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Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

WALIKOTA KENDARI

PEMTURAN DAERAH KOTA KENDARI

NOMOR: L TAHUN 2011

TENTANG

BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG IIAHA ESA
WALIKOTA KENDARI,

bahwa untuk mendirikan bangunan gedung agar sesuai persyaratanadministratif d"! persyaratin tetiis sJrta" pemi"ngun"n yangberwawasan ringkungan, perru dirakukan p"n"i""n dan penertiban
bangunan dalam wilayah Kota Kendari;
bahwa agar bangunan gedung dapat menjamin keseramatanpenghuni dan ringkungannya hairs diserengg"i"irn secara tertib,diwujudkan sesuai g"lq"n iungsinya, serta Jiienuhinya persyaratan
administratif dan teknis bangunan gedung.

lah1va agar bangunan gedung dapat terserenggara secara tertibdan terwujud sesuai dengan fuigsinya, oip"iirriilengaturan yangtegas serta peran masyarakat da-n upaya pembinaan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daramhuruf a, b, dan c, perru men6tapkan Feratuon b""rh tentangBangunan Gedung.

9nd1ng-Vndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan DasarPokok-pokok Agraria;

u.ndang-undang Nomor 15 Tahun 'tggs tentang Rumah susun;
undang-undang Nomor 4 Tahun 1gg2 tentang perumahan danPermukiman (Lembaran Negara Repuurl< rnJoiesia Tahun .tgg2
Nomor 23, Tambahan Lembiran Negara Repubrik rndonesia Nomor3a69);

undang-undang Nomor s Tahun. ]g92 tentang Benda cagarBudaya (Lembaran.Negalq nepuutik tnconesa i"iun 1992 Nomor2T,Tambahan Lembaran wegaia nepuotik rndoneJi" Nomo,. Saro);

lnlanoyndang Nomor 6 Tahun lggs rentang pembentukan
Kotamadya Daerah rilokat rr kenoari (r-embaran'fr"g"o Repubriklndonesia Tahun 1gg5-ttomor ++, rahoanan 

-Lembaran 
NegaraRepublik lndonesia Nomor 3206);

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1gg7 teltang penyandang cacat(Lembaran Negara Repubrik tnJonesia Tahui lsisz Nomor g,Tambahan Lembaran Negar:a nepuork rnaoneiia tto-mor 3670);

c.

d.

2.

3.

4.

5.

6.



undang-undang 
\gmor 2g rahun lggg tentang penyerenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas'Jari rorup"i, xoir"il"n Nepotisme(Lembaran Neoara Repuor*- inoonesia r"nun lsgg Nomor 7s,Tambahan Lemiaran Negara 
-Rlp,iu,tt 

r noonesia ttolior 3851 );undang-undang Nomor 23 Tahun 1gg7 tentang pengeroraan
![e]<y1oan Hidup (Lembaran rrt.g"r" Repubrik lndonesia Tahun1997 Nomor 6g, Tambahan L"mu]ran Negara Repubrik rndonesiaNomor 3099);

9' undang-Undang Nomor 18 Tahun 199g tentang Jasa Konstruksi(Lembaran Negara Repubrik rndonesia ilil; 1999 Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara Repubrik rnao*J" Nomor 3s33);
10. undang-undang Nomor 2g rahun zooztgrtang Bangunan Gedung(Lembaran Negara Repubrik rndonesia r"r,ui zoo2 Nomor 134,Tambahan Lembaran ttegara Republik fndon""ia Nomor 4247);
11- undang-undang f.tomor 10 Tahun zao4 tentang pembentukan

Peraturan perundang-U-ndangan (Lembaran Negara Repubriklndonesia Tahun zou Nomoi s3, Tambrr,"n Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor a3gg);
12- undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang pemerintahan

Daerah (Lefibaran Negara Republik lndonesia'ianun 2004 Nomor12s, Tambahan Lembaran Negara Rdilrik rndonesia Nomora$7); -. ' --rYvrrr\

13' Undang-undang Nomor 33 Tahun 2ao4 tentang perimbangan
Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintarran Daerah(Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun ZOO4 Nomor 126Tambahan Lembaran Negara Repubrik rndonesia Nomor443g);

14. undang-undang Nomor 3g rahun z0o4 tentang Jaran (Lembamn
f"leggra Republik ln{onesia ranunloo+'-rrroii r 132, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor aaal;

15' undang-undang Nomor 26 Tahun zooT gnt"ng penataan Ruang(Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tanun"ioiii'ilr"#?t
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4725):

16. undang-undang.Nomor 1g rahun 200g tentang sampah (Lembaran
ftleogra Republik rndonesia Tahun 2oog NJmor og, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia ruomol' Odj;
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 19g6 tentang rzin usahalndustri (Lembaran.Negar.q Repubrik rndonesia i;h;, 19g6 Nomor21, Tambahan Lembarin Negara Repubrik rndonesi" no*o, 3352) ;
Peraturan Pemerintah Repubrik lndonesia Nomor 4 Tahun igggreltang Rumah susun (Lembaran Negara Repubrik rndonesiaTahun lg8a Nomor 7, tambahan Lembaran t*t"g",. Repubriklndonesia Nomor 33/2\; I

7.

8.

17.

18.

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27
Mengenai Dampak Lingkungan
lndonesia Tahun tegg Ntornoi 54,
Republik lndonesia Nomor .......);

Tahun 19gg tentang Analisis
(Lembaran Negara Republik
Tambahan Lembaran Negara

20- Pe.aturan pemerintah Nomor 2g Tahun 2000 tentang usaha danPeran Masyarakat Jasa Konstruksi tr-emoaian N"g"r. RepubtikIndonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambunin Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor 3955);



21- Peraturan pemerintah Nomor zg Tahun 2000 tentangPenyelenggaraan Jasa Konstruksi (r-emLaran Negara Repubriklndonesia Tahun 2000 Nom91 64, Tambin"n Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor ggSOl;

22. Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentangPenyelenggaraan pembinaan Jasa Konrt*iri (Lembaran NegaraRepubrik rndonesia Tahun 2000 rrroroi 
-ob, 

iamnanan LembaranNegara Republik lndonesia Nomor 3g57);
23' Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 200s tentang sistemPengemban_ga^l Air Minum (Lembaran Negara Repubrik rndonesiaTahun 200s Nomor 33, Tambahan r-"r6"i"n Negara Repubriklndonesia Nomor 4/;g});' '| Evr'rvqlq

24. Peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 200s tentang peraturanPelaksanaan Undang-Undang Nomor zg 
-i"nun 

2a0z tentangBangunan G*^urng ltemuaran Negara Repubrik rndonesia Tahun' 200s Nomor 93, fambahan Lembaran Negara Repubrik rndonesiaNomor 4532);
25- Peraturan pem.erintah Repubrik rndonesia Nomor 34 Tahun 2006tentang Jarag (Lembaran Negara Repubrii rnoonesia Tahun 2006Nomor 86, Tambahan LembaLn rvegiio nupuliik rndonesia Nomor4655);

26- Peraturan pernerintah Nomor 3g rahun zaar tentang pernbagian
urusan pemerintahan Antara_pemerint"[, F"merintahan DaerahProvinsi, dan pemerintahan Daerah K;fu#n/Kota (Lembaran
frleggra Repubrik rndonesia Tahun zooTllomor 8a, TambahanLembaran Negara Repubrik r ndonesia r-ro*oi 

-ii'zzl;

27. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun zoaT tentang organisasiPerangkat Dlerah (Lembaran t*tegara R"Juork tndonesia Tahun2007 Nomor g9, Tambahan Lembiran r.r"jara nepubrik rndonesiaNomor 4741);

28. Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 200g tentang Rencana Tata
3u."ng wilayatr Nasionar (Lembaran N"g"r; Repubrik tndonesiaTahun 2008 Nomor 48, Tambahan rcniloion ffi;;; "#prTrir,
lndonesia Nomor 4933);

29' Peraturan MahT?*"ll founs Nomor 1 Tahun z00T tentang AcaraGugatan Ferwakilan Ketomp6k;
30- Peraturan Merteri Daram Negeri Nomor 7 Tahun 1gg3 tentang ljinMendirikan Bangunan oari undang-undd Gangguan BagiPerusahaan lndustri;

31- Peraturan Menteri pekerjaan umum Nomor 63 Tahun 1gg3 tentangGaris Sempadan 
. !uno_ai, Daerah nr"na"i -'$il;" 

F"#nPenguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
32' Peraturan Menteri pekerjaan umum Nomor 2glpRT/M/2006 tentangPedoman persyaratan Teknis Bangunan ceoJngj 

r ""r'-vvv rvrrretrl

33- Peraturan Menteri 
. 
pekedaan umum Nomor 30/pRTm12006tentang pedoman Teknis Fisiritas dan Aksesiuitii"" pada BangunanGedung dan Lingkungan;

34. Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 1 Tahun zaor tentangpenataan Ruang Terbuka Hi;ait<awasan perkot""i;' -"-' Lsrrlcrtt!

35- Peraturan Menteri pekerjaan umum Nomor 05/pRTltw2007 tentangPedoman Teknis pembangunan Rumah S".r, - i;.J,h.ll.:



Bertingkat Tinggi;

36' Peraturan Menteri pekerjaan Umum Nomor 06lpRT/M naoztentangPedornan umum Rencana Tata Bangun"n o"n'Lingkungan;
37. Peraturan Menteri pekerjaan umum Nomor 24lpRT/M noo1 tentangPedoman Teknis lzin Mendirikan Bangunan C"Jung;
38' Peraturan Menteri pekerjaan umum Nomor 2slpRT/M naar tentangPedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangun"n 6"Oung;
39' Peraturan Menteri pekerjaan urnum Nomor 26/PRT1M t2oo7 tentangPedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
40' Peraturan Menteri Komunikasi dan rnformatika Nomoro2/PER/M. KoM r NFo/3/2008 tentans pedom; ;;ffi;rri;;:"

Penggunaan Menara Bersama Telek-omu;i#:
41. Peraturan Menteri pekerjaan umum Nomor 24lpRT-/I\4/200g tentangPedoman pemeriharaan dan perawatan Bangunan Gedung;
42. Peraturan Menteri p_ekerjaan umum Nomor z5lpRT/M/200g tentangPedoman Tefnig penyusunan Rencana rnduk sistem proteksi

Kebakaran di perkotaan;

43. Peraturan Menteripekerjaan umum Nomor 26/pRT/I\iu200g tentangPersyaratan Teknis sisiem proteksi Kebakaran pada BangunanGedung dan Lingkungan;

44. Peraturan Menteri pekerjaan umum Nomor 20/pRT/M/200g tentangPedoman Teknis Manajemen proteksi Kebakaran di perkotaan;
45- Keputusan Menteri permukiman dan prasarana wilayah Nomor:403/KPTS lMlzg}2 tentang pedoman TeknisE*u"ngun"n nu*"nSederhana Sehat;

46. Peraturan Bersama Menteri .Daram Negeri, Menteri pekerjaan
umum, Menteri Komunikasi dan Informaiika dan Kepara eiJ;nKoordinasi penanaman Modal Nomor tg rahun 200g;
07/PRT/IW2009; 3/p/2009 tentang pedoman pembangun"n O"nPenggunaan Bersama Menara TelJkomunikasi;

47. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 200g tentang'Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari
Tahun 2008 Nomor 2).



H

Menetapkan :

Dengan persetuiuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI
dan

WALIKOTA KENDARI

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG.
BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian pertama
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Kendari.
2' Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari yang terdiri dariwalikota danperangkat daerah rainnya sebagai un*u. i;;i;i;;ggara pemerintahan daerah.3. DeWan F)anrrllzilo^ E ^r-..^r n-

3:il*r':; Hfl,tl':,""5"*"1J, j ffi se ra nj utn va o i se o ut D p R D a d ara h Dewa n

4 
?SeI"" Kota dan Perumahan adalah Dinas Tata Kota dan perumahan Kota

,'i:

6.

7.

8.

Dinas Pekerjaan umum adarah Dinas pekerjaan umum Kota Kendari.
Badan Lingkungan Hidup adarah Badan Lingkungan Hidup Kota Kendarf.
Pemilik Bangunan Gedung adarah orlng perorangan, badan, kerompok orang atauperkumpuran yang menurut hukum san ido"g"ipli,irit bangunan guJrng.
Pengguna Bangunan Gedung 

"d:r_ll 
p"mirik bangunan gedung dan /atau bukanpemilik bangunan gedung niroalliran resep"rJin dengan pemirik bangunangedung, yans menggunat<an oarva:i1,T:lg"i,i"!"sunan gedung atau basianbangunan gedung sesuai Oeng;iungst yang ditetapkan

Pengkaji Teknis ao,ar.an orang perorangan atau badan yang mempunyai sertifikatkeahlian untuk m-elaksang# !!ngk"j'l"r i"r,ri. lias keraikan fungsi bangunanged ung sesua i dengan t<eteniuai-perunoang-undan gan yan g berraku.
Masyarakat adarah perorangan, kerompok, badan atau usaha atiau rembaga atau

Hkn:t?t":*T:&.:ffi1:i,t$:ts#l'"ilXlfl:f ::k""ffi ::l"rrum*
Bangunan Gedung adarah wujud 

,l"^'.titl pekgrra3n konstruksi vang menyatudengan tempat keiucukattv"l."oagfan atau'sefuruhnya berada di atas dan ataudi di datam tanah g.:r:F +;'v;''.,s l-"_n 
nn,] JJ#J;, tempat manusia mehkukankegiatannya, baik untuk nunianLtau. r".pp"i i"!g"r,?9s1atan keagamaan, kegiatanma n us ia usa ha, keg iata n ro"i" r,J ui 

"vr,' 
r" u p'u"n*'r"g iatan kh us us.Bangunan gedung tertentu adarah_ bangunan gedung yang digunakan unfukkepentingan 

'^y',. dan orngrnrn gedung -fug:i 
khusus, yang darampembangunan da.n/atau p"r*n"tr"tann/a mJmoJirnt"n pengeroiaan khusus

,gn'#3lil:$g[[:,T:5Ht*"#?Hl""o'll[iffi "ni*ouru,io",p,rpenting

g.

10.

11.

12.



'13' Bangunan g:gulg untuk kepgntingan umum adarah bangunan gedung yangfungsinva'untuk kepentinsan iluorirr,Gir, i"riip" rungsi k;;;il;;n, funssi usaha,iir maupunfungsisosialdanbudaya.

74' Bangunan o3du1o fungsi khusus adarah bangunan gedung yang fungsinya:' rrlerrlpunyai tingkat kerihasiaan. tinggi untui-i"pentinfan nJsional atau yang;'1i", penyelenggaraa.nnya dapat membaniiaxan masyarakaidi sekitarnya dan I atau, mempunyai resiko bahaya tinggi.
.15" {Lingkungan bangunan gedung adalah lingkungan di sekitar bangunan gedungi,:,rt yang menjadi pertimbarigan oe.nvgtengg#'";''b"ngrn"n gedung baik dari segi:' sosial, budaya, maupun dlri segietosisGm. -"

Penyerenggaraan bangunan gedung adarah kegiatan.pembangunan yang meriputiproses perencanaan teknis dan pelaksaniin ionrtrurii seit" kegiatanpemanfaatan, perestarian dan pembongxii"n b"rfun"n gedung.
Prasarana bangunan gedung adarah konstruksi bangunan yang merupakanpelengkap yang menjadl satu-kesatuan o"ng"n b"ngunan gedung atau kelompokbangurran gedung pig" satu tapar<, ravrindlpeo*'i"ng sama untuk menunjangkinerja bangunan gedung sesuai, dengan"fft;i;i" foutu oinimaian bangun-bangunan) sepertimenarireseruoirair,larou lio:trii,'instalasi pengolahan limbah.
Pfasarana bangunan gegylg yang berdiri sendiri adalah konstruksi bangunanyang berdiri sendiri dan tidak- meruiat<an p"r"ngk; yang menjadi satu kesatuandengan bangunan gedung atau kerorpoi u",id["n gedung pada satu tapakkavling/persil, seperti menara telekomunirr""i, ,i""ara salurJn utama teganganekstra tinggi, monumen/tugu dan gerbang kota.
Klasffikasi bangunan gedung adalah klastfikasi dari. fungsi bangunan gedungberdasakan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratanteknisnya.

lzin mendirikan bangunan setanjutnya disebut IMB adatah perizinan yang diberikanoleh pemerintah kota kepada pemiiik o"nJrn"n g"Jung untuk membangun baru,mengubah, memperruas, mengurangi, danTatau mliawat bangunan gedung sesuaidengan persyaratan administritit oan persyaratan teknis yang berlaku.
Permohonan izin mendirikan bangunan adalah permohonan yang dilakukanpemilik bangunan gedung kepada pemerintah tbta untuk mendJpauan izinmendirikan bangunan gedung.

Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atausebagian termasuk pekerjaan-menggali, meriimbun atau ineratakan tanah yangberhubungan dengan pekerjaan mengadakan oangunan tersebut.
Mengubah bafigunan adalah pekerjaan mengganti danlatau menambah bangunan
vang ada, termasuk pekerjaan membongkarling b"'nunung; G;;;; pekerjaanmengganti bagian bangunan tersebut.
Membongkar banglnan adalah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruhbagian bangunan ditinjau dari fungsi bangunan o"n 

"Lu 
konstruksi.

Rencana Tata Ruang wilayah Kota selanjutnya disebut RTRWK adalah hasilperencanaan tata ruang wilayah Kota Kendari yang telah ditetapkan denganperaturan daerah.

Rencana Detail Tata .Ruang Kawasan Perkotaan selanjutnya disebut RDTRKpadalah 
-penjabaran dari rencana tata ruang wilayah Kota Kendari ke dalam rencanapemanfaatan kawasan perkotaan.

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan selanjutnya disingkat RTBL adalahpanduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pernanfaatanruang yang memuat rencana program bangunan dan finlkung"n; ,""ion" umum



r"panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendarian rencana, danioman pengendalian pelaksanaan.
T

an Rencana Kota selanjutnya disebut KRK adalah informasi tentangdan lingkungan yang diberrakukan oreh pemerintah

[' tzin Peruntukan dan Penggunaan Tanah selanjutnya disebut slppT adalahimen yang diterbitkan or"r, W"iirJ".untuk o"p"t'r"iranfaatkan bidang tanah;an luas tertentu, sebagai pengendiii"n p"rrntukan rokasi.
,sempadan bangunan adalah garis ?"q kavling yang ditarik sejajar dengan
fi;il F l;,Sf Hrl? L i*,,11 ^'.?gtt E{4; d#" batas a n ti ra b a g i a n

tata bangunan
lokasitertentu.

9 yang boteh dibangun dan yang tiJ'ak nonrr;i#il;.
adalah peroranga.nr b"g.".l, kerompok olang atau perkumpuran yangn permohonan izin mendirikan bangunan teploa firierintah kota.

11.":"?::n",::: ilr;?:T.f disebut KDB adatah angka persentase
*il1^jf:::rTy! rantai dasar b;r;;;;' ;#uls"H;"il::

3:g:t?H"11=1?! |1'gnrran vans did;; '"li,li';:#; ill:rencana tata bangunan dan lingkungan.

j::":^?::n",:.ii lt3qrtltnya .disebur KLB adarah anskaantara luas seluruh lantai bahgunan gedung dan
rencana tata

persentase
luas tanah
ruang dantata bangunan darr lingkungai.

3:::iif.liK?p,.?0"tah angka persentase perbandinsan antara tuas;,;;;ilk*"i;jtnen/nennhiiarran r{an t,.^^ +^i^. 1l,1

::i,H j3:l_ l"rp*1r<anrciaerih perencanaan yanssesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan ffiiiilk,ffi,"i.
tapak basemen selanjutnya disebut KTB adalah

rah perencanaan yang dikuasai-sesuai

perbandingan antara luas tapak basemen
angka presentiase
dan luas tanahah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang danbangunan dan lingkungan.

)angunan gedung adalah jagk yang diukur dari lantai dasar bangunan, di' bangunan gedung teriebut 'did'irikan *"rp"i 
-oengan 

titik puncak

| lasar bangunan adarah ketinggian rantai dasar yang diukur dari titiktertentu yang ditetapkan

Pekarangan adalah suatu perpetakan tEnah, yang menurut pertimbanganfi kota dapat dipergunakan untuk tempat merioinlan bangunan.
bangunan gedung {3rah kinerja bangunan gedung daram tahapy::gll"l^Tjgq:1, bajk sgcara. kesetiruhan i'"upun sebagian darimanfaat, keseramatan dan kesehatan kerja, dan/atau 

"d##;;

rencana teknis pembongkaran adalah rencana teknis pembongkaran

,t:::i:,r" f "*?: i 1rT1111113I i I l_, pu ng"t" r, u" n' J 
" 
n te knolos i ya nsrmerintah kota dan diraksanakan secara tLrtin 

"g", 
t"ri"g"'il;ilJ#:n rnasyarakat dan lingkungannya.

rencana teknis adarah pemyataartrterturis tentang terah dipenuhinyayaratan dalam rencana teknis bangunan gedung yang telah dinilai /

rencana teknis adalah pernyataan hukum dalam bentuk pembubuhan

,fl ?f,|:'. f ln 3,y,:: gs- :ittt" stem pet/cap t".rn i, v"ns menyatakandokumen Ians dimaksud -.o"1im pJ;"-d;;; ffi;i';;::'ffi:ffi[:;
syaratan dalam renmna teknis bangunan gedung.



Pertimbangan teknis adarah pertimbangan dari tim ahri bangunan gedung yangdisusun secara tertulis dan profesionai terkait i"ng"n pemenuhan persyaratanteknis bangunan gedung baik darar prorlr-pemoangunan, pemanfaatan,pelestarian, maupun pembongkaran bangui"n g;drg.
Tim ahli bangunan. gedung 

.selanjutnya disebut TABG adalah tim yang terdiri daripara ahli yang. terkait oengan penyerengg"r""n bangunan gedung untukpertimbangan teknis dalam pioses penelitian dokumen rencana teknis denganmasa penugasan terbatas, dan jug" untut< 
- 
memberikan masukan darampenyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung yang susunananggotanya dituniuk secara kasus per kasus di'sesuaikan dengan kompleksitasbangunan gedung tertentu tersebut.

Laik fungsi adalah suatu kondisi bangunan,gedung yang memenuhi persyaratan

;$$ffHtif 
dan persyaratan teknis sesuai o6nganiungri u"ngrnan'gedung yang

sertifikat laik fungsi bangunan gedung (sLF) adalah sertifikat yang diterbitkan olehpemerintah kota kecuali untuklangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintahuntuk menyatakan keraikan fun[si rritu - 
n'"nfun"n gedung baik secaraad m in istratif maupun teknis seberum pemanfaatan nia.

Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung besertaprasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu hil fungsi--'
Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunangedung, komponen,. bqh3n, bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agarbangunan gedung tetap laik fungsi
Pemugaran bangunan. gedung yap dilindungi dan dilestarikan adalah kegiatanmemperbaiki, memulih kan kem uali bing unan g]edu ng t<e oentuk ;-li;t;
PelesJarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunangedung dan lingkungannya untuk mengembiiiran keandatan bangunan tercebut

;it"H"fff;.:* astinva atau sesuai l"ns"n [""J""n ,"nr.i"p"riode yang

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung adalah berbagaikegiatan masyarakat yang merupJ[an p"*uiJJ"n tenenoir dan keinginanmasyarakat untuk memantau dil menjaga keteftiban, ntembeii masukan,menyampaikan pendapat dan pertimbangan, lerta melakuka" d;;t* peruakilanber*aitan denga n pe n ye leng ga,raan tangir nin g;d";;
Dengar pendapat publik adalah forum.dialog yang diadakan untuk mendengarkandan menampung 

.aspirasi masyarakat uii[ nE*pa pendapat, pertimbanganmaupun usulan dari masyarakat baik 
. 
berupa masukan untuk' menetapkankebijakan pemerintah daerah dalam penyelengg"r""n bangunan gedung.

Gugatan perwakilan adarah 
-gugatan yang berkaitan dengan penyerenggaraanbangunan gedung yang. oi4ir<in oblr r""t, 

"i""g atau lebih yang mewakilikelompok dalam.meng.ilukan gugatan untuk kepentingan mereka sendiri dansekaligus mewakiti.pihak yang oiruliran vJng *"ilitiLi t"r"raan fakta atau dasarhukum antara wakir kerompok-dan inggoia t6tompok yang dimaksud.
Pernbinaan penyerenggaraan bangunan gedung adarah kegiatan pengaturan,pemberdayaan dan pengawasan c-atam ni,igk" 

-*Jwujudkan 
tata pemerintahanyang baik sehingga.setiap penyerengaraan bingunan gedung dapat berrangsungtertib dan tercapai keandaian 

-bangunan 
geoun-g yang sesuai dengan fungsinya,serta terwujudnya kepastian hukum.

Pengaturan adarah penyusunan d3n 
. 
pelembagaan peraturan perundang_undangan, pedoman, petunjuk, dan standar teknis-bangunan gedung sampai didaerah dan operasionalisasinya di masyarakat.



Pemberdayaan adalah kegiatan untuk menumbuhkembangkan kesadaran akanhak, kewajiban, dgn peran serta penyelenggara bangunan gedung dan aparatpemerintah daerah daram penyeren$gaiaan bJngunan gLoung.
Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapap peraturan
nerundang-undangan bidang bangunan geound dan upaya penegakan'hukum.
Pemeriksaan adalah kegiatan pengamatan, secara visual mengukur, dan mencatat
nila.i indikator, gejala, atau kondisi bangunan gedung metipiti komponen/unsur
arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan e-rerarir<il), pra$aran. 'd"n 

saranabanguna.n gedung, serta bahan bangunan yang terpasang, untuk mengetahuikesesuaian, atau penyimpangan terhadap rp"-*int"ii tekiiis v"ng ditetapkan
selnula.

Pengujian adalah kegiatan pemeriksaan dengan menggunakan peralatan
lg.tT"."r|, penggunaan fasilitas laboratorium untuk- menghit,in! o"n menetapkannilai indikator kondisi bangunan g.equry meliputi komponen/unsur arsitektur,struktur, utilitas, (mekanikal dan etettrirlj, prasarana dan sarana bangunangedung, serta bahan bangunan yang terpasang, untuk mengetahui kesesuaian
atau penyimpangan terhadap spesifi kisi teknis ying ditetapkarisemuta.
Rekomendasi adalah saran tertulis dari ahli berdasarkan hasil pemeriksaan
dan/atau pengujian, sebagai dasar pertimbangan penetapan pemben'an sertffikat
laik fungsi bangunan gedung oleh pemerjntah kota.'
Analisis,mengenai dampak lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak
besar dan penting suatu usaha danlatau kegiatan y€ng direncanakan pio"
lingkungan 'hidup yang dipertukan bagi proser-p"ngatiruitln keputusan tentang
penyelenggaraan usaha danl atau kegiatan.

Ugaya pengelolaan lingkungan (UKL). dan upaya pemantauan lingkungan (UpL)
adalah kaiian mengenai identifikasi dampak{impar dari suatu i"nc"na usaha
dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan AMDAL.
Fasilitas parkir a$3lgh lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian
kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melak--ukan kegiatan pada suatu
kurun waktu.

latyan ruang parkir (SRP) adalah ukuran luas efeKif untuk meletakkan kendaraan
(mobil penumpang, bus / truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan
lebar buka pintu. e

Bagian Kedua
Fungsi Bangunan Gedung

Pasal 2
Fungsi bangunan gedung di wilayah Kota Kendari, digolongkan dalam fungsi
hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta rungii khulus.
Bangunan gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
bangunan untuk rumah tinggar tunggal, rumah tinggal darurat, ruman susun, dan
rumah tinggal sementara

Bangunan gedung fungsi keagamaan sebigaimana dimalrsud pada ayat (1)
meliputirnesjid, gerera, pura, wihara, dan kelenteng.

Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, pernotelan,
wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanari.

Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi bangunan gedung untuk pendidiian, keb].rdayaan, petayanan kesehatan,
laboratorium dan pelayanan umum.



Bangunan gedung fungsi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputibangunan gedung untuk reaktor nu.klirlinst;la;i;;;ahanan o"n i""rnanan, da4bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri.
satu bangunan gedung dapat memiriki rebih dari satu fungsi.
Fungsi bangunan gedung. sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus sesuaidengan peruntukan lokaJi yang-oiatur datant p*"tur"n daerah'tentang rencanatata ruang wilayah Kota Kendari.

fungsi bangrrnan 
.ge!ung- sebagaimana. dimaksud pada ayat (1), dftetapkan olehPemerintah Daerah dan dicantuirkan dalam izin mefroirikan bangunan.

Perubahan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksudpada ayat (9) harus mendapatkin persetujuan dan penetapan.kembali olehPemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Klasifikasi Bangunan

pasal 3
Menurut fungsinya, bangunan di wilayah Kota Kendari diklasifikasikan sebagaiberikut:

a. Bangunan rumah tinggaldan sejenisnya;

b. Bangunan keagamaan;

c. Bangunan perdagangan danjasa;
d. Bangunan industri;

e. Bangunan perdagangan;

f. Bangunan perkantoran;

g. Bangunan transportasi;

h. Bangunan pelayanan umum;

i. Bangunan khusus.

Menurut umumya, bangunan di wilayah Kota Kendari diklasifikasikan sebagaiberikut:

a. Bangunan permanen;

b. Bangunan semi permanen;

c- Bangunan sementara.

Ivlenurut wilayahnya, bangunan di wilayah Kota Kendari diklasifikasikan sebagaiberikut:
a. Bangunan di kota klasifikasi l;

b. Bangunan di kota klasifikasi ll; '

c. Bangunan di kota klasifikasi lll;
d. Bangunan di kawasan khusus / tertentu;

e. Bangunan di pedesaan.

f' Bangunan di kota Klasifikasi l, ll, lll sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan
c, dapat didasarkan pada radius terhadap pusat kota, atau berdasarkan fungsi
wilayah, yang ditetapkan oleh Walikota.

l0



[?:ffitl 
lokasinya, bangunan di wilayah Kota Kendari diktasifikasikan sebagai

a. Bangunan ditepijalan utama;

b. Bangunan ditepijalan arteri;

c. Bangunan ditepijalan kolektor;

d. Bangunan di tepijalan antar lingkungan (lokal);
e. Bangunan di tepijalan lingkungan;

f. Bangunan ditepijalan setapak.

lsril[Yt 
ketinggiannva, bangunan diwilayah Kota Kendari diktasifikasikan sebagai

a. Bangunan bertingkat rendah (satu s/d dua lantai);
b. Bangunan bertingkat sedang (tiga s/d lima lantai);
c. liangunan bertingkat tinggi (enam lantai ke atas).

l:?lil:' 
luasnya, bangunan di wilayah Kota Kendari Diktasifikasikan sebagai

a. Bangunan dengan luas kurang dari 100 m2 _ b00 m2;
b. Bangunan dengan luas b00 -1000 m2;
c. Bangunan dengan luas di atas 1000 m2.

H?llTil 
statusnva' bangunan di wilayah Kota Kendari Diktasifikasikan sebasai

a. Bangunan pemerintah;

b. Bangunan swasta.

Pengklasifikasian 
.bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) s/dayat (7), dimaksudkan untuk kbpenting"n pEn.r"p"n p.r"y"ratan administrasi danatau teknis bangunan gedung_.yang tiarus oipen-r,rii,'dan'dapat oit"iilan denganbesaran retribusi yang harus JiOayai.

BAB II
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian pertama
Umum

Pasal 4
s.etiap bangunan gedung harus dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan, dan / ataudibongkar sesuai dengin persyatatai uangunan qegung, sebagaimana yangdiatur dalam peraturan peru noanil-undangan i, ng ;.ir"ku.
setiap bangunan- gedung harus 

. 
memenuhi persyaratan administrasi agarbangunan dapat dimanfaat[an sesuai oenganlungliv"ng ditetapkan. ,

setiap bangunan gedung harus memenuhi. persyaratan te$is, baik persyaratantata bangunan maupun persyaratan reanoaran uJngunan ggd;g,;i# n"ngun"ngedung laik fungsi dan layak huni, serasi dan selaral o"ngrn lingkungannya.
Pemenuhan persyaratan teknis disesuaikan dengan fungsi, klasifikasi, dan tingkatpermanensi bangunan gedung ' ---'e-''

II



Bagian Kedua
Kearifan Lokal

Pasal S

' 'l*Hili*i,?J#Jflr:1ff.1;:J"f,:Ti bangunan gedung adat vans didirikan dengan

iU" 
sebagaiwarisan kearifan lokal di bidang arsiitektur bangunan gedung; dan

;:ffi4;:'l;tn;r'ilff :'* 
ko." atau bagian rota unturi ;r"*,,i o]"n""""-bangunan gedung baru.

Daerah melakukaniii:'rv"'vrr"!F'r rJderan melaKuKan pembinaan dalam rangka memelihara keahtianlirbidang bangunan gedung I **"n?dat / tradisional.

i3l?"?U-l1l?i,:lln?*lg*l::g'!:r),vansorehpemerintahDaerahdinirai[ :ll:l:"danstrategis,-nardfi;il;;i;#'oH;H'ro;:*:Xfr:l?;:I?i,i]llfi
Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan kearifan.rokal sebagaimana dimaksudpada avat (1), ayat (z) o"n Iv"lJ$ oi"tui *"*uJi"Joreh warikota.

Bagian Ketiga
Persya rata n Adm.ir istras i

pe rsva rata' oo r?f'113*l J" n nu n" n Ged un g. pasal 6
setiap bangunan.gedung harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai yangdiatur datam peratrJran pEruno"ig-uno"ngan y;;;;;rraku, yang meriputi :a. Status hak atas tanah;
h izin pem.anfaatan dari pemegang hak atas tanah;
c. Status kepemilikan bangunan gedung; dan
d. lzin mendirikan bangunan gedung.

ffjff;-ng 
atau badan dapat memiriki bangunan gedung atau bagian bangunan

[?ilT:fl, :fi?:l .ff 
,;j*T" pendataan ban g u nan sed u ns untuk kepe rr uan

Pasal 7
hak atas tanah sebagaimana dimaksud daram pasar 6 ayat (1) huruf a, adarah
:l:l i?:#i,?J^"lg^ly,f1lT g+; gi"i,i"",tmkat sebasai tanda buktirasaan / kepemi'r":-lTll, l"n"tt*rar mir*<, h;i.;=ilffiffi;f irl[Tr,T5ilusaha (HGu), hak, pe.nggroraaniHpri, l"r:ii:k JJ*l,, atau stltus tanah rainnyaberupa girik, pethur<, arti ir"r u"rio"n akta r bukti kepemirikan rainnya.

Pasal 8

pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal6
,,t;l.n:Hl,,l' j#.1 tJ:*f}a Tyrl-*;;ffi,an yans dinyatakan daram
i:l J:tffi 

antara pemesans h"k !i; i#ilTH";"ffiilfl ;f#1:Tr:1?,1il

t2



pasal 9

fi1t**g*l*ii""ru:*{ffi h,,Eili:?:ikil;3iffi 
"r#, Pendataan surat keterangan bukti ka,"'ahr:r-^-_ . 

"vvre.Grrr pendataan

pendataan bano
ffi ::$::.at'H:X1if_"".j,i!;{,Ht"f#15:tn?,:H:i"n";j,:xn,o::yi::t

IJaqa saal

ffj,Hfi ff :,s'nfllit:,ffi*,*ms*miii:**:,Berdasarkan pendataan ;;":at 
tsur'r?D gedung, oarisstem;;t"H"$pastian

f:f;in!ilbi?fthrjru,;f,#J:fffiii*;'l"tai.pe,aksanaand"f iasas

r**#j,*,ln:ffin+fiiH[ffiffii
l1i: lr:noirikan Bansunan (tMB) 

Pasd 10

nuruf d adalah i:

ftlfint#frfi l;1i*'+d''iil:,rf Effiilii*fi:flf,,,I:#
pemberian,", ]]l'r:::*i:l' ]:g?'ffiTi:l, nlklt;ff T'"J'"' o""gli
Dangunan gedung 

_oi wirJyai 't'€rg€rddlikan pembangunan 
dan pemanfaatanpenshuni dan tinskunsan,"il'i",il;T"ff:l;;,;rfl:.. t"rr".ni"Jvj' ilr"hr"t"n

l}Tft fr],ff ,T#_p"r.lr*fi $ifu;erm,;,i,:lliffi nlr*
, persyaratan Adminisrrjirf,ffilf," 

Geduns Lama / Adat
Pasal il

P_ersyaratan administrasi untuk tgedung aoat sen";;;;:^:"-1Yl ?"ngunan geduno
crensan ret"ntu,b"saimana oimarsux"ui:rltF:::,':i" 1"1 r atau. bansunan
,omin,ti,-ti,;;:1"fl :i:x#"ttrHg,'?T#t;il5;*.3,#fr #,*Hil
:"ffi: ;r?Tinistrasi 

seoasai;ana dimaksud pada ayat (1) metiputi:
b status *"f"ffill;llf"l J"liill,f;'.,ni"uo,n mirik pihak rain;
c. izin mendirika

llyeritan o"",]l fi:Jn:il::' .MB)

|".ff "1!:"1flx1il#fl ;*'ill"IL,Hl:ff T:'#l"Hf,TH:1T:l:i',H:?"n",1H:
nsua S?lTl€

#,fl,"?Fn"?ll:fl :x?,**tx,iii"f ":J:i?,r,oiilL?iff 
,,i:ilfr ,T.,,



Bagian Keempat
Persyaratan Teknis

Pasal 72

i''Persyaratan teknis.bangunan gedung maupun bangunan gedung lama atau adat,*:3ffi1 l5l**"^offil SF:,:d!ry"'i;' ffi* letap mempertimbanskanri aspek persvaratan. teknis sebasaimrn" oi"iur;;il; ;;#rff"##:i1"il%:li,ketentuan yang berlaku. ' vs's

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meriputi :
a. persyaratan tata bangunan; dan
b. persyeratan keandalan bangunan gedung.
Pemerintah Daerah dalam menyusun persyaratan teknis bangunan gedung tamaatau adat yang dibangun dengan kaiAih t 

"AirOr"ilOapat bekerja slma denganasosiasi keahlian yang terkait" 's" YeFsr v\.^srJcr D€tr

Tata cara penyediaan dokumen dan penilaian persyaratan teknis sebagaimanadimaksud daram ayat (2), diatur rebih ranjut oun wariibt".

Bagian Kefima
Percyaratan Tata Bangunan

Paragraf 1
Peruntukan Lokasi

pasal f3
Pembangunan dan pemanfaatan bangunan
peruntukan lokasiyang diatur dalam :

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari.
b. Rencana Detail Tata Ruang Kota.

gedung harus sesuai dengan

c- Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan untuk rokasi yang bersangkutan.

,?'::,'*::^,:S;::"0:g^ll"::nliiT"lrud pada ayat (1), merupakan peruntukan

lt3 
* 

3 ;" "1"j3:g* 3 ^ 
p:P:,_q . l: g I ti n'l * lil ;'; " tl'Ta:l'' ;:lilil ffi Ipenunjans asar berkonsurtasi densan Dinar rata xotJill'riTrli5fiir.

ijlT.:I*I:g:t':3",:ryF" informasi,tentans peruntukan rokasiarau ketentuan
i ; ST"o3ln"Til-l T"lT g9"g 1 ! t " 

6 ; il; ;.,ffi . ffi H :ll?f :ffi":lH:pada Dinas Tata Kota dan Ferumahan.
untuk pembangunan di atas jaran umum, saruran, atau.sarana rain, atau yangmeliputi sarana dan.prasarana jaringan kota, atau Jibawah / di atas air, atau pada
ffi:x! Hliffiil-JrX*" ltransmisi) iegangai'' ti"ggi, i.'"*, mendapar persetujuan

paragraf 2
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

pasal 14

1) setiap bangunan gedung yang dibangun dan dimanfaatkan harus memenuhikepadatan bangunan yani iiattr dalarn-xoen"i*n Dasar Bangunan (KDB) sesuaiyang ditetapkan untuk tokJsiyang bersangfutan. 
'

t4



l-

l5

i;1, Koefisien Dasar Bangunan
ii. lingkungan / resapan air
ili.,kg5r*rr.r, kepentingan

(KDB) ditentukan atas dasar kepentingan perestarianpemukaan tanah dan. pencegahan teinaCaf b;;;ekonomi, fungsi bangunin, 
- 

keselamatan dan*- kenyamanan bangunan.

ljl''Ketentuan besamy.a KDB pada ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang|ir Kota atau yang diatur dila;-#ncana Tata Ruang.einguna;G; Lingkungan
illllJllis-1:,irX1ffii:lr1:il'ff1'v"'-"",*-"*11i o"ngin k"t"nti"n p*,turan

paragraf 3
Koefisien LantaiBangunan {KLB)

pasal 15

Koefisien Lantai B-angunan (KLB) ditentukan atas dasar kepentingan perestarianllngkungan / resapan air pennukaln tanah d;; pun""g"rian teihadap bahayakebakaran, kepentingan ' 
"iono*i, fungsi--ili,i.*rt"n, tungsi bangunan,keselamatan dan kenyiman"n u"njunan, k6serai,"t"n dan kenyamanan umum.Ketentuan besarnya KLB sebagaimana dimaksud pada ayat. (1), disesuaikan

l:trtr"ft:ffi:5fft;iJffi,lil3:g eagian frii*n Kota dan );iJ peraturan

paragraf 4
Koefisien Daerah Hijau (KDH)

pasal 16

Koefisien Daerah Hijau (KDH) ditentukan
lingkungan / resapan bi, p"rruh"n't"n"n.

atas dasar kepentingan pelestarian

Ketentuan besarr
cen ga ; R" il;;'tfl -5o*1,rff iffi [: f, "undangan yang berlaku. s

Ketinggian banqunan
(RDTB) Kota Keindari.

,jimafsud. pada ayat (1), disesuaikan
Kora dan / atau peraturan perundang-

paragraf 5
Ketinggian Bangunan

Pasal 17

ditentukan sesuai dengan Rencana Detair rata Bangunan

untuk masing-mTing 
..lofasj yan.g berum dibuat 3t: ruangnya, ketinggianmaksimum bansunan-ditetapkanl;n repara JiiI, r"t" Kota-din perumanarlsetelah dengan oerrooiJinasi o.u.nO*- ti"@? . Dinas pU, dengan

[:Tg:[T 3:13:Xi,,[?i'"i:f lpj1 
nn'' nI n s u n a n] il,"r"' 

"t" 
n u"n J, n a n, serta

f$:g1tffi;:ill,,1",::L#:ksimum 4 (empat) rantai dan serebihnya, harus

Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur oreh warikota.



i<elentuan untuk konstruksi tahan gempa untuk Zona
ilitetapkan untuk rokasi kecamatan |a ng bersang kuta n.

Paragraf G

lntensitas Bangunan Gedung

Pasal 18

unan gedung di seluruh wilayah kota harus direncanakan berdasarkan
C atau mikro zonasi yang

:Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meriputi:
a. bangunan gedung pada umumnya, kecuari bangunan gedung hunian rumah, tinggal dan rumah deret 1 (satu) lantai; dan
b. bangunan gedung tertentu.

::T:,a^9"g,Tg lt"il". rumah_.tinssat dan rumah deret 1 (satu) tantai,s(s/ tql ttclt

*:fl":T:i" g,Tfl!,oaoa avat.(2) drir a, dapar didirikan arng.n persyararanyang memenuhi persyaratan minimal konstruksi untuk hengtriia"if"n
runtuh total.

iBangunan gedung yang sudah didirikan yang belum direncanakan untuk tahanrgempa sebelum peraturan daerah ini diundanglan, dibina oren pemerintan daerahuntuk mencapai konstruksi tahan gempa.

fr'Fembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur rebih ranjut dengan
;'Peraturan Walikota.

Bansunan Geduns t"rltTiff#nln a"n Bansunan Geduns Darurat
Pasal f9

: H:l:ljtji_try!.r."nerbitkan . 
IMF sementara bansunan seduns

!'s'r\vrq vql,€rr rilsrfiirult^all llvlE' semenlara bangunan gedung semi permanen
untuk fungsi kegiatan utama dan/atau fu'rgsi t<egiatin p"n.-Ini"ng.-
Fungsi kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kegiatan pameran berupa bangunan gedung anjungan;dan

'b. kegiatan penghunian berupa bangunan gedung rumah tinggar.
Fungsikegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kegiatan penghunian berupa basecamp;
b' kegiatan pembangunan berupa direksi keet arau kantor dan gudang proyek;

leruna yorf-uprumah sederhana, rumah pasca
rumah knock down.

Pasal 20

. walikota dapat menerbitkan IMB sementara bangunan gedung darurat untuk fungsikegiatan utama dan/atau fungsi kegiatan p"nuniJngl
1 Fungsi kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kegiatan penghunian berupa basecamp; dan
I3' b. kegiatan usaha/perdagangan berupa kios penampungan sementara.
) Fungsi kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fungsiuntuk bangunan gedung:

a kegiatan penanganan bencana berupa pos penanggurangan dan bantuan,dapur umum;

c. kegiqtan pameran / promosi
gempa bumi, rumah pre-cast,
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b. kegiatan mandi, cuci, dan kakus; dan

c. kegiatan pembangunan berupa direksi keef atau kantor dan gudang proyek.

Pasal 21

Bangunan gedung semi permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat
d iberi IMB sementara berd asarkan pertimban gan :

a. fungsi bangunan gedung yang direncanakan mempunyai umur layanan di atas
5 (lima) tahun sampaidengan 10 (sepuluh) tahun;

b. sifat konstruksinya semi permanen; dan

c. masa pemAnfaatan maksimum 3 (tiga) tahun yang dapat diperpaniang dengan
pertimbangan tertentu.

Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditingkatkan
menjadi bangunan gedung peffnanen sepanjang letaknya sesuai dengan
peruntukan lokasi dan memenuhi pedoman dan standar teknis konstruksi
banguhbn gedung yang berlaku.

Pasal 22

Bangunan gedung darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat diberi
IMB sementara berdasarkan pertimbangan:

a. fungsi bangunan gedung yang direncanakan mempunyai umur layanan 3 (tiga)
yang sampai5 (lima) tahun;

b. sifat struktur darurat; dan

c. masa pemanfaatan maksimum 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang dengan
pertimbangan tertentu.

Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibongkar setelah
selesai pemanfaata n atau perpanja ngan pemanfaatan nya.

Paragraf 8
lntensitas Bangunan Gedung di Lokasi Berpotensi Bencana Alam

Pasal 23

Bangunan gedung di lokasi pantai hanya dapat didirikan berupa bangunan gedung
untuk fungsi yang terbatas meliputijenis:

a. bangunan gedung pelabuhan serta fasilitas pendukungnya;

b. bangunan gedung pelelangan ikan serta fasilitas pendukungnya;

c. bangunan gedung wisata pantai, wisata bahari serta fasilitas pendukungnya;

d. bangunan gedung industri dan pembangkit listrik serta fasilitas
pendukungnya;dan

e. rumah nelayan tradisional.

Ukuran Peil lantai terendah bangunan gedung dari permukaan air pasang naik,
akan diatur kemudian oleh Walikota.

Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf e yang
berupa konstruksi panggung harus diberi perkuatan konstruksi berupa skur atau
bracket.

Bahan bangunan untuk konstruksi baja harus diberi perlindungan terhadap air asin
dan oksidasi.
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Paragraf 9
Garis Sempadan

Pasal 24

n tentang Garis Sempadan, akan diatur secara tersendiri melalui peraturan

Paragraf 10 '
Jarak Antara Bangunan

Pasal 25

harus mempunyai jarak masa / blok bangunan dengan
sekurang-kurangnya 6 (enam) meter Oan ? ttig"i;ete,

,,,dbngan batas kavling.

iifrat altarq masa / blok bangunan satu lantai dengan lainnya dalam satu kavling
i;, at"u antara kavling, akan diatur kemudian oleh waliiota.

,Untuk bangunan bertingkat, getiap kenaikan satu lantai jarak antara masa / blokbangunan yang satu dengan lainnya ditambah i;;fi 0,5 meter.
,Ketentuan lebih rinci tentang iarak antar bangunan gedung mengikuti ketentuandalam standar teknis yang bedaku.

paragraf 11
Arsitektur Bangunan Gedung

Persyaratan arsitektur bangunan gedung. meliputi persyaratan penampilanbangunan gedung, tata ruang dalam, ieseifiuang.n, keserasian, dan keselarasanbangunan gedung dengan ringkunganny., " ."rt. pertimbangan adanyakeseimbangan antara nidi-nilai s6sial-buaZia setempat terhadap penerapanberf agaf perkembangan arsitektu r Oan retayaia.
Persyaratan penampiran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus memperhatikan bentulidan karakteristit aiitertur dan lingkungan yang adadisekitarnya.

[[: fersvaratan tata ruang daram bangunan sebagimana dimaksud
ff,ll harus memperhatikan-fungsi ruang, arsitektur Sangunan gedung,
il., bangunan gedung.

'Persyardtan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan
dengan .. lingkungalnyq sebagaimana dimaksud pada
mempertimbangkan terciptanya ruang ruar bangunan geoung,
yang seimbang, serasi, dan selaras dengan finglungannya.

pasal 27

setiap bangunan tidak diperborehkan mengharangi pandangan raru rintas.
setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan menggangguatau menimburkan gangguan keamanan, tesltamatan umum, keseimbangan /pelestarian lingkungan dan kesehatan tingiungan. 

'.-'

setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan dibangun /berada di atas sungai/ saruran / serokan l pliiipEng"ir"n.

J,:,Setiap bangunan umum
f,bangunan di sekitarnya

pada ayat (1)
dan keandalan

bangunan gedung
ayat (1) harus

ruang terbuka hijau
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Khusus
ffih1ffj"j:n:i,:_J:T,,::Ttiyai sunsai {ensan rebar > s0 m,

3,il 
n 

: : :. #., 16 : *T:li 11'; i **L g ffid;' ; ffi 'uil,.il;
khusus dan harus menaf.r.+ ;:- 

v'trIL'Irv^rrr^all uengar
Denetanar ^o.o"ts ^1"1,"n11?"t 

persetujuan dari Walikjta,
ilil1?:il"l,T:^:ll,^l:19:f ;i#"1n"ilil"*",ii,1"?1il"

u fungsi sungai dan merusak liigkungan.

_ Bagian Keenam
Persyaratan pengeiA"lian 6"mpak Lingkungan

Pasal 29

setelah
tidak

pan persyaratan pengendarian dampak ringkungan hanya berraku bagian gedung yang dapafmenimbutxan oamp"ip""t"*g terhadap lingkungan.
bangunan jenis usaha dan / atau kegiatan diwajibkan untuk memiriki rkapi Dokumen Lingkungan r""rliE raturanDaerah yangberraku-ffi[d;: tffft"rTil,*''*fi$.fr]ffiffi

setiap bangunan jenis usaha dan ,/ 4y kegiatan yang sudah rnemiriki rMB,
$1"?1ff:n! [t:l#:m 

it iki / m" r"i g r'p i ooru riJ- iins r,u n g an ses u a i pe ratu ran

lrPelanggaran terh,adap ketentuan ayat (4), dapat dikenakan sanksi sesuai denganffi:rn vans oedar<u-oa;-i'"tl-r r=iri'm"i,o;rii;; Bangunannya dicabut oreh

h_ Bagian Ketujuh
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

pasal 29

i Persyaratan tata-bangunan untuk sy3tu. kawasan, 3f"n disusun dan ditetapkan.l"l"r Rencana rata Eang;n;;'l;" Lfngkungan (RTBL).
r,l rlala*

ilSl;ilriil::ffiT",5]fri' Pemerintah Daerah mensikutsertakan masyarakat,

iTi::Jifi,.o'tusun 
dan telah ditetapkan, dapat ditinjau kembati setiap 5 (tima)

RTBL digunakan y$uf. .pengendarian pemanfaatan 
.ryang suatu ringkungan/kawasan, menindaklanjuti-il;; rinci' taia'rffi; datam. rangka perwujudan

#i}]J,,"s,:iTx-:.,:*:l:;",*,[laH:,,T.Jil3".T*1il,til"3;[,"?:i"T

_ p,agian Kedelapanpercyaratan Xeinoaf"" A"ilgrnan Gedung

persva rata n Kese ra ma J""11?l*1, *"o n" na n Konsku ks i
pasal 30

;Sff"",iTi#13:*JeH:",igilXifi*,.|i'n", mempertimbanska n kekuatan,
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/ standar teknik yang harus dipakai ialah peraturan / standar teknik yang
di lndonesia, baik berupa SNI yang meliputi tata cara, spesifikasi, dan
uji yang berkaitan dengan bangunan gedung, maupun peraturan / standar

yang lain.

bangunan dan bagian konstruksinya harus diperhitungkan terhadap beban
beban yang dipikul, beban angin, dan getaran dan gaya gempa sesuai
pereturan pembebanan yang berlaku.

bangunan dan bagian konstruksinya yang dinyatakan mempunyai tingkat
angin atau gempa yang cukup besar harus direncanakan dengan konstruksi
sesuai dengan pedoman dan standar teknis yang berlaku.

bangunan bertingkat lebih dari dua lantai, dalam pengajuan penzrnan
strukturnya sesuain bangunannya harus menyertakan perhitungan

dan standar teknis yang berlaku.

menunggu Walikota membentuk tim ahli bangu,nan gedung, Walikota
k Tim yang mempunyai kewajiQan dan wewenang untuk memeriksa
bangunan yang dibangun / akan dibangun baik dalam rancangan

ngunannya maupun pada masa pelaksanaan pembangunannya, terutama untuk
terhadap bahaya gempa.

Paragraf 2
ratan Keselamatan dari Segi Ketahanan Terhadap Bahaya Kebakaran

Pasal 31

bangunan gedung untuk kepentingan umum, seperti bangunan peribadatan,
perkantoran, bangunan pasar/ pertokoan / mal, bangunan perhotelan,

n kesehatan, bangunan pendidikan, bangunan gedung pertemuan,
unan pelayanan umum, dan bangunan industri, serta bangunan hunian susun

mempunyai sistem pengamanan terhadap bahaya kebakaran, baik sistem
maupun sistem proteksi aktif.

persyaratan ketahanan terhadap bahaya kebakaran mengikuti
dalam pedoman dan standar teknis sesuai peraturan perundang-

yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Persyaratan Bahan Bangunan

Pasal 32

,fenggunaan bahan bangunan diupayakan semaksimal mungkin menggunakan
bahan bangunan produksi dalam negeri / setempat.

Penggunaan bahan bangunan harus mempertimbangkan keawetan dan kesehatan
dalam pemanfaatan bangu nannya.

Bahan bangunan yang dipergunakan harus memenuhi syarat-syarat teknik sesuai
{engan fungsinya, seperti yang dipersyaratkan dalam Standar Nasional lndonesia
(SNl) tentang spesifikasi bahan bangunan yang berlaku.

Penggunaan bahan bangunan yang mengandung racun atau bahan kimia yang
berbahaya, harus mendapat rekomendasi dari instansi terkait dan dilaksanakan
oleh ahlinya.

Pengecualian dari ketentuan pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi dari
Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
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Bagian Kesepuluh
Persyaratan Kesehatan

Paragraf 1

Jaringan Air Bersih

Pasal 33

is, mutu, sifat bahan, dan peralatan instalasi air minum harus memenuhi
ar dan ketentuan teknis yang berlaku.

lihan sistem dan penempatan instalasi air minum harus disesuaikan dan
r terhadap sistem lingkungan, bangunan-bangunan lain, bagian-bagian lain
ban$unan dan instalasi-instalasi lain sehingga tidak saling membahayakan,

, dan merugikan serta memudahkan pengamatan dan pemeliharaan.

aan sumber air minum diambil dari PDAM atau dari sumber lain yang
kan secara resmi oleh instansi/ lembaga yang berwenang.

rncanaan dan instalasijaringan air bersih mengikuti ketentuan dalam pedoman
standar teknis yang berlaku.

Paragraf 2
Jaringan Air Hujan

Pasal 34

m tiap-tiap pekarangan harus dibuat saluran pembuangan air hujan.

an sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempunyai ukuran yang
dapat mengalirkan seluruh airbesar dan kemiringan yang cukup untuk

an dengan baik.

hujan yang jatuh di atas atap harus segerd disalurkan ke saluran di atas
tanah dengan pipa atau saluran pasangan terbuka.

hujan harus dibuang atau dialirkan ke saturan umum.

.ifika l"l dimaksud pada ayat (4) tidak memungkinkan, berhubungan belum
,"tersedia.nya saluran umum ataupun sebab-sebab lain, maka pembuangan air hujan

ts dilakukan melalui proses peresapan ataupun cara-cara lain yang ditentukan
ditetapkan oleh Walikota.

iiPerencanaan dan instalasijaringan air hujan mengikuti ketentuan dalam pedoman
l,dan standar teknis yang neihful

pqragraf 3
Jaringan Air Kotor

Pasal 35

Semua air kotor lang asalnya dari dapup, kamar mandi, wc, dan tempat cuci,
pembuangannya harus melalui,,oipa-pipa'tertutup dan sesuai dengan ketentuan
dan peraturan yang berlaku.

Pembuangan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dialirkan ke
saluran umum.

Jika hal dimaksud pada ayat (2) tidak memungkinkan, berhubungan belum
tersedianya saluran umum ataupun sebab-sebab lain, maka pembuangin air hujan
harus dilakukan melalui proses peresapan ataupun cara-cara lain yarig ditentuian
dan ditetapkan oleh Walikota.
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aK sumur-sumur peresapan berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumber
minum / bersih terdekat dan / atau tidak berada di bagian aias kemiringan tanah

p letak sumber air minum / bersih, sepanjang tid;k ada ketentuan-lain yang
:kan / diakibatkan bleh suatu kondisitanah.

Perencanaan dan instalasi jaringan air kotor mengikuti ketentuan dalam pedoman
dan standar teknis yang berlaku.

Paragrat 4
Tempat Pembuangan Sampah

Pasal 36

Setiap pembangunan baru atau perluasan suatu bangunan yang diperuntukan
sebagai tempat kediaman diharuskan melengkapi dengin tempat Itotit / lobangpembuangan sampafr VanO ditempatkan din OlUuat ledemikian rupa sehinggl
kesehatan umum terjamin.

Pada lingkungan di daerah perkotaan yang merupakan kotak-kotak sampah induk,
maka sampah ditampung pada TPS, untuk- selanjutnya diangkut oleh petugas yang
ditunjuk.

Perencanaan dan instatasi tempat pembuangan sampah mengikuti ketentuan
dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku.

Paragraf S
Penghawaan dalam Bangunan

Pasal J7

Setjap bangunan gedung harus mempunyai ventilasi alami dan / atau ventitasi
mekanik / buatan, sesuai dengan fungsinya.

Kebutuhan ventilasi diperhitungkan untuk memenuhi kebutuhan sirkulasi danpertukaran udara dalam ruang sesuaidengan fungsi ruang.
Ventilasi alami harus terdiri dari bukaan permanen, jendela, pintu atau sarana lainyang dapat dibuka sesuai dengan kebutuhan dan stindar te'knis yant uertatu.
Ventilasi alami pada. suatu ruangan dapat berasal dari jendela, bukaan, pintu
ventilasi atau sarana lainnya dari ruangan yang bersebelahan.
Luas ventilasialamidari luas lantai ruangan yang diventilasi, diperhitungkan sesuai
standar arsitektur yang berlaku.

Sistem ventilasi buatan harus diberikan jika ventilasi yang atami tidak dapatmemenuhi syarat.

Penempatan fan sebagai ventilasi buatan harus memungkinkan pelepasan udarasecara maksimaldan masuknya udara segar, atau sebalilinya.
Bilamana digunakan ventilasi buatan, sistem tersebut harus bekerja terus menerusselama ruangan tersebut dihuni.

Penggunaan ventilasi buatan, harus memperhitungkan besarnya pertukaran udarayang disarankan untuk berbagai fungsi ruang ollam oanguna; g"Jung sesuaipedoman dan standar teknis yang bedlku.
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penca hay:trlT:trt ans u na n

Pasal 38

bangunan gedung harus mempunr/ai pencahayaan arami dan / atau buatan,dengan fungsinya.

n pencahayaan meliputi kebutuhan pencahayaan untuk ruangan didalam
: li:f :, yfl 

..:?:g"y 11.: j1l:, !m a n 
. 
o 

" 
n'o dr'n''[ag ia ; "Gl' I; i "6;,daerah di udara terbuka dimana pencahayaan ciouturiiiai.

an 
. 
pencahayaan alami harus diupayakan

gedung, disesuaikan dengan fungsi U"ngrn"n
sec€lra optimal pada
gedung fungsi masing-ruang didalam bangunan gedung.

nhayaan buatan p"q" ba.ngunan gedung harus dipilih secara fleksibel, efektif
:T:::,*T*.lpj"l'::,:": fln 

-oip"ov"ilir"r, 
r"ruai runssi ruansn bqngunan gedung, dengan mempertimbangkan 

"n"i"irii#'tx;r|l;'.rqgiyang digunakan.

..Ty?.. kebutuhan pencahayaan arami dan atau buatan daram bangunanung dihitung berdasarkan pedoman dan standar tein.,s yang berlaku.

Bagian Kesebelas
Persyaratan Kemudahan / Aksebilitas

pasal 39

bangunan gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan yang meriputirhan hubungan ke, dari, dan di aaram uangun"n gedung, sertaparasarana dan sarana daram pemanfaatan bingunan geourig.
udahan hubungan ke, dari, dan di daram bangunan gedung sebagaimana
[:' 1"1"1* :r. * !1]: j 1.Llli . 

gf g ".ffi h d ;"iJ" li o,i"o nta I d a n h ub u n s a n[, tersedianya akses evakuasi, serta fasiritas ;;; ;G"biritas yang ,'uJ"i,dan nyaman bagi penyandang cacat dan lanjut;J". 
'-

ln prasarana dan sarana sebagaimana_ dimaksud pada ayat (1) pada

:_"1 f r" H1[:,LT":lls^a T yT mer iputi f ""vuig" 
n fas i I itas ya n sp untuk ruangan ibadah, 

.ruan-gan ganti, r"u"niin [ili;il"i'tfipli"p#;
at sampah,fasi I itas kom u nikasi lan i-ntorm"ui rJrt" *"ng"n tem pat merokok.

lahan hubungan horizontar antar ruang daram bangunan gedung

:'T31? *Hfj,l *t1.":11 :1 ?v?t 
(?i, ;t'"r[an r<erra rusa n b ans unanuntuk menyediakan pintu dan/ atau toiioor "rdft;;;.mengenai jumrah, ukuran dan konstruksi teknis pintu dan koridordengan fungsi ruang bangunan gedung.

,ff:i1:: 
^1::3^":1,"^9ir!:lan 

hubunsan horizontat antar ruans datamqr rV ucilclt I Iir pangunan gedung sebagaimana dimaksud iada ayat (1) dan ayat (2), mengikuti
i',$"t"ntr"n dalam itandar-teknis yang berlaku. 

--- -' 
-.(

Pasal 40

Pasal 41

:"::::H..*p-rls:l verrikat da.tam oaffian seduns, termasuk sarana
N

Hff3l**',HIS' .:*1s-1T1n,!rT"l"* .d;?ii ill"i".0'="*iU ;ffi :penyediaan tangga, ram, dan sejenirsnya serta lift dan atau tangga berjalan dalambangunan gedung.

23



gedung yang bertingkat harus menyediakan tangga yang
denganhubungkan lantai yang satu dengan yang lainnya

kemudahan, keselamatan, dan kesehatan pengguna.

gedung untuk parkir harus menyediakan ram dengan kemiringan
dan atau sarana akses vertikal lainnya dengan mempertimbangkan

dan keamanan pengguna sesuai standar teknis yang berlaku.

gedung dengan jumlah di atas 5 (lima) lantai, harus dilengkapi dengan
transportasi vertikal (lif) yang dipasang sesuai dengan kebutuhan dan

ungsi bangunan gedung.

mengenai kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan gedung
imana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan ayat (4), mengikuti ketentuan

standar teknis yang berlaku.

Pasal 42

errakuasi dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
(2) harus disediakan di dalam bangunan gedung meliputi sistem peringatan

bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi apabita teriadi
kebakaran dan Iatau bencana lainnya, kecuali rumah tinggat.

akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat
dengan mudah dan dilengkapidengan penunjuk arah yang jelas.

n mengenai penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada
(1) dan ayat (2), mengikuti ketentuan dalam standar teknis yang berlaku.

Pasal 4il

fasilitas dan aksebilitas bagi penyandang cacat dan lanjut
keharusanmana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2), merupakan

bangunan gedung, kecuali rumah tinggal.

bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagdimana dimaksud pada ayat
termasuk penyediaan fasilitas aksebilitas dan fasilitas lainnya dalam bangunan

dan lingkungannya.

mengertai penyediaan aksebilitas bagi penyandang cacat dan lanjut
dan ayat (2), mengikuti ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1)

standar teknis yang berlaku.

Pasal 44
Ingkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3g ayat
merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung untuk kepentingan

tgkapan prasarana dan sarana tersebut harus memadai sesuaidengan fungsi
unan umum tersebut.

sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

."sarana pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran.

Tempat parkir.
ii,.l'N: r'

'i 
g.,..' Sarana transportasi vertikal.

dilSarana tata udara.
i, _
e. Fasilitas penyandang cacat.
l.,

f- Sarana penyelamatan.

usra
bagi

€
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Bagian Kedua Belas
Persyaratan Kenyamanan dan Bangunan

Pasal 45

bangunan yang dibangun dapat mempertimbangkan faktor kenyamanan
pengguna / penghuniyang berada di dalam dan di sekitar bangunan.

merencanakan kenyamanan dalam bangunan gedung, harus

Kenyamanan ruang gerak.

hubungan antar ruang.

Kenyamanan kondisi udara.

Kenyamanan pandangan.

iir Kenyamanan terhadap kebisingan dan getaran.

n perancanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan kenyamanan
mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar teknisbangunan gedung,

BAB III
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Pertama
Umum

Pasal 46

itPenyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegiatan pembangunan,
i:pemanfaatan, pelesta rian, dan pembongkaran.

iDalam penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berkewajiban memenuhi persyaratan bangunan gedung

mana dimaksud dalam Bab ll Peraturan Daerah ini.

'Penyelenggara bangunan gedung terdiri atas pemilik bangunan gedung, penyedia
jasa konstruksi, dan pengguna bangunan gedung.

li:;iPbmilik bangunan gedung yang belum dapat memenuhi pesyaratan sebagaimana
i.,'iidimaksud dalam Bab ll Peraturan Daerah ini, harus tetap memenuhi ketentuan

tersebut secara bertahap.

:' Bagian Kedua
.' Pembangunan

Pasal 47

Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan melatui tahapan perencanaan
dan pelaksanaan beserta pengawasannya.

Pembangunan bangunan gedung dapat dilakukan baik di tanah milik sendiri
maupun ditanah milik pihak lain.

Pembangunan bangunan gedung di atas tanah milik pihak lain sebagirnana
dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemilik
tanah dan pemilik bangunan gedung.

Pembangunan bangunan gedung dapat dilaksanakan setelah rencana teknis
bangunan disetujui oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk izin mendirikan
bangunan, kecuali bangunan gedung fungsi khusus.

-&&:,,;;:r,-
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Pasal 48

naan bangunan rumah tinggal satu lantai dengan luas kurang dari 50 m2
dilakukan oleh orang yang ahli 1 berpengalaman.

bangunan lebih dari dua lantai atau bangunan umum, atau
spesifik harus dilakukan oleh badan / lembaga yang telah mendapat

sesuai bidang dan nilai bangunan.

bertanggungjawab bahwa bangunan yang direncanakan telah
persyaratan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

n bangunan terdiri atas :

Pdrencanaan utilitas.

ayat (1), (2), dan ayat (3) pasal initidak berlaku bagi perencanaan:

Bangunan yang sifatnya sementara dengan syarat bahwa luas dan tingginya
tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pekedaan pemeliharaan Iperbaikan bangunan, antara lain:

1- Memperbaiki bangunan dengan tidak mengubah konstruksi dan luas lantai
bangunan;

,..3.

Pekerjaan memplester, memperbaiki retak bangunan dan memperbaiki lapis
lantai bangunan;

Merhperbaiki penutup atap tanpa mengubah konstruksinya;

Memperbaiki lobang cahaya / udara tidak lebih dari I m2;

Membuat pemisah halaman tanpa konstruksi;

Memperbaiki langit-langit tanpa mengubah jaringan lain.

ilPehgesahan rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum,
*,iiditetapkan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan teknis daritim

fengesahan rencana teknis bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan oleh
igemerintah setelah mendapat pertimbangan teknis tim ahli.

:lKeanggotaan tim ahlibangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), bersifat ad hoc yang terdiri dari para ahli yang diperlukan sesuai dengan
,kompleksitas bangunan gedung.

Pasal 49

Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan sampai dua lantai dapat dilakukan
oleh pelaksana perorangan yang ahli.

Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan dengan luas lebih dari 500 m2 atau
bertingkat lebih dari dua lantai atau bangunan spesifik, harus dilakukan oleh
pdlaksana berupa badan / lembaga yang memiliki kualifikasi sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

2.-

ili,,
t'l A
i;il
iiii." 5.

o.

&a*:*r,
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Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal S0

ratan bangunan gedung dirakukan olgh p.ulnirik atau pengguna bangunansetelah bangunan gedung tersebut dinyatakan rur"l,rhi persyaratan raik

gedung dinyatakan memenuhi persyaratan raik fungsi apabila terahpersyaratan sebagaimana dimaksud dalam gau il peraturan Daerah ini.
proses.transisi penerapan peraturan Daerah
rgsl dalam pemanfaatan bahgunan gedung,

ini, pemenuhan persyaratan
akan diatur kemudian oteh

neilnaraan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala pada bangunanl-ung harus dilakukan agar tetap memenuhi persyaratan raik fungsi.
ltuan mengenai tata cara pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara;la bangunan gedung mengikuti pedoman tetnis ian stanoarisasi nasionalberlaku.

Bagian Keempat
Pelestarian

Pasal 51

ran gedung dan ringkungannya yang ditetapkan sebagai cagar budayadengan peraturan peiuncing-dncingan, harus dfrindungi dan dffestarikan.

3:lg::r. g-"9y19 dan 
. 
ringkunsan nva vang dirind ungi da n direstarika n

i:::l$Til'^g 1111 "ylt .1!, q i i"l., rl, n ; r" X F;r_,i ;il T#lli'ilf ';
u Femerintah e;;; ;;rffi;,i,il; k:,ilf; perundang-undangan.

il:^Ta^?*"1!T,,.p_?mugaran, pertindungan, serta pemetiharaan atasian gedung dan ringkungallya 'sebagairia"; 
;,,,";k ffi'oJil'$;",';1dapat dilakukan sepanjang tid;k mengubah nirai dan / atau karakter cagarryang dikandungnyg.

rn' pemugaran dan pemanfaatan bangunan gedung dan lingkungan cagarri:?":"*:fl].' jlilIarahi kelentu"i l,;G-iJn"i"t"u karakter casarharus drkembarikan ke fungsi asrinyi sesuai ;;;;"HiJirtaX
I-undanqan.

ruan mengenai perlindungal g.n pelestarian sebagaimana dimaksud pada
9",1f #*,,1?1 ,::13 j"_*1'1_ n!rari;I'+;;lHJimn, pemusaran dannfaata n, m ens i kuti ketentua n peo fi 

" 
n'6#;' H ;i; olh*?'i'jr1ilT rff ;

Bagian Kelima
Pembongkaran

Fasal 52

'' : Tidak laiffungsi dan tidak dapat diperbaiki;rl,:: I

b. Dapat menimbulkan' lingkungannya;

c. Tidak memilikf izin mendirikan bangunan.

bahaya dalam pemanfaatan bangunan gedung dan / atau

11



unan gedung yang dapat dibongkar.sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
,.. 

o"n b, ditetapkan oien pem.iini"n oae"ran n"ro*"rtan hasir pengkajian

l",i#::l l? : Ill-s-:,ils^::?iqirn ana..d imaks ud pada ayat (2) kecua Iiru m a h ti n g g a t, d i I a ku ka-n o b n"p e n g k"j i p 

"* 
i ri r. L;il;;: ffi:ffiJi]

,liln;#',,.X?l,lll^ vilg,^1-gr,?:ly"l dampak ruas terhadapn umum dan
pembongkaran yang telah disetujui oleh Walikota atau pejabat yang

Itn511:9,1,l1iy. o irai<sanax";l;;;r;il;, H:H:

r mengenai tata 
. 
cara pembongk"r:n 

. 
bangunan gedung mengikutiteknis dan standarisasi nasional t;;g bertaku.

RAAN BANGuNm,r?FoLVnc Dr DAERAH L.KAST BEN.ANA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 53

i'walikota dapat menetapkan persyaratan untuk merarang sementara pembangunan

{:ff:ll"_??l:::l} ':^q:T^ *1i_ l;!# ;'"*J; terjadinya bencana aram'i;:Ugffi?;fl 
Hi.:t1"";"""#:,'llfilnff T:il"J"?:ff 'il,,?:T:di1

liiii, ,,

lil, . g1******,tt ::lfl l,lT^Il g lit ke ravakan pem bang u nan d i rokas i kawasa n
it;;,. 

y"ng bersangkutan akibat bencina alam; ' -rrrvqrrsr,r€trl ur ruKasl Kawasan
it .. 1

,-lr fflllH1i,?. B"S9#g'l* l-l"ggln seduns dengan peruntukan rokasi,; g i lT lr Rw K, R Dr R K F I ;J;' il; rt 
"ffi H: d;St; I 

"LTHli5S:,.';Ifl?,.- panduan pembangunan; dan
penyediaan prasarana dan sarana fgar bidang pekerjaan umum jika rokasikawasan yang bersang kutan memen u h i persyarata n.

ffi:i;]T:*fl:?T 
"*:::,^:ebasaimana 

dimaksud pada ayat (1), sesuaiyang ditetapkan kasus per kasris.

Pasal 54

: ["]::.y:: ]eb.ih tanjut mensenai taransan
. !9n9unan gedung sebagaimana dimaks-udqengan peraturan Walikota.

se,mentara pembangunan kembali
pada ayat (1) dan ayat (2), diatur

Bangunan gedung ynty.f kepentingan umum meriputi bangunan gedung sekorah,bangunan gedung fasiritas otani"d",.oa1 .uanjil; gedung rumah sakit, harusdibangun dengan memenuhi persylratan teknis-ke"ndrr"n bangunan gedung yang

;:;:il J,"ffi,ys*,., t?ff lr#fl 
"1:l 

;ffi ;d ir n t u r< o a iai m e-nia o i i"' p"i

D ::11llglis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di rokasi rahan. RitTo#H::"_'.f"i:r:::_yig_9**1pr"; ;;, RTRWK, RDTRK' dan/atauRrBL pemerintal, j":t!, ilirG.o,l*". p*"r"n"'' il;"'.Ji#i,:#"Hlxl
ff,fi::i:ffi,il,Xi'an 

pemen u ha n kebutu h an o*"i'i io up sehari-nari'masya rakat

a' kebutuhan hunian herupa tenda yang terencana modulardan dapat didirikanpada perangkat sistem yang telah disiipkan;

a8



b. sarana mandi, cuci dan kakus (MCK) portable;

c hidran umum / bak penampungan air minum dan pemasokan air minum; dan
d- pemasokan penerangan dengan gensef.

Ketentuan lebih lanjut mengenai bangunan gedung dan prasarana dan sarana
untuk tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), diatur dener:,r'i Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Rehak,,,itasi dan Rekonstruksi pasca Bencana

Pasal 55

Pemerintah Daerah "rrenyediakan dokumen rencana teknis prototip bangunan
gedung rumah sede'::ffna atau sederhana sehat 1 (satu) lantai dan l atau rumah
panggung :

a. ydng lebih amar' 'J$n tahan gempa dengan adanya pemenuhan persyaratan
teknis struktur ltrrundasi, sloof, korom dan dindlng, ringbalk, sambungan-
sambung*n kayu rangka atap, dan bahan-bahan bingunln serta komp6sisi
campur:ifr beton);

b- yang lei;ih aman terhadap beban.debu pada atap akibat letusan gunung berapi
cl*ngan persyaratan rninimal kemiringan sudut atap 300; dan

c' yang lebih aman..terhadap banjir, dengan penetapan tinggi lantai yang akan
ditentukan kemudian r:leh Walikota.

Rumah sederhana atau sederhana sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi rumah dengan konstruksi kayu dan konstruksi pasangan bata.
Selain dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah
daerah menyediakan bahan-bahan pedoman persyaratin 'pokok 

untuk
membangun rumah nir-rekayasa (non-engineered) bagi masyarakat yang
membangun rumah dengan persyaratan teknis pratiis mJliputi p"dor"n untuk
dimensi, sambungan-sambungan dan bahan bangunan yang memenuhi syarat.
Dokumen rencana teknis prototip sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) danpedoman untuk membangun rumah nir-rekayaia ienagaimana Oima-tsud pada
ayat (3), disediakan oleh pemerintah daerah secara gratls bagi masyarakat yang
membutuhkannya.

Pasal 56

Proses tata cara pelayanan penerbitan IMB bangunan gedung hunian rumah
fnogal pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksl diteitukan iecarJthusus sebagaiberikut:

a' tersedianya dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal Sgayat (1);

b' kekurangan dokumen administratif dapat disusulkan kemudian yang dinyatakandengan surat pernyataan;

c. proses administrasi dengan komputerisasi;
d. pelayanan secara terpadu;

e' proses pelayanan penerbihn IMB berdasarkan prosedur operasional standaryang ditetapkan batas waktupya; dan

29



Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan
hunian rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat
Peraturan Daerah dan / atau Peraturan Walikota.

Pasal 57

Proses tata c.,r' pe.layanan penerhitan Sertiflr Laik Fungsi (SLF) bangunangedung hunian 'rah tinggal pada tiehap rehali Ei dan rekonstruksi ditentukan
secara khusus I :gai berikut:
a. tersedianya p, "'Enan perneriksaan kelaikar ,ngsi bangunan gedung untuk

hunian rumah i ';altunggal dan rumah dere; ,fr pemerintah ko"ta khususnya
pemerintahan F :niatan;

b. proses adminir ,;i dengan komputerisasi;

C. Pel+rv;rngn ggqr, 
' 
terpadu;

d- proses pel*yanar penerbitan Sertifikat Laik Fr . , i$LF) berdasarkan prosedur
opera$!or'' I stan' rr ydng ditetapkan batas waktunya; dan

Ketentuan l.. lrih lar ri mengenai tata cari} ilenerbitan Sertifikat Laik ir,jngsi (SLF)
bangunan ,ed_ung h'rnian rumah tinggat **bagaimana dimaksud pada ayat (1),
diatur den' an Peratl:..*n Walikota.

BAB V
PERIZINAN &ANGUNAN

Bagian Fertama
lzin Mendirikan Sangunan (lMB)

Paragraf 1

Arahan Perencanaan

Pasal 58

Se.belum mengajukan lzin Mendirikan Bangunan (lMB), pemohon harus meminta
keterangan tentang arahan perencanaan kdpada D;nas / instansi v"ng r"nanganiperizinan / tata kota / tata bangunan, tentang rencana-rencana mendirikan /mengubah bangunan.

Rencana mendirikan / mengubah bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:

a. Jenis l peruntukan bangunan;
b. Luas lantai bangunan yang diizinkan;
c. Jumlah lantai / rapis bangunan di atas / di bawah permukaan tanah yangdiizinkan;

Garis Sempadan yang berlaku;
Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diizinkan;
Koefisien Lantai Bangunan (KLB);
Koefisien Daerah Hijau (KDB);
Persyaratan-persyaratan ban gunan ;

Persyaratan perencanaan, peraksanaan, dan pengawasan bangunan;
Hal-hal lain yang dipandang perlu.

IMB bangunan gedung
(1), akan diatur melalui

d.

e.

f.
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Tata Gara Mensajuk"n e"r*lfrlX3f,t,i *"noirikan Bansunan (rMB)

cara dan persyaratan

Pasal 59

mengajukan permohonan IMB akan diatur secara tersendiri
Peraturan Daerah

Keputr.rsm m tzi n *" 
"lilri3l*l #" 

" 
n 

"ba 
h Ban g u na n

Pasal 60

lzin Mendirlkan Bangunan diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelahi' :dikeluarkannya Surat frln Sementara.
irr f<i!r s--r:-:r-^- r-- -lzin mendirikan bangunann ditandatangani oleh Walikota atau pejabat tain yang;,ditunjuk.

, f,"^T:,1,?-:_yllg_ 
selambat - rambatnya 3 (tiga) buran seterah berrakunya rziny:::TT:"lsilll, b:lllT 

1em..uta.i 
petaksanaan pekerjaannya, maka dapatdiperpar:?ang 3 (tiga) butan berikutnya dan 

"pabila 
uetum'ilg;-';"*Ji;;

pelaksanaan pekerjaannya, maka Surat lzin Mendirikan Bangunan 5"t"1 dengan
se*dirinya.

Ferubahan nama pada Surat lzin Mendirikan Bangunan dikenakan Bea Balik nama
sesuai peraturan daerah yang berlaku.

lzin Mendirikan Bangunan dapat bersifat sementara kalau dipandang perlu olehwalikota, dan diberikan daram jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun]

Paeal 6{

lzin Mendirikan Bangunan (lMB) ditolak apabila :

bangunan yang akan didirikan dinilai tidak memenuhi
diafur dalam peraturan daerah ini;

Bangunan yang akan didirikan di
se_suai dengan rencana kota yang
Wilayah Kota Kendari;

atas lokasi / tanah yang penggunaannya tidak
sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang

persyaratan sebagaimana

bangunan dapat mengganggu atau rnemperburuk ringkungan sekitarnya;

f:*:::'11T.-T_ulgs"lsgy latu tintas, atiran air (Air hujan), cahaya atauI bangunan-bangunan yang teiah ada;
sifat bangunan tidak sesuai dengan lingkungannya;
tanah bangunan untuk kesehatan ( hygienis ) tidak mengizinkan;
rencana bangunan tersebut menyebabkan terganggunya jalan yang telahditetapkan oleh pemerintah I pemeriniah daerah; -
adanya keberatan yang diajukan oleh masyarakat dan dapat dibenarkan olehpemerintah daerah;

pada lokasitersebut sudah ada rencana pembangunan pemerintah;
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berraku.

3l



Pasal 62

r,Mendirikan Bangunan tidak diperlukan dalam hal:
Membuat lubano-lubang. ventilasi, penerangan dan sellebih dari 1 m2 dingan sisi seoaniann ryranr{n{^- a:.,-,- ,'.".9"i1y3-yang luasnya tidak'::::::lT"Y:"'"is."pi'i'-,fi 'ffi 

ffi :,"",ff";:ff flU1iJily"'l?,-L:?,
*;;;""*Jfi:;ditunjuk, tidak membahavaknn yangditunjuk, iioak me,ioanaia [a"n.

yang sah.

Fasal 64

yi::,:li,1tl":1abut surat rzin Mendirikan Bansunan apabita :a. Delam wa[t" g (tiga) butan dan setetah di
f 5,"ffi?:'l6Jil;'ffi ;ilil"T';[;ii,i'?X?'."$l',?,lil,:*:f "s::lsungguh-sungguh danmeyakinkan.

. Pemeriharan r T.blgt bangunan dengan tidak. merubah denah, konstruksi. 

ililffiffffffris 
dari oangu;an semurJyi^g Gr;h ;;il;;il;;,,

ffi ;:ii:il;: l:l[]l flP"ff:,"fgffi;, il:Iffi il"'"eriha 
ra b i natans j inak atau

. a. Ditempatkan di halaman belakang;

'rb' Luas tidak merebihj 10 ( sepurrl]11*i"r persegi dan tingginya tidak rebih dari, , 2 { dua ) meter, sepanjang iib"rb"rt*nt"ng"n jIng"n peraturan daerah ini;
l$"|g*L,l?lr?f"nl'r-, taman dan patung-patuns, tians bendera di hataman

y::t":,YlbanOunan yens termasuk datam ketas tidak permanen;
Mendirikan bangunan sgmgntara vdhc nen^,.,.*,^--'r 

rvvrr'rqrr=rr'

Walitota untri.J"jino lamn 1 / ca*,.\mg 
pendiriannya telah memperoleh lzin dariWatikota untuk fating lr*" i i'.;riH,"t;

$?X$,I'H:,.,ffi*:ltt*:ilr3;!x;Hn vans pendiriannya terah memperoreh rzin

pasal 63

siapapun dilarang memsirikan bangunan apabila :
Tidak mempunyai surat lzin Mendirikan Bangunan;

#:Hitr#9":;lj"Stentuan-ketentuan atau svarat-syarat tebih tanjut dari tzin

M:llitr#grl3lrfi?cana pembangunan vans menjadi dasar pemberian tzin

yJ*ttr'iH"l"T',"1;:TyH,,iT,f,f::yr11 
vans terah ditetapkan daram

;:,fi ffi:lj:: j::.a:,i"i:*ffiH[T3:,1:,H.#i*,1LTT]iltJ
H?!1*i" 

bansunan di atas ranah orans;;.;"#;;;ffi#il:'ffianya

b' Pekerjaan-pekerjaan itu terhenti 
::r1T1 3 ( tiga ) buran dan seterah dirakukanpener*ia n ternyaia pete4aa n Grseout tidar< a [a'ri iita nj utkan.

" lft'Lilt"J"J:lrti$rikan itu kemudian ternvata didasarkan pada keterangan-
t 

:rTi,?"trTill"'ll,r[:mudian ternvata menvimpans dari rencana dan syarat-



' fiiil'?:?i'?H:f i:il*:illlT.? ::y ra d ibe ri ka n d a,a m bentu kliHffi:,[::fl :::*]r;ilxl: ilf rru iffi :::t : il:s,ffj
ffi#g:-11*-'ru* h,n fterrebfrr

dahuru oibeii tarru cln 
^Sq* [::-Xg;,tJ*:,r,ffi re hin rerrebfrrreernpatan u ntuk rnen gaj u k; ri;;*tan-keh*""** 

", ^.Yh 
*r -t"#olnyu 

d iberi

Pelaksarr,.,an pek^-,-^ Lut"qraf 4
er1aan lJfendirikan I Mengubah Bangunan

Fasal 6f
Ll,ir r.

t 
i:iln",*rit13,rU;,ib.memberitahuknn 

secara terturis kepada Dinas rata Kota dana. saat akan dirn ,inya pekeriar
ilt. ;::"::;:;;: i:'%i'ilTi-ff #ilil'',::"',il',H,:" tersebut da'|am ,MB,nu,at;o. saat akan d ,,:y? bagian_bagian pekeriasepanjano hal- aingrgvaraitan daram tn,,e, ."1?.n- 

mendirikan bangunan,

I :::"'tm 
basian .,,, murail,il&"?rn, r,urans-t ui;;;;, 24 jam

C. tiap penyetesa,l*.:_!"n,.?l_pekerjaan 
mendirikan b'3ff::lili$1L#:#'MB:=;"ff .."g*ur;snla;x!?#":;T#T:r,:x'f;

ru oagl€tfi itL

' i:ldj+{&1i::i":T:,'ffi:#l"'" 
rMB baru oT"rdimurai di kerjakan seterah

;:ffiiT"l::n"T:,?;-#;"111'rurf i!,iff l""n:'1._^.^"^*'9J,T"oug",,sarisbang una r rxr 
"'iia n'ix*#:rj,T ng g ra n perm u ka a n ta na h ;;l.i",[lf i",X?::

':?:., _ 
'rs" *E'rra' oengan persyaratan yang t"rjn oitrtrpkan daram

' fff,oJ5'3#i,ffiro-;il" 
X?:. t:*mahan ,,0^t meraksanakan rugasnvasetelah diterima p"mo"iit5il;":t"* (1) dan (2) dara-m i"nsrr;';T 3 (tiga) hiri

1 Peke aan mendirikan bansun"" j::t"::,:ltt l"ot, tlrirrri;:[:;""nnr".1,1f7""1 rnendirikan bangunan har 
v'rrrulrqn oapat memulai p"ku4""ffi "o'

diajukan dan ditetapL"n o"iJ*Jil';:'u" dilaksanakan sesuaidengan rencana yang

Keputusan

dapat
pagar

rtfl:jil?"f"Tj,X?' mendirikan bar
os.oaman,.^h- - menutup tokasilt"H3l, *3lj,:,r*l pemohon tMB
l#?fi:r,#*"'T:ffi ,T[J:[*",:Hf,iL#Irf il3t"r;,??Tjt"r;U?
Dir^-- ,ff::T: " :11' 

*"n 6iffi i' Jffi:"'3f;i,il,trJ

Fasal 66

Pasal 62

il';il:r;,,.,Hl1:1" T:ffi.*:i-d;" ;fisanssu atauffiil3?ffi ffi h#:Ei::n:r* j#Lq*fr?"Js,il,ff :,';:t::",,r:::3r,oreh pihak o"*"rr"g ffi:ffi:il,ff illii3i harus dikerjakan

Pelaksanaan men
D€r€rturan noo-,-*9jl,I"l bangunan harus
:::1T:" 

kesetam ata n ; ; 
^ 

k":""1 ;il.' ?il:' ffJ fl,::;!, kete ntu a n-kete n tu a n d a riyang berlaku.

*#il'^ dJ,P,.,i'v#i3'il", m::,g*'i*illff 
uo",u 

n *. ;kesehatan- ri"gkun!'"iffi 
, ?:?fi:'#T+"tll T ^ 

g:: il'. v" n g m eme n u h imudah dicapai oleh para pekerja vooo mcrnh,,fr,kr-^_._ sedemitianlutpa sehinoa.o
mudah dicapai or"il p",.-;J'&1il:[ffi jffiilffitr ;
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Pemegang rMB diwajibkan seraru 
1"^lrl"r". menyediakan pertengkapan pppKlengkap dan banyaknya r;;;;, dengan iurnra'n- orang yang dipekerjakan,

oolgl5ffHi,;:1,:il1*; 
-'u;;';i'oaram- 

rinsffi ffi pekerjaa n seh ingsa mudah
i':Pemegang IMB 

1'y:,lqrq menvediakan pating sedikit 1 (satu) wc sementara bita
memperkejakan 

:*p1! o"ngd''+o orang plr,"rrr, oair untux-+d'or"ng ke 2,
ketiga dan seterusrsva disedi""r."n *rrorntr";;?n=ofiasing 

1 wc ragi.Pemegang rMB wairir menjagadan memerihara kebersihan ringkung an kerja.

paragraf 5pengawasan petafsanJ"n pekerjaan
pasal 6g

ftlffi:iannpermirnanaan 
pekerjaaan dapat dirakukan oreh pengawas yang sudah

'selama pekerja*+rrrlT]rik"n 
??Fy"n dirakukan, pemohon rMB diwajibkan agar[il"#ff",' ;.: ;-li ffi l"T # ;lg3l ";il 1 il;i; #'l'; ; i i;';# #;ii a a n u n tu k

Fetugas Dinas 
.i 

rta Kota dan perumahan berwenang untuk:

: U",f;ffi:l'-.f#"ff[Tfu,lolH:lt peraks"i""n pekerjaan mendirikan
t g5&T[Tx-'',ffiX"f#il,J,H#llslrJill,' dis,nakan sesuai densan
:. Memerintahknrr

b";;;;il'lri;;ft"ff;'s'-"1i,*r;#ft.:j[H;?:T:*ff 
:"Jffi :mendirikan1) pelaksana mendirikan banguni

atau 
"vaiat-syar"t v"ngt"iJh ;:[,ff-J#pang dari lzin vans tetah diberikan

u ee'noffi-:"*:i5,i:lr?ffi 
.kg#:l: dan perurnahan tidak dipenuhi

Bagian Kedua
Sertifikat Laik Fungsi

pasal 69

selesai' pemohon wajib menyampaikan raporan secara terturis

" r1Tlii5T,5:ffj'rr',i:lrg",' pensawas yans terah diakreditasi (basi bansunan
b' Gambar yang sesuai dengan peraksanaan (as built drawing); .c' Fotokopitanda pembayaran retribusi rMB.
.Berdasarkan laporan dan berita awa'kotaataupelab"tv"ngffi;,,fiH;1?Xt""gXili j'ffi ['r11f,1ig.?y:t(1),Jangka waktu oenerbjtan SLF sebagaimana dimaksr-
::iliJ:il3,"11i*X:*i;Jil';Iil+;*,*il':E:li,?:Sfi 

"1'##:i',HTi:

S.etelah bangunan
Orlengkapidengan 

:



Pasal 70

art'erjadi perubahan penggunaan bangunan sebagaimana y.,ang terah ditetapkan
#?"ffil*[ JYI #trffi]#;";;ffiT:dli**a- zu;- r6*ftffi*

pasal Zl

rng telah ada, kh^usu:nlq. bangunan umum wajib dilakukan
,; 

"?"T\il:,,,5i}""0"0 
r""r"il an 

'i,.il,g.iny" 
oteh instansi atau

Perumahan *r*rugad?k1n peneritian atas hasir pemeriksaandimaksud pn**r ayat (2),'U"it 
'ry"r"t 

administi"ri r"rpun
;a't yang ditunjuk. akan memberikan sertifikat Laik Fungsi*ng diperiksa terah rurunrr,i p"r"y"rrtan administrasi dan

bangunan
seci,

yang ditun

Tata Kota dr
sebagaima

teknis.

atau pei
bangun*,

Pasal Z2

t: i€. pengawasan penggunaan barhan Oi_nai" m#int, kr:narra ^^jl,guT"n, 
petugas Dinas Tata Kota dan:;?:iil,-11,:,"11:gl,:,*it:i^?^.-;ii"';:lnX?':f \J,fr '*Tiffih,i:lrfrkat Laik f:ir: .-. ,,,u."rt" l"rifiIiri".

d'*lii Jil; f#:Iil X?llx f g :,#,13ff13::g [:_:t rr, p€ n s s u n a a n ba n s u n a n,
ll1j::::::T"-n,riiio""[.;';;ffiil'S:fl ffi :l[:?_'f*rr1?

rr 
3jh1 lll ;:';:,,"X T;'i,l1T :'* li),^ flif ,.._:,"1 

; il ;,i i 
",, 

n n 
",a 

n te rtu, isapabila dalam waktu V"ng'GlJh"d;i;-^'o('tsrarr 
arDenKan peringatan tertulis

:uan yang telah ditetankan r{ara-=t:l$ qeplunltetai tiJa"f m"rninrni
LX^9.1":*,i_l"JtrH,:*lf 

"i:.l,l51,l,iX,ii1"ifi 
ff ,,,fiil,,[il"J.:Ttzin pemanraatan ri"ngrn; irnej rj" li!,i,i'J*J;llfl:l

Bagian Ketr.ga
Merobohkan Baligunan

_ paragraf 
1

Petunjuk Merob6nfan Bangunan
Fasal 23

Jf:xdapat 
memerintahkan kepada pemirik untuk merobohkan bangunan yang:

;, b. Membahayakan keselamatan umum;

:":ff- ':::::,1::nr".,"ta ruans kota dan ketentuan rain yans bertaku

bangunannya. ;; "','":;;' " 
T 

"," 
b o h ka n

bangunannya.

seberum mengajukan permohonan rzin.Merobohkan B-angunan, pernirik bangunanffi#: iT';:i ff :',[# :**: n*l:l 
" 

i*'i lfl 
"',ii? 

n a m e ro b o h ka n o 
" 

n g u n, ;
a. Tujuan atau alasan merobohkan bangunan.
b. Persyaratan merobohkan bangunan.
c. Cara merobohkan bangunan.
d. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
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paragraf 2
perencanaan Merobohkan Bangunan

sal Z4

Perencanaan merobohkan bangunan dibuat obh perenara ruarq$smrr-
Ketentuan set",^,"^"imana dimaksud pada ayat (1] : ,*k berlaku bagi :

: a. Banguodll s;;. rhana dan / atau tidak bertingF
.b. Bangunan ber: rkat.

''Perencanaan me1 :hkan bangr.lnan meliputi:
a. Sistem merobr nn bangunan;

b Pengendalian p ,qksanaan merobohkan bangr !n,

Tata Cara

Permohonan me{
itertulis kepada \fit
:Kota dan Perum,i:,

Bentuk dan isi frr
,rlanjut oleh Walikor

paragraf 3
mngajukan permohonan ffierobohkan Bangunan

pasal ZS

oh.ka1 bangunan h.arys diajukan sendiri oreh pemohon secara
:o1" g:ngan rnengisi formuiir yang disediakan oreh Dinas Tatan merarui Badan penyerenggaraai perayanan p"iiri""".
tulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur rebih

paragraf 4
Penerbitan Keterangan persetujuan pttlB

pasal 76

t,rti,*l,r^*:f5X::11T.^Trayanan 
. 
perizinan memberikan tanda terima

*i" n-'" ifr i;':;" Ji:iff" #1:i:.

i'|JH;,.J*i _"[:,rf^,1r,1_^,f:TTA -m_ensadakan 
penetitian syarat_syarat

*r,:mil;l';:"::1p5"i:1,1';.gT,Tll^:r:d;;il;il#ffi 11."1'o 
j[?,|ilf fi lTn,r, diajukan menurut peraturai yani berlatu.

rir'r'Dinas Tata Kota dan Perumahan memberikan rekomendasi aman atas rencanai,':,r,ffierobohkan bangunan apabila perencanaan merobohkan bangunan yangtt 
frl?ilffi",.,t"'"n 

memenuhi' persvaratan keamanai'-i;ffi" d;;"i"."r.*"i"i

Faragraf 5
Pelaksanaan Merobohkan Elangunan

pasal 77

fff:3:ili-ff:?:*m"3rufljjfi: baru dapat dimurai parins rambat s (rimai hari

Pekerjaan merobohkan. bangunan dilaksanakan berdasarkan cara dan rencanayang disahkan dalam rekomeidasi.
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I'

{l;

(1)

(2)

Paragraf 5
Pengawasan Pelaksanaan Merobohkan Bangunan

Pasal 78

Selama pekerjaan nnerobohkan bangunan dilaksanakan, pemitik harus
menempatkan ealinan rekomendasi merobohkan bangunan beserta lampirannya di
lokasi pekerjaan unt','cepentingan pemeriksaan petugas.

Petugas berwenang:

a, Memasuki dan , *meriksa tempat pelaksanaan pekerjaan merobohkan
bangunan.

b. Memeriksa op&r., 'r perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk
merobohksfi bang, ian atau bagian-bagian bangunan yang dirobohkan sesuai
dengan persyaratar 'irfog disahkan dalam rekomendasi.

c. Melarang perlengt .ilan, peralatan, dan cara yang digunakan untuk
merobohkan bangr :in Ysog berbahaya bagi pekerja, masyarakat sekitar dan
lingkungan, serta r, ,*erintahkan mentaati cara-cara yang telah disahkan dalam
rekomendasi.

Ketentuan tentang Retrin'
dalam Peraturan Daerah"

Baglan Keempat
Retribusi IMB

Pasal 79

lzin Mendirikan Bangunan, akan diatur secara tersendiri

BAB VI
PERAN MASYARAKAT

Bagian Pertama
Jenis Peran Masyarakat dalarn Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Pasal 80

(1) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, masyarakat dapat memantau dan
menjaga ketertiban dalam seluruh proses penyelenggaraan.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara obyektif,
dengan penuh tanggung jawab, dan tidak menimbulkan gangguan dan/atau
kerugian bagi pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung, masyarakat dan
lingkungan.

(3) Menjaga ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara
mencegah setiap perbuatan diri sendiri atau kelompok yang dapat mengurangi
tingkat keandalan bangunan gedung dan/atau mengganggu penyelenggaraan
bangunan gedung dan lingkungannya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pernantauan dan menjaga ketertiban
penyelenggaraan bangunan gedung, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 81

Masyarakat dapat memberikan masukan
penyempurnaan peraturan, pedoman dan
gedung kepada pemerintah daerah.

terhadap penyusunan dan / atau
standar teknis di bidang bangunan
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I (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi masukan teknis untuk
peningkatan kinerja bangunan gedung yang responsif terhadap kondisi geografi,

faktor-faktor alarn, dan/atau lingkungan daerah, termasuk kearifan lokal.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata €ra memberi rnasukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota"

Pasal 82

(1) Masyar.akat dapat r tnyampalkan pendnl-nt dan pertimbangan terhadap
penyusunan rencana ' ;flr't$un?D dan lirqkungan, rencana teknis bangunan
gedung tertentu dan/r kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak
penting terhadap ling!' 3an diwilayah 63s:rah"

(2\ Pendapat dan pertimt, 1an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan
perlindungan kep;lrda n, 'arakat untuk keselamatan terhadap bencana, keamanan,
gangEuan rasa r. ran dalpr,- rnelaksanakan aktivitas, gangguan kesehatan, endemik
dan terhadap *robilitas rc,,isyarakat dalam rnelaksanakan aktivitasnya serta
pelestarian nilr ri-nilai sosial :;*daya daerah setennpat termasuk bangunan gedung
dan situs bers,:iiarah.

(3) Ketentuan lebih Innjut menl:enai tata cara menyampaikan pendapat sebagaimana
dimaksud pad ,..yat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal S3

(1) Masyarakat dapat me; 'iukan gugatan penruakilan atas dampak yang mengganggu
1 rnerugikan akibat keg!:';,:q penyelenggaraan bangunan gedulng.

(2) Dampak yang mengganggu / merugikan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1),
dapat berupa gangguan fisik, lingkungan, ekonomi, sosial dan keamanan.

(3) Tata cara pengajuan gugatan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyelenggaraan Peran Masyarakat

Fasal 84

(1) Masyarakat dapat mengajukan gugatan atas berbagai hal atau peristiwa yang
menjadi objek meliputi :

a. indikasi bangunan gedung yang tidak laik fungsi berdasarkan hasit pernantauan
dan data yang sesungguhnya I nyata (reat) ter.iadi di lokasi ternpat kejadian yang
dapat dibuktikan;

b. timbulnya atau adanya potensi dan / atau bahaya bagi pengguna, masyarakat,
dan lingkungannya akibat kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian,
dan/atau pernbongkaran bangunan gedung; dan

c. adanya perbuatan perorangan atau kelompok yang dapat mengurangi tingkat
kelancaran pembangunan, tingkat keandalan, tingkat kinerja pemanfaatan
bangunan gedung dan lingkungannya serta pernbongkaran bangunan gedung.

(2) Masyarakat dapat menga.jukan gugatan perwakilan kelompok terhadap adanya
kebijakan meliputi peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang bangunan
gedung yang tidak konsisten dan / atau dapat menimbulkan kerugian bagi
masyarakat yang terkena dampak baik kerugian fisik nnaupun kerllgian non fisik.

(3)
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(3) Masyarakat yang dapat mengajukan gugatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)

meliputi :

a. perorangan atau kelornPok;

b. badan atau usaha atau lembaga atau organisasi yang kegjabrmr$a di bidang

banEunan gedung;

c. masyarakat huku, adat yang berketr:entingao ''-'ngan penyelenggaraan

bangr.rnan gedung

d. masyarakat ahli berkepen;rftgan dengan pdnyelenggaraan bangunan

gedung;

(4) Masyarakat yang dapi :engajukafl :,,',r)''e,;*n perwakilan sebagairnana dimaksud

pada aYat (1) meliPuti :

a. perorangan atau ,,rmpok n; il'tg yang dirugikan, akibat adanya

penyelenggaraan b rilnan gee*rri,41 yang mengganggu, merugikan, atau

nnembahayakan kep ,rtingsn Llrnurn; ft{au

b. perorangan atr qelor", . orong atr* organisasi kemasyarakatan yang mewakili

para pitiak yr ,; dir, *n akibat adanya penyelenggaraan bangunan gedung

yang mengganggrr ' ',rugikan, atau membahayakan kepentingan umum.

(5) Ketentuan leb'n lanjut rrlengenai tata cara penyelenggaraan gugatan sebagaimana

dimaksud p,'Ja ayit (g), diatur der:gan Peraturan Walikota dengan berpedoman
pada peraturan perundanE-undangan yang berlaku-

Fasal 85

(1) Ma" , arakat dapat menyampaikan lapor;rn pengaduan secara tertib dalam bentuk :

a, iisan, jika tidak cukup waktu antara pengamatan dan penyampaian laporan
pengaduan atau dalarn waktu paling lambat 12 (dua belas) iam;

b. teftulis, jika waktu antara pengamatan dan penyampaian laporan pengaduan

lebih dari 12 (dua belas) jam;

c. n'relalui media cetak dan I atau media elektronik termasuk media on line
(intemet), jika materi yang disampaikan merupakan saran-saran perbaikan dan
dapat dibtlktikan kebenarannYa;

d. melaluiTABG dalam forum dengar pendapat publik atau forum dialog.

(2) Bentuk laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan

huruf c harus menyertakan identitas pembulat laporan pengaduan yang jelas,

meliputi; nama perorangan atau kelompok serta alamat pelapor yang ielas dan
lengkap.

(3) Ketentuan lebih lanjut rnengenai bentuk laporan pengaduan sebagaimana yang

dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 86

(1) Masyarakat dapat menyarnpaikan laporan pengaduan dengan menyatakan lokasi /
obyek yang jelas meliputi :

a. alamat jalan, nomor R,T/RW, nama kelurahan, nama kecamatan;

b. nama atau sebutan pada bangunan gedung, kavlinglpersil atau kawasan; dan

c. nama pemilik / pengguna bangunan gedung.

(2) Obyek sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), harus dapat diidentffikasikan dengan
menyertakan sekurang-kurangnya 1 (satu) lemban foto.
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(3) Ketentuan lebih lanjut rnengenai identltas lokasi 1 obyek yang dilaporkan

sebagairnan" Oi*ut suO paCa Jyat (1), diatur dengan Peraturan Walikota'

Bagian Ketiga
Forum Dengar PendaPat Publik

Pasal 87

(1) Pemerintah daerah i:
kota, tingkat kecannatan :

(2) Penyelenggaraan deng;
ditentukan dengan tata e''

a. terjadwal setiaP bulan
minggu kedua di kant*
daerah; dan

elenggarakan forurn dengar pendapat publik di tingkat

rr tingkat kelurahan.

nendapat publik sebagairnana dinnaksud pada ayat (1)'

x:

Itin) dengan urutan minggu pertama di kantor kelurahan,

, *ecannalan dan rninggu- keempat di kantor pernerintah

b. tidak terjadwaljika terdapat 1:''rrnasalahan yang mendesak.

(3) Penyelenggaraan forum deng;:' pendapat di tingkat pemerintah daerah

sehaEaimu." lii*"ksud pada alat {z) huruf a, diadakan jika di tingkat kelurahan

dan kecamal.'r belum teidapat kesepakatan penyelesaian antar pihak'

(4) Pemerintah r- .,:rah rnenugaskan TABG untuk menyusun pertimbangan teknis'

(5) Ketentuan lei.ih laniut mengenaitata cara penyelenEgaraan forum dengar pendapat

publik, diatur'lengan Peraturan Walikota'

Pasal 88

(1) Peserta forur,' dengar pendapat publik adalah masyarakat yang berkepentingan

dengan penyet*nggarua bangunan gedung, dengan !I9t3.: utama pada yang

merasakan tangsririg dampak kegiatan dan lingkungan RT / RW.

(2) Masyarakat yang diprioritaskan sebagaimana. dimaksud pada ayat (1), menuniuk

perwakilan dari intara mereka sendiri yang dianggap cakap untuk menyampaikan

pendaPat dan / atau laPoran.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peserta forum dengar pendapat publik

sebagaimana dimaksu-d pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8g

(1) Hasil dialog dalam dengar pendapat publik dituangkan secara tertulis sebagai

dokumen hasit dengar pendapat publik'

(2) Muatan dokurnen hasil dengar pendapat publik sebagaimana dimaksud pada ayat

('l ), sekurang-kurangnYa meliPuti:

a. pokok pokok masukan laporan masyarakat yang disampaikan dalam forum;

b. penjelasan dari Pihak terkait;

c. penjelasarr dari pemerintah daerah;

d. pertimbangan teknis daritim ahli bangunan gedung; dan

e. pokok-pokok kesepakatan yang dicapai dalam bentuk berita acara.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen hasil denEar pendapat publik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan

Walikota.

40



Fasal 90

setiap bentuk peran masyarakat sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 84, 85 dan /d

Pasai 86, wajib ditindaklanjutioleh :

a. pemerintah daerah, untuk hal yang bersifat administratif fute$s*s;

b. kepolisian, untuk'-- yang berslfat kriminal;

c. pengadilan, untuk ! ' gugatan penrakilan; dan

d. pemilik / penggur bangunan gedung yang mer' nulkan gangguan / kerugian- 
b"n / atzu da"rnn t periting teirraoap lingkungai. apabila putusan hakim atas

laporanpengad.masyarikattelahmemperolei:i:ekuatanhukumyangtetap.

Tindak lanjut sebag;: "lana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan huruf c meliputi:

a. pemeriksaan laPar' 'i"l,

b. penelitian secara rinistratif dan teknis;

c. evaluasi hasil Pe' ian;

d. rnenyampaikan hasil penyelesaian kepada masyarakat dalam bentuk

pengumurn*t dan / atau forum pertemuan; dan

e. nnelakuk, :irelaksanaan putusan hakim (eksekusi) sesuai dengan peraturan

Perundane 'ndangan Yang berlaku'

Ketentuan leblh t.",iut mengenai tindak
sebagainnana dimr rd pada ayat (1) dan

Walikota.

Pasal 91

Pemerintah daerah dapat m*mberikan penghargaan kepada. masyarakat

perorangan atau kelompok yang oleh karena kepeduliannya memberi kontribusi

pada :

a. penyelamatan harta benda dan / atau nyawa manusia yang terhindar dari

bentana akibat kegagalan bangtlnan gedung; dan

b. penyelarnatan bangunan dan lingkungan-

Ketentuan lebih lanjut rnengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

lanjut bentuk Peran masYarakat
ayat (2), diatur dengan Peraturan

(1)

(2)

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 92

pemerintah daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung melalui:

a. pembinaanpengaturan;

b. pembinaan terhadap penyelenggara bangunan gedung; dan

c. pemberdayaanterhadapmasyarakat.
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Bagian Pertarna
Pembinaan Pengaturan

Pasal 93

pembinaan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a' nneliputi :

a. penyusunan atau penyempurnaan peraturan daerah di bidang bangunan gedung

terrnasuk p"r"turun Oaeian di bidang retribusi lMB, berdasarkan peraturan

perundanE-unC"ng"n yang berl*ku dan {ata ruang, dengan memperhatikan kondisi

fisik, lingkungun, s-osiai' eklnomi' b'udaya dan keamanan daerah; dan

b. penyebarluasan peraturan perunclang-undangan, pedoman, petunjuk' dan standar

teknis bangunan gedung dan petakianaannya di lingkungan masyalakat melalui

penyuluhan, kampanye, pannerin, rembug desa, pengajian' serta publikasi melalui

media cetak dan media elektronik'

Pasal 94

(1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan pengaturan bersama dengan

masyanakat yang terkait bangunan g"dung, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan

masyanakat afrti iermasuk rnasyarakat adat'

(2') Pembiayaan pembinaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), dapat bersumber

dari angg"rrri Li"V" pemerintah daerah dan / atau anggaran pihak lainnya secara

mandiridengan t*i"p'**ngikuti ketentuan untuk saling sinergi'

tsagian Kedua
Fernbinaan Penyelenggara Bangunan Gedung

Pasal 95

(1) Pernerintah daerah melakukan pembinaan kepada penyelenggara bangunan

gedung, rneliPuti :

a. pemilik bangunan gedung;

b. PenYedia iasa konstruksi; dan

c. pengguna bangunan gedung'

(2) Pembinaan kepada pemilik bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat\-/ 
(1) huruf a, dilakukan untuk mLningrJtkan kesadaran akan hak dan kewajiban

termasuk untuk pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung serta tanggulng

jawab terhadap lingkungan fisik dan sosial dengan cara :

a. penyuluhan; dan

(3) pembinaan kepada penyedia jasa konstruksi sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

hunrf b, dilal<ukan dengan cara :

a. pendataan penyelenggara bangunan gedung untuk memperoleh ketersediaan

dan potensi mitra Pembangunan;

b. sosialisasi dan diseminasi untuk selalu memutakhirkan pengetahuan baru

sumber daya manusia mitra di bidang bangunan gedung; dan

c. pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial sumber daya

manusia penyelenggara bangunan gedung'
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(1)

(2)

(4) Pembinaan kepada pengguna bangunan gedung sebagaimana dim.aksud pada ayat

(1) huruf c, dilakukan uniuk meningkatkan tanggung jawab individu dan kelompok

seda rneningkatkan pengetahuan tentang evakuasi dan tindakan penyelarnatan jika

terjadi bencana dengan cara :

a. peragaan oleh instruktur; dan

b. simulasi yang diikrr+i pengguna bangunan geduna.

Ilasal 96

Pennerintah daerah tndorontj penyedia jasa ltr,':etfuksi bangunan gedung untuk
meningkatkan daya :, ,ng mtialui iklim usaha yni'; sehat.

Daya saing sebagair ;imaksud pada ayat { 1i, rneliputi:

a. tingkat kemannPu manajerial;

b. efisiensi; dan

c. ramah lingkurgarl.

Bagian Ketiga
*emberdayaan Masya rakat

Pasal 97

(1) Pernerinta' "{aerah rnelakt:iqan pembinaan rnelalui pemberdayaan masyarakat yang
belurn {fiotr,pir memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung dengan mra :

;rdampingan pen-i.rangunan bangunan gedung dan perneriksaan kelaikan

'uo$Si bangunan *t '1r jng;

r. pemberian bantu:,,', percontohan rumah tinggal yang memenuhi persyaratan
teknis;

c. penyediaan rencana teknis prototip bangunan gedung hunian rumah tinggal
tunggal dan rumah deret; dan

d. bantuan penataan bangunan dan lingkungan yang sehat dan serasi.

(2\ Pembiayaan pernberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disediakan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Kendari.

Pasal 98

(1) Pemerintah daerah menyediakan pedornan pembangunan bangunan gedung
hunian rumah tinggal nir-rekayasa bagi masyarakat yang mendirikan rumah secara
mandiri.

(2) Pedoman pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
persyaratan pokok untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal yang lebih aman
terhadap gempa bumi, beban debu letusan gunung berapi, banjir, dan longsor.

BAB VII
PENGENDALIAN

Pasal 99

(1) Dalam pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung, Walikota dapat
sewaktu-waktu melakukan peninjauan di lokasi pembangunan bangunan gedung
atau prasarana bangunan gedung yanE berdiri sendiri atas dasar :
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a. laporan masyarakat dan / atau media massa yang dapat dipertanggung-
jawabkan;

b. laporan dinas daridinas;

c. terjadinya kegagalan konstruksi dan / atau kebakaran; dan

d. terjadinya bencana alam.

(2) Peninjauan ke lokasi pen"rhangunan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1),
bertujuan untuk:

a. memperoleh fakta adanya pelanggaran terhadap persyaratan administratif dan /
atau persyaratan teknis; dan

b. mernperoleh data dan keterangan tentang bangunan gedung atau kelompok
bangunan gedung yang dinilai strategis bagi daerah dan memerlukan
koordinasi khusus.

(3) Walikota dapat mengenakan sanksi denda administratif atas pelanggaran terhadap
ketentuan persyaratan administratif dan persyaratan teknis kepada pemilik dan /
atau pengguna bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan
Walikota.

Pasal 100

(1) Petugas inspeksi lapangan dari instansi yang berwenang dalam pengawasan
pelaksanaan konstruksi dan pembongkaran bangunan gedung atau prasarana
bangunan gedung yang berdiri sendiri, dapat melakukan pemeriksaan atau
penilikan di lokasi kegiatan.

(2) Penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. secara terjadwal dapat memasuki lokasi pembangunan pada jam kerja;

b. memeriksa dokumen IMB;

c. rnemeriksa laporan pelaksanaan konstruksi dan pengawasan pelaksanaan;

d. memeriksa pemenuhan pelaksanaan terhadap garis sempadan dan / atau jarak
bebas yang ditetapkan;

e. memeriksa pemenuhan pelaksanaan terhadap KDB, KLB, KDH, dan KTB;

f. rnemeriksa pemenuhan terhadap ketersediaan dan berfungsinya alat ' alat
pemadam kebakaran portable selama kegiatan pelaksanaan konstruksi;

g. memeriksa pengamanan rentang crane dan I atau peralatan lainnya terhadap
jalan, bangunan gedung di sekitar, dan lingkungan;

h. memeriksa pengelolaan limbah padat, limbah cair dan / atau limbah bentuk
lainnya akibat kegiatan terhadap jalan, bangunan gedung di sekitar, dan
lingkungan;

i. memeriksa gejala dan / atau perusakan yang dapat terjadi pada bangunan
gedung di sekitarnya akibat getaran pemancangan tiang pancang atau
pembongkaran bangunan gedung atau prasarana bangunan gedung yang
berdiri sendiri;

j. memeriksa pengelolaan penyimpanan bahan-bahan bangunan dan alat-alat
yang dapat membahayakan dan / atau mengganggu kesehatan dan / atau
keselamatan pekerja dan masyarakat umum; dan
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k. memberikan peringatan awal berupa catatan atas indikasi pelanggaran dan /

atau kesalahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, c, d, €, f, 9, h, i, dan

huruf j.

(3) Petugas inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

menunjukkan surat penugasan dan tanda identitas disi resrni dari ins,tansi

berwenang yang menugaskan.

(4) Petugas inspeksi , .gor dalam melah.sanakan tugasnya tidak diperbolehkan
meminta / menerin, imbalan dari pernilik atau penanggungjawab kegiatan
lapangan.

(S) Ketentuan lebih tanjut r&ngenai inrpeksi lapangan dan penilikan sebagaimana
dimaksud pada r,'r€rt ('1. ,J), (3) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
:];&NKSI ADMINISTRASI

Pasal 101

(1) Walikota dap ,'r mengenakan sanksi ndministrasi kepada pemilik bangunan,
ataunpenggr, ra bangunan gedung, yang rnelanggar ketentuan pemenuhan fungsi
dan/atau pr' -syaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan berdasarkan
fakta di lapr nan sesuailaporan hasil pemeriksaan.

(3) Bentuk san, .,, ,:dministrasisebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :

a- perin6an tertuli*;

b. penibatasan kegii,'''rn pembangunan;

c. pembekuan lM&;

d. penghentian semrintsra atau tetap;

e. pencabutan lMB, dan

f. perintah pembongkaran bangunan gedung.

Pasal 102

(1) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal
101 ayat (3) huruf a, meliputi pada tahap pembangunan dan / atau pemanfaatan

bangunan gedung.

(2) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, dikenakan apabila :

a. pemilik atau pengguna bangunan gedung, melanggar ketentuan Pasal 2 ayal
(B) mengenai fungsi bangunan;

b. pemilik atau pengguna bangunan gedung, melanggar ketentuan Pasal 4 ayat
(1) mengenai persyaratan umum bangunan gedung;

c. pemilik atau pengguna bangunan gedung, melanggar ketentuan Pasal 4 ayat
(3) dan.(4) mengenai pergyaratan administrasi bangunan gedung;

d. pemilik atau pengguna bangunan gedung, melanggar ketentuan Pasal 4 ayat
(3) dan (4) mengenai persyaratan teknis bangunan gedung;

e. pernilik atau pengguna bangunan gedung, melanggar ketentuan Pasal 13 ayat
(1) rnengenai kewaiiban pembangunan dan pemanfaatan bangunan yang harus
sesuai dengan peruntukan lokasi;
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f. pemilik atau pengguna bangunan gedung, melanggar ketentuan Pasal 14 ayat

(1) mengenai koefisien dasar bangunan;

g. pemilik atau pengguna bangunan gedung, melanggar ketentuan Pasal 17 ayat
(2), (3) dan ayat (4) mengenai ketinggian bangunan;

h. pemilik atat^r pengguna bangunan gedung, melanggar kebrfrrun Fasal 18 aVat

(3) rnengeppi *a"q\r?ratan konstruksi;

i. pennilik atau peng,iuna bangunan gedung, m{ir ,,'}ggar ketentuan Pasal 23 ayal
(1), (2), (3) dan ayr, {4) mengenai persyarata* oangunan di lokasi pantai;

i. i:remilik atau penp/' ;na bangunan gedung, melanggar ketentuan Pasal 25 ayat
(1), (?.), (3) dan a., "it (4) rnengenaijarak antara bangunan;

I pemilik atau Sengguna bangunan gedung, melanggar ketentuan Pasal 28 ayat
(2), (3) dan ,ryat (4) mengenai kewajibon memilikidokumen lingkungan;

. pemilik atr:'r pengguna bangunan geriung, nnelanggar ketentuan Pasal 30 ayat

il), (Z), (r ian ayat (4) mengenai perxyaratan keselamatan bangunan dari segi

ketahanr t konstruksi;

m. pemilit atau pengguna bangunan gedung, melanggar ketentuan Pasal 31 ayat
(1;, ran {il} mengenai persyaratan keselamatan bangunan dari segi ketahanan

terhade', trahaya kebakaran;

n. perni iau pengguna bangunan gedung, melanggar ketentuan Pasal 32 ayat

{t}, t.,-;, {3\ dan ayat (4) mengenai persyaratan bahan bangunan.

c .:rnilik atal"r i.,',.{jguna bangunan gedung, melanggar ketentuan Pasal 33 ayat
(1), (3), (3i atr : '.g?t (4) mengenaipersyaratan kesehatan air bersih;

p" pemilik atau I :guna bangunan gedung, melanggar ketentua.n.Pasal 34 ayat' 
(1), (2), (3), (4.} ,,13n ayat (5) mengenai persyaratan kesehatan air hujan;

q. pemilik dtau per"ilguna bangunan gedung, melanggar ketentuan Pasal 35 ayat
(1), (2), (4) dan *ymt (5) mengenai persyaratan kesehatan air kotor;

r. pemilik atau penggilna bangunan gedung, melanggar ketentuan Pasal 36 ayat
(1) mengenai persyaratan kesehatan tempat pernbuangan sampah;

s. pemilik atau pengguna bangunan gedung, melanggar ketentuan Pasal 37 ayat
(1), (2), (3), (5), (6), (7), (8) dan ayat (9) mengenai persyaratan kesehatan
penghawaan dalam bangunan;

t. pemilik atau pengguna bangunan gedung, metanggar ketentuan Pasal 38 ayat
(1), (2), (3), (4) dan ayat (5) mengenai pencahayaan dalam bangunan;

u. pemilik atau pengguna bangunan gedung, melanggar ketentuan Pasal 39 s/d
Pasal 44 mengenai persyaratan kemudahan / aksebilitas dalam bangunan;

v. pemilik atau penyedia jasa konstruksi atau pengguna bangunan gedung,
melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (2) mengenai kewajiban memenuhi
persyaratan bangunan gedung;

w. pemilik atau pengguna bangunan gedung, melanggar ketentuan Pasal 49 ayat
(2) mengenai pelaksana pekerjaan mendirikan bangunan dengan luas lebih dari
500 m2 atau bertingkat lebih dari 2 lantai, yang harus oleh badan / lembaga
yang telah mendapat kualifikasi;

x. pemilik atau pengguna bangunan gedung, melanggar ketentuan Pasal 50 ayat
(1), (2), (4) dan ayat (5) mengenai pemanfaatan bangunan;

y. pemilik atau pengguna bangunan gedung, melanggar ketentuan Pasal 63 huruf
b s/d huruf e mengenai larangan mendirikan bangunan;
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z.pemeganglMBmelanggarketentuanPasal6Tayat(1),(2),J3)'(4)danayat(5)
mengenai t<ewallfan pieiryediaan fasilitas keselarnatan dan kesehatan kerja, air

bersih, PPPK; WC, serta menjaga kebersihan dalam pelaksanaan

pernbangunan bangunan;

aa.pemilik atau pengguna bangunan gedung melanggar \etg$yan Pasal 68 ayat

iZ1 mengenuit 
"ililiban 

memasang salinan gambar IMB di lokasi pekerlaan;

bb. pemilik atau penggunfi bangunan ged'{ng melanggar ketentuan Pasal 69 ayat

it) rnengenai' Xewalibnn melapor setelah bangunan selesai;

cc. pemilik atau pengguna bangunan gedung melanggar ketentuan Pasal 70

mengenai fewajiOan mengajukan permoho.nan izin pemanfaatan bangunan

baru apabila teriadi perubahan pemanfaatan bangunan;

dd. pemilik atau penggune bangunan gedung rnelanggar ketentuan Pasal 77

rnengenai pelaksanaan merobohkan bangunan;

ee.pemilik atau pengsuna bangunan gedung. melanggar ketentuan Pasal 78

mengenai pengawa$*n pelaksanaan merobohkan'

(3) Sanksi administrasi berupa pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana

dimaksud Oatam Pasat igt 'ayat (3) huruf b, dikenakan apabila pernilik atau

pengguna bangunan gedung fidak mematuhi peringatan telulis sebanyak 3 (tiga)

kali bertururtuiut dalJm tenggang waktu masing-masing 7 (tuiuh) hari kalender,

atas pelanggaran sebagaimana oimaxsud pada ayat (2) pasal ini.

(4) Sanksi administrasi berupa pembekuan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal

101 ayat (3) huruf c, dikena'kan apabila pemilik atau pengguna bangunan Oed.u.ng

yang telah dikenai sanksi pembatasan kegiatan pembangunan' tetap tidak

melakukan perbaikan atas pelanggaran sebJgaimana dimaksud pada ayat (2)

pasal ini, daiam jangka waktu selama 14 (empat belas) hari kalender'

(5) Sanksi administrasi berupa penghentian sementara atau tetap, atau pencabutan

lMB, atau f*tlnt.f' pembongkiran bangunan gedung sebagaimana dimaksud

dalam pasat 101 ayat (3) 6uruf d, e dan f, dikenakan apabila pemilik atau

pengguna bangunan'g"d'ung yang telah dikenai sanksi pernbekuan lMB, tetap

tidak melakukai perUaiXan aia" pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

pasal ini, dalam jangka waktu selama 14 (empat belas) hari kalender'

(6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) s/d ayat 
, 
(5)'

diberlakukan juga kepada pemilik dan/atau pengguna prasarana bangunan gedung

yang berdiri sendiri.

Pasal 103

(1) Pemilik atau pengguna bangunan ggdunO yang melaksanakan pembangunan

bangunan gedung ianpa memitit l tMg se6agaimana dimaksud dalam Pasal 10

uy"t (g) Oai pasJl 65'huruf a, dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian

sementara pelaksanaan pembangunan sampai diperolehnya IMB'

(2\ Terhadap bangunan yang tidak memiliki lMB, kepada pemilik atau pengguna

bangunan gedung Oiwilinfln untuk segera mengurus dan memiliki lMB.

(3) Pemilik atau pengguna bangunan gedung yang tidak mematuhi ketentuan

sebagaimana dimilsud padi ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi perintah

pembongkaran.

Pasal 104

(1) Setiap orang perorangan atau badan yang membangurr bangunan pada lokasi

kawasan terltadinya beircana alam sebelum jangka waktu.tangg.ap darurat berakhir

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dikenakan sanksiadministrasi-
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(2) Setiap orang perorangan atau badan yang membangun bangunan di atas jalan
umum, saluran, atau sarana lain, atau yang meliputi sarana dan prasarana jaringan
daerah, atau di bawah / di atas air, atau pada daerah hantaran udara (transmisi)
tegangan tinggi, dengan tanpa mendapat persetujuan khusus dari Walikota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), dikenakan sanksi adrnin[stnast.

(3) Setiap orang peroranoan atau badan yang membangun bangunan yang
rnenEhalangi pandant , lalu lintas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 27 ayat
(1), dikenakan sankgi ninistrasi.

(4) Setiap orang peroi" 'gan atau badan yang membangun bangunan yang secara
langsung atau g,.*k langsung mengganggu atau menimbulkan gangguan
keamanan, kes*l$matan umum, keseimbangan / pelestarian lingkungan dan
kesehatan lingk*,:gan sebagairna$a dimaksud dalam Pasal 27 ayal (2), dikenakan
sanksi administruri.

(5) Setiap orang perci$ngan atau bad;,rn yang membangun bangunan di atas sungai /
saluran I selokan I parit pengairan nebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(3), dikenakan sanksi administrasi.

(6) Sanksi administsesi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) s/d ayat (5), berupa
perintah pembr:ngkaran bangunan.

Fasal 105

(1) Pembongkfl ;,;r s€b?gaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf f, Pasal
102 ayat (5), Pasal 103 ayat (3) dan Pasal 104 ayat (5), harus dilakukan oleh
pemilik bangunan 6er!r;n!f dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender
terhitung sejak diteriri::rnya surat perintah pembongkaran.

(2) Jika dalam jangka waktu iangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, pemilik atau
pengguna bangunan tidak rnelaksanakan pembongkaran, maka pemerintah daerah
akan melakukan pembongkaran atas biaya pemilik atau pengguna bangunan.

BAB IX
SANKSI DENDA

Pasal 106

(1) Pemilik atau pengguna bangunan gedung yang dikenakan sanksi administrasi
pembongkaran bangunan dan pembongkarannya dilakukan oleh pemerintah
daerah, dikenai sanksi denda administrasi paling tinggi 10 o/o (sepuluh per seratus)
dari nilai total bangunan gedung yang dibongkar tersebut berdasarkan berat-
ringannya pelanggaran.

(2) Penetapan besarnya sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari TABG.

Pasal 107

Terhadap bangunan yang telah selesai dibangun, yang tidak segera dilaporkan untuk
diterbitkan Sertifikat Laik Fungsi - nya, kepada penrilik atau pengguna bangunan
gedung dikenakan sanksi denda sebesar 1 o/o (satu per seratus) dari nilai total
bangunan gedung dimaksud.
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BAB X
KETENTUAN LAIN . LAIN

prasarana e",rru3X*'as$ff i"X,g Berdiri sendid

Paeal 1S$

Penyelenggaraan, prasara' bangunan gedung berupa konstruksi yang berdiri sendiri
dan tidak merupaka!.Pele, .{ap yang mernjadi iatu kesatuan dengan bangunan gedung
pada satu tapak kavling / p "sil meliputi menara telekomunikasi, i1"n"n" Itiang laturai
qtama tegangan ekstra tir gi, monumen / tugu, jembatan penyeberang";,"Gb;;;
daerah, billboard I balilto qi r pap6n reklame lainnya, wajib *"ngituti persyaratan danstandar teknis konstrrksi bangunnn gedung sebagaimana dima[sud dalam peraturan
Daerah inidan peratur,'rn yang berlnku.

Pasal 109

(1) Pembangunan lan penggunaan menara telekomunikasi harus berpedoman pada
peraturan dae:rahrl ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baikpersyaratan pembangunan maupun pengelolaan menara, iona larangan
pembangunein menara, tata cara penggunaan menara bersama, retribusi izinpembangun?r'neq3ra, mail$xJn pengawasan rnenara.

(2) Mekani*me pernmangunan dan penggunaan menara sebagaimana dimaksud pada
ayat {" meliputi :

a' F' 'tyedia menara mer"i;6:akan penyelenggara telekomunikasi yang memjliki lzin
nii*ri instansi yang beruvsnang, alau outian penyelenggara tellkomunikasi yang
memiliki surat izin sebmg;li penyedia jasa konstruksi; -:

b. zona larangan pembangunan menara meliputi kawasan daerah dengan tingkat
kepadatan tinggi dan sedang sesuai RTRW Daerah, sebagian atau seluruh
konstruksi menara berada di atas rumah penduduk, kawasan"pusat pemerintah
daerah, lokasi kantor kecamatan dan kanior kelurahan, kawasan pariwisata dan
kawasan lain yang ditetapkan dalam RTRW Daerah.

c' tata cara penggunaan bersama menara meliputi penyediaan dokumen perjanjian
tertulis bersama, surat pernyataan di atas mateiai mengenai batas wirtu ying
ditetapkan, kewa.iiban pemeliharaan dan perawatan, sertifikat laik tuirgsipengawasan' pengamanan dan tanggung jawab atas risiko akibat keruntuian
seluruh atau sebagian konstruksi menara;- 

-

d' penetapan. besarnya retribusi IMB menara telekomunikasi, diatur secaratersendiri dalam peraturan daerah.
(3) Dalam perencanaan konstruksi menara, perencana harus melakukan :

a' analisis struktur untuk memeriksa respons struktur terhadap beban-beban yang
mungkin bekerja selama umur kelayakan struktur termasuk beban tetap, bebansementara (angin, gempa burni) dan beban khusus; dan

b' menentukan jenis, intensitas, dan cara bekerja beban dengan mengikuti SNIyang terkait.

(4) Persyaratan teknis menara telekomunikasi harus mendapat persetujuan melaluiIMB.

Pasal 110

(1) Lokasi pembangunan menara / tiang saluran utama tegangan ekstra tinggi harusmengikuti RTRW Daerah.
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(2) Persyaratan teknis konstruksi menara / tiang saluran utama tegangan ekstra tinggi
harus nnendapat persetujuan melalui lMB.

(3) lnstansi yang bertanggung jawab dalam penyediaan listrik harus berkoordinasi
dengan instansi yang berwenang.

Pasal 111

(1) Lokasi pembangunan billboaN / baliho dan papan rekl*r lainnya harus mengikuti
RTRW Daerah, RDTRKP dan I atau RTBL.

(2) Persyaratan teknis konstruksi biltboard / baliho dan pm' n reklame lainnya harus
mendapat persetujuan melalt"li lMB.

(3) Orang perorangan atau bad*n yang bertanggung jawab dalam penyediaan billboard
, / baliho dan papan reklams lainnya, harus berkoordinasi dengan instansi yang

berwenang.

Pasal 1'!2

(1) Lokasi pembangunan nlrsfiumen / tugu, gerbang daerah dan jembatan
penyeberangan harus mengikuti RTRW Daerah, RDTRKP dan / atau RTBL.

(2) Persyaratan teknis konstr*ksi monumen / turgu, gerbang daerah dan jembatan
penyeberangan harus rnendnpat persetujuan melalui lMB.

(3) lnstansi atau lembaga atau badan yang bertanggung jawab dalam penyediaan
rnonumen / tugu, gerbang dasrah dan jembatan penyeberangan harus
berkoordinasi dengan dinas.

Bagian Kedua
Perieinan

Fasal 113

Pengaturan IMB prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri yang meliputi menara
telekomunikasi, menara / tiang saluran utama tegangan ekstra tinggi, monumen / tugu,
jembatan penyeberangan, gerbang daerah, billboard I baliha dan papan reklame lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, akan diatur secara tersendiri dalam Peraturan
Daerah.

Pasal 114

(1) Pemeriksaan kelaikan fungsi dan perpanjangan SLF prasarana bangunan gedung
yang berdiri sendiri dilakukan setiap 2 (dua) tahun.

(2) Ketentuan dan tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi prasarana bangunan yang
berdiri sendiri mengikutitata cara pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.

Pasal 115

(1) Bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri yang telah
didirikan dan telah memiliki IMB yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum
berlakunya peraturan daerah ini, izinnya dinyatakan tetap berraku.

(2J Banguhan gedung dan prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri yang teiah
didirikan sebelum berlakunya peraturan daerah ini dan belum memiliki IMB
ditetapkan sebagai berikut :
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a. bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri, tidak
di atas peruntukan lokasi yang ditetapkan dalam RTRW Daerah, RDTRKP dan I
atau RTBL, dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan
Daerah tentang RTRW, pemilik atau pengguna wajib menyesuaikan fungsi
bangunan dengan peruntukan lokasinya;

b. bangunan gedung hunian untuk rumah tinggal, tidak di atas peruntukan lokasi
yang ditetapkan dak' RTRW Daerah, RDTRKP dan I atau RTBL, dalam waktu
paling lama 10 (sel'tt-th) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah tentang
RTRW, pemilik ata, pengguna wajib menyesuaikan fungsi bangunan dengan
peruntukan lokasir i;

c. bangunan gedung t: tn pr"""rana bangunan gedung yang berdiri sendiri di atas
peruntukan lokasi y; :'fl ditetapkan dalam RTRW Daerah, RDTRKP dan / atau
RTBL , dalam wakl' paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturarr
Daerah ini, wajib r' ,kukan pemeriksaan kelaikan fungsi untuk memperoleh
SLF bangunan gedr .i dan IMB;

d. bangunan gedung e I '1 prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri di atas
peruntukan yang r :ang termasuk jalur hijau, bantaran sungai, trotoar dan
fungsi prasarana di ish kota lainnya, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun
sejak berlakunya F iraturan Daerah ini wajib dibongkar oleh pernilik atau
pengguna;

e. bangunan gedung clri* prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri yang
harus dibongkar s*t.i;*Eaimana dimaksud pada huruf d, dapat direlokasi ke
peruntukan lokasi Yfr:"rt1 s""rai dengan fungsinya.

Pasal 1't6

Terhadap bangunan gedung da* prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri yang
telah didirikan dan dimanfaatknn serta memiliki IMB sebelum peraturan daerah ini
berlaku, wajib dilakukan pemeriksaan kelaikan fungsi untuk memperoleh SLF bangunan
gedung

Pasal '117

Untuk kawasan-kawasan tertentu, dengan pertimbangan tertentu dapat ditetapkan
peraturan bangunan gedung secara khusus oleh Walikota berdasarkan RTRW Daerah
dengan tetap memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan
gedung.

tsAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 118

(1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka segala peraturan Pemerintah
Daerah tentang bangunan gedung yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini, tetap berlaku sampai diubah atau
diatur kembali berdasarkan peraturan daerah ini.

(2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini
akan diatur lebih lan"iut dengan Peraturan / Keputusan Walikota, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya.

;$!l
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BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Peraturan Daerah ini mutai berlaku 2 ( dua ) tahun terhitung sejakbrqgd mmfulden.
Agar setiap orang mengeteh,rinya, rnemerintahkan pengunda'^,an Feraturan Daerah ini
dengan penempatannya dol,''Yt Lembaran Daerah Kota Kend; .

Diteta: rn di Kendari
pada: rggal, /t - | ?A11

Diundangkan di 1(sr .' ir,lt'i

padatanggal, ll / - 2011

SEKRETARIS DAER.AE"I

, Gol. lVlc
98302 I 003

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDJ\RI TAHUN 201{ NOMOR....I-.

w;
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