenggaraan bangunan gedung seperti menghambat jalan masuk
ke lokasi atau meletakkan benda-benda yang dapat membahayakan
keselamatan manusia dan lingkungan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 168
Cukup jelas

Pasal 169
Cukup jelas

Pasal 17O
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

713



Masyarakat yang diundang dapat terdiri atas perseorangan, kelompok
masyarakat, organisasi kemasyarakatafl, maiyarakat afrii, dan/alau
masyarakat hukum adat.

Ayat (a)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6i
Cukup jelas

Pasal 171
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat {2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hukumacara gugatan perawakilan,, yaitu
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun ZOOZ tentang Hut<um
Acara Gugatan perwakilan Kelompok.

Ayat (a)
Cukup jelas

Ayat (5)
Bantua"n pembiayaan oleh Pemerintah Daerah pada Gugatan
Perwakilan dapat dilakukan misalnya apabila gugatan tersebut
mewakili rakyat miskin yang mengganggu kelompoli tertentu yang
secara ekonomi lebih kuat.

Pasal 172
Cukup jelas

Pasal 173
Cukup jelas

Pasal 174
Cukup jelas

Pasal 175
Cukup jelas

Pasal 176
Cukup jelas

Pasal 177
Yang dimaksud dengan operaturan perundang-undangan" yaitu peraturan
perundang-undangan mengenai tindak lanjut keluha, *r"yrrakat secara
administratif dan teknis.

Pasal 178
Cukup jeias

Pasal 179
Cukup jelas

Pasal 18O
Cukup jelas

Pasal 181
Cuk-up jelas

Pasal 182
Cukup jelas

Pasal i83
Cukup jelas

Pasal 184
Cukup jelas

Pasal 185
Cukup jelas
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Pasal 186
Cukup jelas

Pasal 187
Cukup jelas

Pasal 188
Cukup jelas

Pasal 189
Cukup jelas

Pasal 19O
Cukup jelas

Pasai 19i
Cukup jelas

Pasal 192
Cukup jelas

Pasal 193
Cukup jelas
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