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BUPATITAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR 03 TAHUN 2016

TENTANG
BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMA'I‘ TUHAN YANG MAHA ESA
BUPA’I‘ITAPANULI UTARA,

: a. bahwa penyelenggaraan Bangunan Gedung hams
dilaksanakan secara tertib, sesuai dcngan fungsinya. dan
memenuhi persyaratan administratif dan teknis Bangunan
Gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan
lingkungannya;

b. bahwa penyelenggaraan Bangunan Gedung hams dapat
memberikan keamanan dan kenyamanan bagi
lingkungannya;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Pcraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
Tentang Bangunan Gedung;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.

:1.
2.

3.

4.

5.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan daerah Otonom Kabupaten—kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pcmbcntukan
Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor l2 tahun 1998
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Toba Sarnosir dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Mandajling Natal jo. Undang—
Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat
dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi
Sumatera Utara;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunanchung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);
Undang—Undang Nomor 2b Tahun 2007 Lentang Penataan Ruang
(Lcmbaran Negam Republik Indonesia ’l‘ahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tcntang Pajak Dacrah
den Rctribusi Dacrah (Lembamn Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahnn Lembaran Negam Republik
Indonesia Nomor



6. Undang‘Undang Nomor 32 Tahun 2009 tending Periindungun
Dan Pengelolann Lingkungan Hidup (Lembaran Niagara Republik
Indonesia 'l‘nhun 2009 Nomor 140, Tamimhnn Lembaran Negam
Republik Indonesia Nomor 5059);

7. UndangUndnng Nomor l2 Tahun 2011 tentang Pembentukun
Ptmtumn l’emndnngUndnngan (Lembaran Negam Repuink
Indonesia Tahun 20H Nomor 82, Tambahnn Icmbaran Negnm
Republik Indonesia Nomor 5234);

8- und‘mS-Undflng Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahnn
Daemh (Lembnran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomm 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), scbagaimana telah diubah bebcrapa kali terakhir
dengan Unaang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tenmng
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia ’I‘ahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lcmberan Negam
Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemen’ntah Nomor 22 ’I‘ahun 1973 tcntang Perluasan
Daerah Kotamadya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3005);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang—Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia ’I‘ahun
2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4532);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5103);

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006
tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

14. Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mcndirikan Bangunan
Gedung;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Kabupaten ~Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Kabupaicn
Tapanuli Utara Tahun 2008 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPA’I‘EN TAPANULI UTARA

dan
BUPATI TAPANULI UTARA

MEMUTUSKAN:
Mcnetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pcngcrtian
Page] 1

Dalam Pcraturan Dacrah ini yang dimaksud dcngan:
1. Dacrah adalah Kabupatcn Tapanuli Utara.
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Pemerintahan Dacrah, adalah penyclcnggaraan urunan pcmcrintahan
oIch Pemcn'ntah Dacrah dan DPRD menurut am otonomi dan tug.”
pcmbantuan dcngan prinaip otonomi selual-Iuaunya dalam tiatcm dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia ocbagaimana dimakaud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Dacrah nebagai unsur
penyelcnggara pemerintahan dacrah yang memimpin pclaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang aclanjutnya disingkat DPRD
adalah adalah lembaga perwakilan rakyat dacrah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
Pemerintah Pusat, sclanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya
berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang bcrfungsi
sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, bajk untuk hunian atau
tempat tinggal, kcgiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosiai,
budaya, maupun kegiatan khusus.
Bangunan gedung umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk
kepentingan publik, baik berupa fungsi kcagamaan, fungsi usaha,
maupun fungsi sosial dan budaya.
Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan
untuk kepentjngan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang
daJam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan
pengelolaan khusus dan/atau memih'ki kompleksitas tertentu yang dapat
menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
Bangunan gedung adat merupakan bangunan gedung yang didirikan
menggunakan kaidah/norma adat masyarakat setempat scsuaj dengan
budaya dan sistem nilai yang berlaku, untuk dirnanfaatkan sebagai
wadah kegiatan adat.
Bangunan gedung dengan langgam tradisional merupakan bangunan
gedung yang didirikan menggunakan kaidah/norma tradisional
masyarakat setcrnpat sesuai dengan budaya yang diwariskan secara
turun tcmurun, untuk dimanfaatkan sebagai wadah keglatan masyarakat
sehari-hari selain dari kegiatan adat.
Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan
gedung bcrdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan admlnistratif dan
persyaratan teknisnya.
Kcterangan rcncana Kabupatcn adalah informasi tentang pcrayaratan tata
bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemcrintah Kabupaten
Tapanuli Utara pada Iokasi tertentu.
Izin mendirikan bangunan gedung, yang sclanjumya (11311181091 1MB
adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerincah Kabupaten Tapanuli
Utara kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun barn.
mengibah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan
gedung wsuai dcngan persyaratan administratif dan persyaratan tcknis.
Permohonan izin mendirikan bangunan gedung adalah permohonan yang
dilakukan pemilik bangunan gedung kcpada Pemerintah Daerah untuk
mendapatkan izin mendirikan bangunan
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Onn’s Scamp-dun Flungumm gcrllmg, yang Mlnnjulnya dininglut (38f;
adalnh gnu-in mayn pmu pawl mnu lap-k acmul but” mlmmum
(llperkenankannyn dldlrllum lmngunan “dung. dllmung flan gam:
acmpndan Jalan. tcpl lungal nlnu mm panlnl mm larlngan manor. nnw
ntau garla Mtnpndan pagnr nmu lmmu pernll 1mm lapak

Kocfinicn Danar Bangunnn. yang sclnnjumy- dlalngkal Kl)“ Mullah any)“:
perocnlaac pcrbandlngnn antnm luau mluruh lanml dun! Banmmr,
Oedung dun luau lahan/lnnah pcrpcmklln/dafluh puma-man yang
dlkuasni usual rcncana mm runng clan "manna mm bangunan flan
lingkungan.
Kocfiaien Lantal Bangunnn. yang sclanjutnya diuingkm KLB adalah any}:
pcracntasc pcrbandlngnn anlam lulu scluruh lantal bangunan grxlung
dan luau tanah perpcmknn/dacrah permunaan yang dikuaui “was
rcncnna tata ruang dan rencann tam bangunan dan lingkungan,

Kocfisien Daerah HUau, yang mlanjutnya disingjwt KDH adalah any“
pcrscntasc perbandingan antara luau Mluruh ruang txrbuka di luar
bangunan gcdung yang dipcruntukkan bagl pcrlamanan/pcnghxjauan
dan luau tanah pcrpctakan/dacrah pcrcncanaan yang dikuanai usual
rcncana tata ruang dan rcncana mm bangunan dan lingkungan.

Kocfiaicn Tapak Baacmen, yang sclanjutnya diningkat KTB adalah angka
pcrsentaac pcrbandlngan antara luau tapak hammer) dan luan
lahan/tanah perpctakan/dacrah pcrcncanaan yang dikuaaaj sexual
rcncana tata ruang dan rencana mm bangunan dan lingkungan.

Pcdoman tclmiu adalah acuan tcknis yang mcrupakan penjabaran lcbih
lanjut dari pcraturan pcmcrintah dalam bentuk kctcntuan tekma
pcnyclcnggaraan Bangunan chung,
Standar tckm's adalah stander yang dibakukan scbagai standar tata cara,
standar spcsifikasi, dan standar mctodc uji balk bcrupa Standar National
Indonesia maupun stander intemaaional yang dibcrlakukan dalam
pcnyclcnggaraan Bangunan chung,
chcana tata ruang wilayah Kabupatcn, yang aclanjutnya dincbut RTRW
adalah hasil percncanaan tam ruang wilayah Kabupatzn Tapanuli Utara
yang tclah ditctapkan dcngan pcraturan dacrah.

chcana detail tata ruang kawasan pchabupatcnan, yang Ielanjumya
diaebut RDTR adalah pcnjabaran dari rcncana tam ruang wilayah
Kabupatcn kc dalam rencana pcmanfaamn kawaaan pchabupatenan‘

Pcraturan zonaai adaJah ketcntuan yang mcngatur tentang pcrtyaratan
pemanfaatan mang dan kctcntuan pcngcndaliannya dan diouuun untuk
sctiap blok/zona pcruntukan yang pcnctapan zonanya dalam rcncana
rincl tata mang.
chcana tata bangunan dan lingkungan, yang Iclanjumya ditinskat RTBL
adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mcngcndalikan
pemanfaatan mang yang mcmuat rcncana prog‘am bangunan dan
lingkungan, rcncana umum dan panduan rancangan. rcncana inveatasi.
kctcntuan pcngcndallan rcncana den :3ch 9"!de
pclaksanaan.
Pcnyclcnggaraan bangunan gcdung adaJah kcgiatan pcmbangunan
bangunan gcdung yang mcliputi prose: perencanaan tcknia dan
pclaksanaan konatruksi acrta kcgiatan pCmanfaatan, pclestarian dan
pcmbongkaran.
Pcrcncanaan tcknia adalah proaes membuat gambar teknis bangunan
gedung dan kelengkapannya yang mcngikuti tahapan prarcncana.
pengembangan rcncana dan pcnyusunan gambar ketja yang terdirl mag;
rcncana araitcktur, rcncana atruktur, rcncana mckanikaJ/clcktrikal,
rcncana tam ruang luar, rcncana tam ruang-dalam/intcrior scrta rcncana
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ope-ifikni tnknin, rencnna anggaran biaya, dan pcrhitungan tcknis
pcndukung occuai pcdoman dnn Standar Teknin yang bcrlaku.
Pcrumbangan mknio adalnn pcrtimbangan dari tim ahli bangunan gedung
yang dimlun secure tenuhl den profcsional tcrkait dcngan pcmcnuhan
peroynrnUm tcknln bangunan gcdung baik dalam prose: pembangunan,
pcmanfutan, pole-tartan. maupun pembongkaran Bangunan chung.
PcmanfuIAn bangunan gedung adalnh kegiamn mcmanfaatkan
bangunan gedung usuai dcngan {ungsi yang tclah ditetapkan, termasuk
kcgiaian pcmcliharann. pcrawatan, dan pcmcriksaan accara berkala,
Pcmcn‘ksaan berkala adalah kegiatan pcmcriksaan kcandalan scluruh
emu nebagian bangunan gcdung, komponen, bahan bangunan, dan/atau
prasarana dan mananya dalam tcnggang waktu tertcntu guna
mcnyamkan kclaiknn fungsi bangunan gcdung.
Laik fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang mcmcnuhi
pcrsyaramn administratif dan persyaramn tcknis sesuai dcngan fungsi
Bangunan chung yang dimmpkan.
Pcmeh‘haraan adalah kegiatan mcnjaga kcandalan Bangunan chung
bescrta prmrana den sarananya agar selalu laik fungsi.
Perawamn adalah kcgiatan memperbaiki dan/atau mcnggantj bagian
bangunan gedung, komponcn, bahan bangunan, dan/atau pramana dan
sarana agar bangunan gedung temp laik fungsi.
Pelcslarian adalah kcgiacan pcrawatan, pemugaran, serta pcmeliharaan
bangunan gcdung den lingkungannya untuk mcngcmbalikan kcandalan
bangunan mrlcbut acsuai dengan aslinya emu aesuaj dcngan kcadaan
menurut period: yang dikehendaki.
Pcmugaran bangunan gedung yang dilindungi dan dilcsmrikan adalah
kcgiatan mcmpcrbaiki, memulihkan kcmbali bangunan gedung kc bentuk
auhnya.
Pembongkaran adalah kcgiatan membongkar atau merobohkan scluruh
amu sebaginn bangunan gedung, komponcn, bahan bangunan, dan/atau
presume dan wananya.
Pcnyclenggara bangunan gedung adalah pcmilik, penycdia jasa
Konstrukni, dan Pcngguna bangunan gcdung.

Pcmilik bangunan gldung adalah orang, badan hukum, kolompok orang,
emu pcrkumpulan, yang menurut hukum sah scbagaj pcmilik bangunan
gfidung.
f'engguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gcdung dan/atau
buluun pcmilik bangunan gcdung bcrdaaarkan kcucpakatan dcngan
pemilik bangunm gedung, yang mcnggunakan dan/atau mengelolu
bangunan gpdung nmu begian bangunan gcdung ocauai dcngnn fungsi
yang diltziapkan.
Pcnymia jaw knnstruksi bangumm gcdung udulah orang pcrorangun emu
Milan yang layman uuuhanya menycdiakan Iayanan jun konstruksi
bmnng bangunnn gedung, meliputi percncana teknis, pelnkuna
knnutrukui, pengnwu/manajcmcn konltrukli, mrmasuk pengkaji tcknis
bungunan swung dun pcnymfla jase ken-trukli lainnya.
’1‘)": Ah“ Bangunsn (Jedung, yang ulanjulnyu dieingkat ’I‘ABO adalah tim
yung mm” dad pan ah“ yung tcrknit dcngnn Dena/010nm“!!! blnlumm
Mung untuk mamboflknn pcrtimbnnun mkniu dalam Pm." PCMHHHn
dukumn rcncann mimic dengan mane pcnugnsan terbatu, dln JUBI1
untuk memberflun manulum dalam pcnyclc'flifi" mmlah
wnyclcnwrun bangurm'n gcdung wrtnmu yang oununfln anggomnya
dnunjuh Unsung kanuu per Imam: diumuailmn dcnynn kompleknitnu
bangtmun Wang Inrmmu mnuxbut

iq
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Pcngkaji tcknis adalah orang perorangan, atau badan hukum yang
mcmpunyai scrtifikat keahlian untuk melaksanakan pcngkajian teknis
atas kclaikan fungai bangunan gedung scauai dcngan pcraturan
Pcrundang-undangan yang berlaku.
Pcngawas adalah orang yang mendapat tugas untuk mengawasi
pclaksanaan mendirikan bangunan scsuai dcngan IMB yang diangkat
oleh pemilik bangunan gedung.
Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan
lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang Bangunan Gedung.
tennasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang
berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung adalah
berbagaj kegiatan masyarakat yang merupakan perwujudan kehendak
dan keinginan masyarakat untuk memantau dan menjaga ketertiban,
memberi masukan, menyampaikan pendapat dan pertimbangan, serta
melakukan gugatan perwakilan berkaitan dengan penyelenggaraan
bangunan gedung.
Dengar pendapat publik adalah forum dialog yang diadakan untuk
mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat baik berupa
pendapat, pertimbangan maupun usulan dari masyarakat umum sebagai
masukan untuk menetapkan kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah
dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
Gugatan perwakilan adalah gugatan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan bangunan gedung yang diajukan oleh satu orang atau
lebih yang mewakili kelompok dalam mengajukan gugatan untuk
kepentingan mereka sendiri dan sekaligus mewakili pihak yang dirugikan
yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok
dan anggota kelompok yang dimaksud.
Pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan
pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan
tata pemerintahan yang baik sehingga setiap penyelenggaraan bangunan
gedung dapat bcrlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan
gedung yang sesuaj dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian
hukum.
Pengaturan adalah penyusunan dan pelembagaan peraturan perundang-
undangan, pedoman, petunjuk, dan standar teknis bangunan gedung
sampai di daerah dan operasionalisasinya di masyarakat.

Pemberdayaan adalah kegiatan untuk menumbuhkembangkan kesadaran
akan hak, kewajiban, dan peran para penyelenggara bangunan gedung
dan aparat Pemerintah Daerah dalam penyclenggaraan bangunan gedung.

Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan
peraturan pcrundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya
penegakan hukum.
Asuransi artinya pertanggungan asuransi merupakan suatu perjanjian
antara tertanggung atau nasabah dengan penanggung atau perusahaan
asuransi. Pihak pcnanggung bersedia menanggung sejumlah kerugian
yang mungkin timbul dimasa yang akan datang setelah tertanggung
menyepakati pembayaran uang yang disebut premi. Premi merupakan
uang yang dikeluarkan oleh tertanggung senagaj imbalan kepada

penanggung.B



Bagian chua
Maksud, Ttu'uan, dan Lingkup

Paragrafl
Mnksutl
l’usul'z

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjut dari
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tcntang Bangunan chung dan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, baik
dalam pemenuhan pcrsyaratan yang diperlukan dalam penyelenggaraan
bangunan gcdung. maupun dalam pemcnuhan tertib pcnyclenggaraan
bangunan gedung di dacrah.

Paragraf 2
quuan
Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
a. mewujudkan bangunan gcdung yang fungsional dan sesuai dengan tata

bangunan gedung yang scrasi dan sclaras dcngan lingkungannya;
b. mewujudkan tertib pcnyelcnggaraan bangunan gedung yang menjamin

keandalan tcknis bangunan gedung dan' scgi kesclamatan, kesehatan,
kenyamanan, dan kemudahan;

c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan
gedung.

Paragraf 3
Lingkup

(1)

(2)

Pasal 4

Lingkup Peraturan Dacrah ini mcliputi kctcntuan mcngenai fungsi dan
klasifikasi bangunan gedung, pcrsyaratan bangunan gedung,
penyelcnggaraan bangunan gcdung, TABG, peran masyarakat, pernbinaan
dalam penyelenggaraan bangunan gedung, sanksi administratif,
pcnyidikan, pidana, dan peralihan.
Untuk Bangunan chung fungsi khusus, dalam ha] pcrsyaratan,
pcnyelcnggaraan dan pcmbinaan tidak diatur dalam Peraturan Daerah
ini, maka hams bcrpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

BAB II
FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

(1)

(2)

Pasal 5

Fungsi bangunan gedung mcrupakan ketetapan mgngenai pemenuhan
persyaratan tcknis bangunan gedung ditinjau dari segl tata bangunan dag
lingkungan maupun keandalannya serta sesuai dengan peruntukan lokasx
yang diatur dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL.
Fungsi bangunan gedung meliputi:
a. bangunan gcdung fungai hunian, dcngan fungsi utama sebagai tempat

manusia tinggal;
b. bangunan gedung fungsi keagamaan dengan fungSi mama sebagai

tempat manusia melakukan ibadah;
c. bangunan gcdung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat

manusia melakukan kegiatan usaha;
d. bangunan gcdung fungsi sosial dan budaya dengan fungsi utama

sebagai tempat manusia melakukan kcgiatan sosial dan budaya;
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e. bangunnn sedung fungsi khuoua dengan fngsi ytgma sebasai “ummanuuin melakukan kegiatan yang mcmpunyal tmgkflt kcmhafi'mntings: (Ian/amu tingkat riuiku lmhaya tinggl; d8“
1‘. hangunan gedung lcbih dari 3am fungsi.
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Bangufmn‘gcdung funghsi hunia'n dengan fungsi utama sebagai tempatmanusna tmggal sebagaxmana dlmaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf adapat berbentuk:
a. bangunan rumah tinggal tunggal;
b. bangunan rumah tinggal deret;
c. bangunan rumah tinggal susun; dan
d. bangunan rumah tingga] scmentara.
Bangupan gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat
manusxa melakukan ibadah keagamaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat berbentuk:
a. bangunan masjid, mushalla, langgar, surau;
b. bangunan gereja, kapel;
c. bangunan pura;
d. bangunan vihara;
e. bangunan kelenteng; dan
f. bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya.
Bangunan gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat
manusia melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (2) huruf c dapat berbentuk:
a.. bangunan gedung perkantoran seperti bangunan perkantoran non—

pemerintah dan sejenisnya;
b. bangunan gedung perdagangan seperti bangunan pasar, pertokoan,

pusat perbelanjaan, ma] dan sejenisnya;
c. bangunan gedung pabrik;
d. bangunan gedung perhotelan seperti bangunan hotel, motel, hostel,

penginapan dan sejenisnya;
c. bangunan gedung wisata dan rekreasi seperti tempat rekreasi, bioskop

dan sejcm'snya;
f. bangunan gedung terminal seperti bangunan sta_siun kereta api,

terminal bus angkutan umum, halte bus, termmfal peti kemas,
pclabuhan laut, pclabuhan sungai, pelabuhan penkanan, bandar
udara;

g. bangunan gedung tempat penyimpanan sementara seperti bangunan
gudang, gedung parkir dan scjenisnya; dan

h. bangunan gcdung tempat penangkaran atau budidaya Bepertj
bangunan sarang burung walet, bangunan petemakan sapi dan
scjcnisnya.

Bangunan gedung aosial dan budaya dengan fungsi utamfa sebagai tempat
manusia melakukan kcgiatan sosial dan budaya sebagaxmana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) hurufd dapat berbentuk:
a. bangunan gcdung pclayanan pendidikan seperti pgngunan sekolah

mman kanak kanak, pendidikan dasar, pendldlkan menengah,
pcndidikan tinggi, kursua dan semacamnya;



(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

b. bangunnn gedung pclayannn kcschnmn bcngum Wm“,
polildinik, rumnh bermlin, rum-h gala: tsunami: Mfl-mu an
scjcnisnya;

c. bangunan gcdung kcbudayaan uperfl bangumm museum, Wu“;
kcscnian, bangunan gedung adat den .ejcnisnyn;

d. bangunan gcdung laboratorium scperti bangumm [fib’lfamulfl mm,
laboratorium kjmia, dun laboramn’um hinnya; dun ’

e. bangunan gedung pclnyanan umum ncpcrti bangumm median, 9,41mg
olah raga dan scjcnisnya.

Bangunan fungsi khusus dcngan {ungsi mama schegaj hempal manu‘m
melakukan kegiamn mcmpunyai tingkat kerahasumn Unw unmk
kepcntingan nam'onnl dan/amu ungkat resiko unw, “mtWm“:
21. bangunan gedung untuk rcakwr nuklir;
b. bangunan gedung untuk instalasi pcrtahanan den kcarnanan; dam

c. bangunan ocjcnin yang dimmpkan olch Mcmcri

Bangunan gedung lcbih dari 1 (saw, fungpi dcngan fungm' sebagalmana
dimaksud dnlam Penal 5 ayat (2] huruf f, dapat bcrbcntuk;
a. bangunan rumah dcngpn toko (ruko);

b. bangunan rumh dengnn kantor (rukan);

c. bangunan gedung mfl-apanemcn-pcrkanwran;
d. bangunan gedung mll—aputcmcmpcrknntoran-pcrhotclan; dan

c. eejcnianya.

Pasal7

Klasifikam bangunan gedung mcnurut kclompok fungm' bangunan
didasarkan pada pcmcnuhan syarat administrani dan pcrsyaratan mknis
bangunan gedung.
Fungsi bangunan gedung scbagaimana dimaksud dalam Fatal 5
diklasifikaaikan bcrdanarkan:
a. tingkat komplcksims;
b. tingkat pcrmnncnsi;
c. tingkat n'm'ko kebakamn
d. zonesi gempa;
c. lokasi;
f. kctinggiamdan/amu
g. kcpcmilikan.
Klasifikaai berdasarkan tingkat kompleknitaa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) hurufa mcliputi:
a. bangunan Gedung aederhana, yajtu bangunan zedung dcngan

karaktcr acderhana certs mcmilild komplcksitas dan teknologi
sedcrhana dan/atau bengunan gedung yang sudah memiliki deaain
prototjp;

b. bangunan gvdung tidak sedcrhana, yaitu bangunan gcdung dcngan
kmkter tidak ocdcrhana set-ta memiliki kompleksim den atau
teknologi tidak sedcrhana; scrta

c. bangunan gcdung khusus, yaitu bangunan gcdung yang mcmiliki
penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam pcrencanaan dan
pelaksanaannya memerlukan penyelcsajan/tcknologi khusus.



l

S

6]

[E]

(8)

(9)

W herd-mm might permanensi aebnslirnm dimnksud dalam
9.5:: S ‘3‘! (2i humfb mehpun
a. bangmun gedung damn: ntau mun. ymtu bangumm gedung

yang hm Why: durncamnn mempunym umur laymanmm dengn 5 (11mm) tnhunA

b harm gedung sum pcrmancn. yum bangunan gedung yang
‘mmu thugsmya dixrnctnakan mcmpunyai umur layanan di atas 5

sunpn'nMn 10 (scpuluh) uhun; sens
: bangumn gedung pcrmncn. )‘aim bungunan gedung yang karma

imgsmya Winn mcmpunyai umur layman di am: 20 (dua
puluh‘k tahun.

Basil-351'mm m: risiko krbakamn sebagajmana dimaksud
da‘am Pisa} S aynt l2) hum! c mcliputi:
3. 1111331: risiko kebnhmn rcndah. y‘aitu bangunan gedung yang kartna

fimgsmya. mm penggunaan bahan dan komponen unsur
pembenmknyn. arm kuantitas dan kuah'tas bahan yang ada di
dahmnyl tinght mudah terbakamyn rendah;

b. :mght risiko krbaknran sedang. yaitu bangunan gedung yang kart-ma
{zmgmym d‘nam penggunaan bahan dan komponcn unsur
pembentuknya. semi kuanutas dan kualitas bahan yang ada di
dam-1p ungknt mudah tcrbakamya sedang; serta: tingkat risiko kebnknran )“aitu bangunan gedung yang karena
funganya. dan disain penggunaan bahan den kornponcn unsur
pcmbentulmya. sen: kuanu'tas dan kualitas bahan yang ada di
damnya tingkat mudah terbakamya sangat tinggi dan/atau

{axis—as: berdasarkan msa' gempe sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat {2‘1 hum! d meiiputi tingkat zonasi gempa di “fiayah Kabupaten
Tapanuli [Stan badasm‘hn tingkat kcrawanan bahaya gempa.
sebagaimana dxjabarknn letn'h lanjut dalam lampiran I Pemturan Daerah

K'msiikas: bcrdamrknn lokns sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
2? hum.‘ c mcfipuu':
a- bangunan gedung di loknsi renggang, yaitu bangunan gedung yang

pada umumnya (:11er pada daemh pinggiran/Iuar Kabupaten atau
dacmh yang bcrfungsi sebagni resapan;

b. bangunan gedung di lokasi sedan; yaitu bangunan gcdung yang pada
umumnyn tcrietnk di dam-ah permukiman; serta

c. bangunan gedung di bkasi padat. ynitu bangunan gedung yang pada
umumnya tedetak di daemh perdagangan ‘pusat Kabupaten.

mam-ms: bcrdasarkan ketinggian bangunan gdung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal S ayat (2) huruff mcliputi:
& bangunan gedung beningkat rendah, ym'tu bangunan seduns yang

jumlah lantm' sampaj dengan 4 (empat) lantai:
b. bangumm gedung beningkat sedang, yaitu bangunan gedung yang

memfliki jumlnh lantm' mulai dan' s (lima) lantm' sampai dengan 8
(delapani lantai; sens

c. bangunan gedung bertingkat tinggi. yaitu bansunan scduns Yang
memiliki Jumlah lantai lebih dari 8 (delapanl lantai.

Klasifikasl berdmrkan kcpemukan sebagmmana dimaksud dalam Pasal
S ayat (2] humf g mch‘pun‘:
a. bangunan gcdung milik negam. yaitu bangunan Rd‘mg untuk

kcpefluan dinas yang menjaduakan mcnjadi kckayaan mxhk‘ ‘ negara
dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang bemml dan' dana



b.

c.

.

APBN. dan/ntnu APBD, dan/ntnu lumber pembinyann lain. ocpcrfi:
gedung knntor dinan, [gr-dung aekolah. gedung rumnh Mk", gudnng,
rumah negara. dun lain—lam;

bangunan gedung mlllk pcmmngan. ynitu bangunnn gcdung yang
merupakan kekayaan milik prilmdi atau pcromngun dun diadnknn
dcngan sumbcr pcmbinyunn dm‘i (Inna pribudl atnu pcmmngan; norm

bangunnn gedung milik hndnn usnha. ynitu bnngunnn gedung ‘ynng
mcrupakan kckayaan milik bndan uaaha non pcmerinmh (Inn
diadakan dcngan number pcmhinyaan dari dana bndan uaahu non
pemcn'ntah tcrscbut.

Penal 8

(1)

(2)

(3)

(4)

Penentuan klasifikaai bangunan gedung atau bagian dari gcdung
ditentukan berdasarkan fungsi yang digunaknn dalam pcrcncannan,
pclaksanaan atau pcrubahan yang dipcrlukan pada bangunan gcdung.

Fungsi dan klaaifikasi bangunan gcdung harus scsuai dcngan pcruntukan
lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL.
Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diusulkan olch Pcmilik
bangunan gcdung dalam bentuk rcncana tcknis Bangunan chung
melalui pengajuan permohonan izin mendirikan bangunan gcdung.

Penetapan fungsi bangunan gedung dilakukan olch Pemcrintah Dacrah
melalui pencrbitan 1MB berdasarkan RTRW, RDTR dan/atau RTBL,
kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.

Pasal 9

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dapat diubah dcngan
mengajukan permohonan 1MB baru.
Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gcdung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rcncana
tekm’s bangunan gcdung scsuai dengan pcruntukan Iokasi yang diatur
dalam RTRW, RDTR dan/atau RTBL.
Pcrubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung harus diikuti
dcngan pemenuhan pcrayaratan administratif dan pcrsyaratan teknis
bangunan gedung yang baru.
Perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung harus diikuti
dengan pcrubahan data fungsi dan/atau Klasifikasi bangunan gedung.

Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung ditctapkan olch
Pemerintah Daerah dalam izin mendin‘kan bangunan gedung. kccuali
bangunan gcdung fungsi khusus ditctapkan olch Pemerintah.

BAB [II
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

(1) Setiap bangunan gedung hams memenuhi;

a. pcrayaratan administratif;dan

b. pcrsyaratan tcknis seeuai dengan fungsi bangunan gcdung.

(2) Persyaratan administratif bangunan gcdung sebagaimana dimakaud pada
ayat (1)meliputi:A



(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

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

b. status kepemilikan Bangunan Oedung. germ

0. [MB
Pcrsyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada nynt
(1) meliputj:

a. pcrsyaratan tam bangunan dan lingkungan yang tcrdiri atas:

1) persyaratan peruntukan lokasi;

2) intensitas bangunan gedung;

3) arsitektur bangunan gedung;

4) pengendah'an dampak lingkungan untuk bangunan gedung
tertentu; serta

5) rencana tata bangunan dan lingkungan.

b. persyaratan keandalan bangunan gedung terdiri ates:

1) persyaratan keselamatan;

2) persyaratan kesehatan;

3) persyaratan kenyamanan; serta

4) persyaratan kemudahan.

Bagian Kedua
Persyaratan Administratif

Paragraf 1

Status Hak Atas Tanah
Pasa] 11

Setiap bangunan gcdung harus didirikan di atas tanah yang jelas
kepemilikannya, baik milik sendiri atau milik pihak lain

Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan
dalam bentuk dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen
keterangan status tanah lainnya yang sah.

Dalam ha] tanahnya milik pihak lain, bangunan gedung hanya dapat
didirikan dengan izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah
atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak
atas tanah atau pemilik tanah dengan pemilik bangunan gedung.

Petjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling
sedikit hak dan kewajiban para pihak, Iuas. letak, dan hates-betas tanah,
serta fungsi bangunan gedung dan jangka waktu pcmanfaatan tanah.
Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mcmuat paling
sedikit hak dan kewajiban para pihak, luas, letak, dan batas-batas tanah.
serta fungsi bangunan gedung dan jangka waktu pcmanfaatan tanah
Bangunan gedung yang karena faktor budaya atau tradisi setempat harus
dibangun di atas air aungai, air laut, air danau hams mendapatkan izin
dan’ Bupati.



._. . . _ .._._ _._._. . . . -1”.

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

Bangunan gedung yang akan dibangun di ates tanah milik sendiri atau di
atas tanah milik orang lain yang terletak di kawasan rawan bencana alam
harus mcngikuti pcrsyaratan yang diatur dalam keterangan rcncana
Kabupatcn.

Paragraf 2

Status Kepemilikan Bangunan Gedung
Pasal 12

Status kepcmilikan bangunan gedung dibuktikan dengan surat bukti
kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Dacrah,
kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.

Penetapan status kepcmilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan pada saat proses [MB dan/atau pada saat
pendataan bangunan gedung, sebagai sarana tertib pembangunan, tertib
pemanfaatan dan kepastian hukum atas kepernilikan bangunan gedung.

Status kepemilikan bangunan gedung adat pada masyarakat hukum adat
ditetapkan oleh masyarakat hukum adat bersangkutan berdasarkan
norma dan kearifan lokal yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Kepemilikan bangunan gedung dapat dialihkan kepada pihak lain.
Pengalihan hak kepemilikan bangunan gedung kepada pihak lain harus
dilaporkan kepada Bupati untuk diterbitkan surat keterangan bukti
kepemilikan baru.

Pengalihan hak kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) oleh pemilik bangunan gedung yang bukan pemegang hak
atas tanah, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan pemegang
hak atas tanah.

Status kepemilikan bangunan gedung adat pada masyarakat hukum adat
ditetapkan oleh masyarakat hukum adat bersangkutan berdasarkan
norma dan kearifan lokal yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.
Tata cara pembuktian kepemilikan bangunan gedung kecuali
sebagajmana yang dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan
peraturan perundang—undangan.

Paragraf 3

Izin Mendirikan Bangunan (1MB)

Pasal 13

Setiap orang atau badan wajib memiliki IMB dengan mengajukan
permohonan IMB kepada Bupati untuk melakukan kegiatan:
a. pembangunan bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan

gedung.

b. rehabilitasi / renovasi ban gunan gedun g dan /atau prasarana
bangunan gedung mclipu ti perbaikan /perawatan, pcrubahan ,
perluasan /pengurangan; dan

c. pemugaran/pelestarian dengan mendasarkan pada surat Keterangan
Rencana Kabupaten (advis planning) untuk lokasi yang bersangkutan.

Izin Mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh Pemerintah Daerah. kecuali bangunan gcdung fungsi
khusus oleh Pemcrintah.

f

h

EJ



(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

Pemcrinmh Dan-rah waiib mnmheriknn nccnm rummcuma lurnt
Katernngnn mncnnn Knlmpntcn nelmgnlmana (Hmuknud pndn nynt (I)
\mmk lole yang harmngkumn kepnda Helm) mung yang alum
mcnaaiuknn pemmhonnn IMII nolnongnl damn- penyummnn mncnnn tcknlu
hangunan gedung.

Surat kmernnnan rencnnn Knhupnlnn schngnimnna dlmuknud pada ayat
(3) merupnknn ketcntunn yang lwrlnku untuk 10le yang bermngkumn
dan befisi:

a. fungai bangunan gedung yang dapat (libangun pada lokam’
bermngkumn;

b. kctinggian makaimum bangunan gedung yang diizinkan;

c. jumlah lantni/lapia bangunan gedung di bnwah permukaan tanah dnn
KTB yang diizinkan;

d. garis acmpadan dan jarak bebaa minimum lmngunan gedung yang
diizinkan;

e. KDB maksimum yang diizinkan;

f. KLB maksimum yang diizinkan;

g. KDH minimum yang diwqjibkan;

h. KTB maksimum yang diizinkan; dan

i. jaringan utilitas Kabupatcn.

Dalam surat kctcrangan rcncana Kabupaten sebagaimnna dimaksud pada
ayat (4) dapat juga dicantumkan kctentuan-kctcntuan khusus yang
bcrlaku untuk lokasi yang bersangkutan.

Paragraf 4

1MB di Atas dan/atau di Bawah Tanah, Air dan/atau Prasarana/Sarana
Umum
Pasal 14

Permohonan 1MB untuk bangunan gedung yang dibangun di atas
dan/atau di bawah tanah. air. atau prasamna dam sarana umum harus
mendapatkan pcrsetujuan dari instansi terkait.

[MB untuk pembangunan bangunan gedung scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib mendapat pcrtimbangan teknis TABG dan dengan
mcmpcrtimbangkan pcndapat masyarakat.

Pcmbangunan bangunan gedung scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib mcngikuti standar tekm's dan pedoman yang tcrkait.

(1)

(2)

Paran 5

Kelembagaan

P838] 15

Dokumcn permahonan IMB disampaikan/diajukan kcpada i“atllnsi yang
menyclenggarakan urusan pcmcrimahan di bidang pcrizinan.

Pcmcriksaan dokumen rencana teknis dan administratif dilaksanakan
olch instansi teknis pembina yang mcnyclcnggarakan urusan
pemerinmhan di bidang bangunan gedung.



(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

Pemerintah Daerah wqiib membcrikan secara cuma-cuma aurat
Keterangan rcncana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk lokasi yang bersangkutan kepada sctiap orang yang akan
mcngajukan permohonan IMB sebagai dasar pcnyusunan rcncana tcknis
bangunan gedung.

Surat keterangan rcncana Kabupaten scbagaimana dimaksud pada ayat
(3) merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan
dan berisi:

a. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi
bersangkutan;

b. ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan;
c. jumlah lantaj/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan

KTB yang diizinkan;

d. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang
diizinkan;

e. KDB maksimum yang diizinkan;

f. KLB maksimum yang diizinkan;
g. KDH minimum yang diwajibkan;

h. K’I‘Bmaksimum yang diizinkan; dan

i. jaringan utilitas Kabupaten.

Dalam surat keterangan rencana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dapat juga dicantumkan ketentuan—ketentuan khusus yang
berlaku untuk lokasi yang bersangkutan.

Paragraf 4

1MB di Atas dan/atau di Bawah Tanah, Air dan/atau Prasarana/Sarana
Umum
Pasal 14

Permohonan IMB untuk bangunan gedung yang dibangun di atas
dan/atau di bawah tanah, air, atau prasarana dan sarana umum harus
mendapatkan persetujuan dari instansi terkait.

IMB untuk pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) wajib mendapat pertimbangan teknis TABG dan dengan
mempertimbangkan pendapat masyarakat.

Pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib mcngikuti standar teknis dan pedoman yang terkait.

(1)

(2)

Paragraf 5

Kelembagaan

Pasal 15

Dokumen pcrmohonan IMB disampaikan/diajukan kepflda instansi yang
mcnyclenggarakan urusan pemerintahan di bidang pcnzman.

Pcmeriksaan dokumen rencana tcknis dan administratif dilaksanakan
oleh instansi tcknis pcmbina yang mcnyclcnggarakan urusan
pemcrintahan di bidang bangunan gedung.



(3)

l4!

(5)

Bupati dnput mclimpahknn ocbaginn kewenangnn pencrbimn 1MB
sebngaimlna dimakaud pads ayat (1) dm ayat (2) kcpada Cunat.
Pelimpnhan sebqginn kewcnangan aebagnimana dimaksud pads ayat (3)
mempcrtimbangkan faktor:

a. eflaicn oi dan efektivitaa;
b. mendekatkan pelayanan pemberian [MB kcpada masyarakat;
c. fungai bangunan, klasifikasi bangunan, luasan tanah dan/atau

bangunan yang mampu diselcnggarakan di kccamatan; dan
d. keccpatan penanganan penanggulangan darurat dan rehabilitasx

bangunan gedung pascabencana.

Ketentuan lcbih lanjut mengenai pelimpahan scbagian kewcnangan
sebagajmana dimaksud pada ayat (3) diatur dcngan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

Paragraf l
Umum
Pasal 16

Persyaratan teknis bangunan gedung, meliputi:

a. persyaratan tata bangunan dan lingkungan; dan

b. persyaratan keandalan bangunan.

Paragraf 2

Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan
Pasal 17

Persyaratan tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 huruf a, mcliputi;

a. persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung;

b. persyaratan arsitektur bangunan gedung; dan

c. persyaratan pcngendalian dampak lingkungan.

Pasal 18

{1) Bangunan gedung harus diselenggarakan scsuai dcngan peruntukan
lokasi yang tclah ditetapkan dalam RTRW yang berlaku, RDTR dan/atau
RTBL.

(2) Pcmen'ntah Dacrah wajib memberikan informasi mengenai RTRW, RDTR
dan/amu RTBL acbagaimana dimaksud pada ayat (1) kcpada masyarakat
sccara cuma-cuma.

(3) lnformasi acbagaimana dimaksud pada ayat (2) bcrisi kcterangan
mcngenai pcruntukan lokasi, intensitas bangunan yang tcrdiri dan‘
kcpadatan bangunan, kctinggian bangunan, dan garis sempadan
bangunan.

(4) Bangumm gedung yang dibangun:

a. di nus prasarana dan aarana umum;

b. di bawah prnsarana dam sarana umum;



(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

c. di bawnh ntau dl atu air:
(I. (Ii (finer-h jnrlngun tram-mini Hatrlk lawman Hnmd;

e. di (Inert-h yang burputanui bmmma alum; dun

f‘ (H annun Kemlamutan ()pmanlmul Ponerbnnun (KKUI') hum-
uenuai denpn Paraturnn Prrundunuumlnnnn dun memprrolrh
pertlmbangan lam peruummn darl Pemcrmuh [)ucnh dun/"mu
inntunli tcrkait lainnvn.

Dalam hal kewntuan mcngcnui pcruntukan loknni wingaimnnn
dimaksud pad; nyat (1), belum ditrmpkan R'I‘RW, RDTR, dnn RDTI.. mnku
kctcntuan mcngcnai pcruntukan lokaui, dintur dangnn Pcraturan Bupmi.

Paul 19

Dalam hal tcrjadi pcrubahan RTRW yang bcrlaku. RDTR dan/atnu RTHI.
yang mcngakibatkan pcrubahnn peruntuknn lokaai. fungm' bangunan
gcdung yang tidak acauai dcngan pcruntukan yang baru harun
discsuaikan.

Terhadap kcrugian yang timbul akilmt pcrulmhnn pcruntukan loknsi
scbagaimana dimaksud pada aynl (I) Pcmcrimah Dacrah membcn’kan
penggantian yang layak kcpada pcmilik bangunan gcdung seauni dcngan
pcraturan pcmndang-undangnn.

Pasal 2O

Bangunan gcdung yang akan dibangun hams memenuhi pcrsynmtan
intensitas bangunan gedung sebagaimana dimakaud dalam Paaal 17
huruf a, meliputi pcrayaratan kepadatan, kctinggian. dan jarak babes
bangunan gcdung. seauai dcngan kctcntunn yang diatur dalam RTRW.
RDTR, dan/atau RTBL.
Kepadatan scbagaimana dimakaud pada ayat (I) meliputi ketentum KDB
dan Kocfiaicn Dacrah Hijau (KDH) pada tingkatan unggi, sedans dan
rcndah.

Kctinggian acbagaimana dimakaud pada ayat (1) meliputi ketentuan
tentang jumlah lantai bangunan, tinggi bangunan dan KLB pada
tingkatan KLB tinggi, sedans dan rendah.
Kctinggian bangunan gedung sebagaimana dimakaud pads qyat (3) tidak
bolch mcngganggu lalu lintas penerlmngan.

Jarak bcbu bangunan gedung acbagnimana dimaksud pada ayat (1)
mcliputl kctentuan tentang gnris aempadnn bsmgunan gedung dan jarak
nnmra bangunan gcdung dcngnn lmtaa pcrsil, jumk untar bangunan. dan
jarak antara as jalan dengan pagur haluman.

Dnlum hal mcngcnai pcruyummn intcnaima bangunan gedung
acbagaimana dimakoud pada ayat (I). belum diatur dalam RTRW. RDTR,
dun/«tau RTBL maka ketentuan mcngenai per-yaratnn intenuitaa
bangunan gcdung, dialur dcngan Peratumn Bupati dengun berpedoman
padn pcraluran perundangvundangan dcngan mcmpcrhatiknn pendapat
’I‘ABO



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3}

(l)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4}

Pasal 21

KDB ditcntukan atas dasar kepentingan daya dukung lingkungan,
pencegahan tcrhadap bahaya kebakaran, kcpentingan ckonomi, fungsi
peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan.

Dalam ha] ketentuan bcsamya KDB sebagajmana dimaksud pada ayat (1)

disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR. dan/atau RTBL.

Dalam ha] kctentuan besarnya KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
belum diatur dalam RTRW, RDTR. dan RTBL maka diatur dengan
Peraturan Bupatj.

Pasal 22

KDH ditentukan atas dasar kepcntingan daya dukung lingkungan, fungsi
pcruntukan. fungu‘ bangunan, kcschatan dan kenyamanan bangunan..

Kctentuan beumya KDH scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

diacsuaiknn dengnn ketcntuan dalam RTRW, RDTR. dan/atau RTBL.

Dalam hal ketzntum beaamya KDH scbagnimana dimaksud pada ayat
(2). belum diamr dalnm RTRW. RDTR, dan RTBL maka diatur dcngan
Pcratumn Buplm'.

M23
KLB ditcntulun am dam days dukung lingkungan, pcncegahan
tcrhadnp bahaya kebnknmn, kcpentingan ckonomi, fungsi peruntukan,
fungai bangumn, kenhmaun dm kcnyamanan bangunan, kcselamatan
dan kcnyamanan umum.

Ketcntuan benmyl KDH ncbagaimana dimaksud pada ayat (I)
discsuaikan dengnn kctcntuan dalam RTRW, RDTR. dan/atau RTBL.

Dalam ha] kcuentuan becamya KDH scbagaimana dimaksud pada ayat
(2), belum diatur dalnm RTRW, RDTR. dun RTBL maka diatur dengan
Peraturan Bupati.

Panel 24

Jumlah lantai bangunan gedung dan tinggi bangunan gedung ditcntukan
atas dasar pertimbangan lcba: jalan, fungsi bangunan, kcselamamn
bangunan, ktserasian dcngan lingkungannya scrta kcaelamatan lalu
untas penerbangan.

Bangunan gcdung dapat dibuat bertingkat kc bawah tanah gaming
memungldnkan untuk itu dan tidak bertcntangan dcnyn Retentuan
Pcraturan Pcrundang undangan.

Ketentuan bcsamya jumlah lamaj bangunan gcdung dan tinggi bangunan
gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesunikan dengan
ketcntuan dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL.
Dalam hal kctcntuan bcsamya jumlah lantm' bangunan gedung dan unw
bangunan gcdung sebagaimana dimaksud pada ayat (3). belum diatur
galam RTRW, RD’I‘R, dan/atau TRBL make diatur dengan Petaturan
upati.



(I)

(2)

(3)

(4)
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Paul 25
Gari- sempadan bangunnn gedung ditcntukan ataa pern'mbangan
keamanan. keaehatan, kcnyamannn dan kcocmaian dengan lingkungnn
dun ketinggian bangunan.
Garis acmpadan bangunan gedung aebagaimnna dimaknud pada ayat (I)
meliputi kctentuan mcngcnai jarak bangunan gcdung dengan an jalan.
tcpi aungai, tcpi pantai, rel kercta api dan/atau jaringan liatn’k tcgangan
tinggi, dcngan mempertimbangkan aspek kcselamatan dan kcsehatan;
Garis scmpadan bangunan mcliputi gar-in aempadan bangunan untuk
bagian muka, stamping, dan belakang.
Penetapan garis sempadan bangunan berlaku untuk bangunan di atas
permukaan tanah maupun di bawah pcrmukaan tanah (basement).

Ketentuan besamya garis scmpadan bangunan scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) discsuaikan dengan kctcntuan dalam RTRW, RDTR, RTBL
dan/atau pengaturan sementara dalam Pcraturan Bupatj.
Bupati dapat menetapkan lain untuk kawasan-kawasan tertcntu dan
spesifik.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

Pasal 26

Jarak antara bangunan gedung dengan batas pcrsil, jarak antar
bangunan, clan jarak antara as jalan dengan pagar halaman ditctapkan
untuk setiap lokasi sesuai dcngan poruntukannya atas pertimbangan
keamanan, kesehatan, kcnyamanan dan keserasian dcngan lingkungan
dan ketinggian bangunan.

Jarak antara bangunan gedung dengan batas persil, jarak antar
bangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman vang
diberlakukan per kapling/ pcrsil dan /atau per kawasan.

Penetapan jarak antara bangunan gedung dengan batas pcrsil, jarak
antar bangunan, dan jarak antara as jalan dcngan pagar halaman bcrlaku
untuk di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah
(basement).

Penetapan jarak antara bangunan gedung dengan batas pcrsil, jarak
antarbangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman untuk
di bawah pcrmukaan tanah didasarkan pada pcrtimbangan kcberadaan
atau rcncana jadngan pcmbangunan utilitas umum.

Kctcntuan bcsamya jarak antara bangunan gedung dcngan hates persil.
jarak antarbangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) discsuaikan dengan ketentuan
dalam RTRW yang berlaku, RD’I‘R. R'l‘BL dan/atau pengaturan sementara
pcrsyaratan intcnaims bangunan gedung dalam peraturan Bupati.

Bupati dapat mcnetapkan lain untuk kawasan-kawasan tencntu dan
spceifik.
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Hum! 27
Pcravamtan uraltcktur lmngunun gmhmu nclmgnimnna dlmnknud dnlam Penal
l7 t'wuruf b melipuli pcrsyarulnn prnnmpllnn Imnuunnn gcdung, mta ruang
dalam hangunfln gedung. krnvimlu‘mgnn, kcurnnlnn, (Inn kmvlnramn
bangunan [gt-(lung dcngun lingkungnnnya, germ mcmpcrimbnngkan adnnyn
koacimbangnn antara nilalwnilnl mint/traditional wsial budaya actcmpat
tcrhadap pencrapan berbagai perkcmlmngan aruitektur dan rckaynna.

Paanl 28

(1) Perayaratan pcnampilnn Bangunan Gedung schagaimana dimakaud
dalam Pam] 27 diacauaikan dcngnn penctapan tcma araitcktur bangunan
di dalam pcraturnn Bupati tcntang RTBL.

(2) Pcnampilan bangunan gedung sclmgnimana dimaksud pada ayat (I)
harua mcmpcrhatikan kaidah catctika bcntuk, karaktcn’atik arairektur,
dan lingkungan yang ada di sckitamya scrta dcngan mcmpcrtimbangkan
kaidah pclcstarian.

(3) Pcnampilan bangunan gcdung yang didin‘kan bcrdampingan dcngan
bangunan gedung yang dilcstan‘kan, harus dirancang dcngan
mcmpcrtimbangkan kajdah cstetika bentuk dan karaktcristik dari
arsitcktur bangunan gcdung yang dilcstarikan.

(4) Pcmcrintah Dacrah mcngatur kaidah arsitcktur tertcntu pada suatu
kawasan actclah mendcngar pendapat TABG dan pcndapat masyarakat
dalam pcraturan Bupati.

Pasal 29

(l) Bentuk dcnah bangunan gcdung scdapat mungkin simetris dan
sederhana guna mcngantisipasi kerusakan akibat bencana alam gempa
dan pcnempatannya tidak bolch mcngganggu fungsi prasarana
Kabupatcn, lalu lintas dan kctertiban.

(2) Bentuk bangunan gcdung harus dirancang dengan memperhatikan
bentuk dan karaktcristik arsitcktur di sekitamya dengan
mempcrtimbangkan tcrciptanya ruang luar bangunan yang nyaman dan
ocraai terhadap lingkungannya.

(3) Bentuk denah bangunan gedung adat atau tradisional harus
mcmpcrhatikan sistcm nilai dan kcan‘fan lokal yang bcrlaku di
lingkungan masyarakat adat bersangkutan.

(4) Atap dan dinding bangunan gcdung hams dibuat dari konstruksi dan
bahan yang aman dari kcrusakan akibat bencana alam.

Pasal 30

(1) Persyaratan tata ruang dalam bangunan gcdung sebaggimana dimaksud
dalam P385] 27 hams mcmpcrhatikan fungsi ruang, arsnektur bangunan
gcdung, dan keandalan bangunan gcdung.



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
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(2)

Bentuk bangunan gedung hat-us dirancang agar setiap ruang dalam
dimungkinkan menggunakan pencahayaan dan penghawaan alami,kccuali fungai bangunan gcdung dipcrlukan sistcm pcncahayaan dan
penghawaan buatan.
Ruang dalam bangunan gedung harus mempunyai tinggi yang CUkUPscsuai dengan fungsinya dan arsitektur bangunannya.
Pembahan fungsi dan penggunaan ruang bangunan gedung atau bagian
bangunan gedung harus tetap memenuhi ketentuan pcnggunaan
bangunan gedung dan dapat menjamin keamanan dan keselamatan
bangunan dan penghuninya.
Pengaturan ketinggian pekarangan adalah apabila tinggi tanah
pekarangan berada di bawah titik ketinggian (peil) bebas banjir yang
ditetapkan oleh balai sungai atau instansi berwenang setempat atau
terdapat kemiringan yang curam atau perbedaan tinggi yang besar pada
tanah asli suatu perpetakan, maka tinggi maksimal lantai dasar
ditctapkan tersendiri.
’I‘inggi Iantai dasar suatu bangunan gedung diperkenankan mencapai
maksimal 1,20 m (satu koma dua puluh meter) di atas tinggi rata—rata
tanah pekarangan atau tinggi rata-rata jalan, dengan memperhatikan
keserasian lingkungan.
Apabila tinggi tanah pekarangan berada di bawah titik ketinggian (peil)
bebas banjir atau terdapat kemiringan curam atau perbedaan tinggi yang
besar pada suatu tanah perpetakan, maka maksimal lantai dasar
ditetapkan terscndiri.
Permukaan atas dari lantai denah (dasar):

a. sekurang-kurangnya 15 cm (lima belas sentimeter) di atas titik
tertinggi dari pekarangan yang sudah dipersiapkan;

b. sekurang—kurangnya 25 cm (dua puluh lime. sentimeter) di atas titik
tertinggi dari sumbu jalan yang berbatasan;

c. dalam hal-ha] yang luar biasa, ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, tidak berlaku untuk tanah-tanah yang miring.

Pasal 31

Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung
dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus
mempertimbangkan terciptanya ruang luar dan ruang terbuka hijau yang
seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya yang diwujudkan
dalarn pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses penyelamatan,
sirkulasi kendaraan dan manusia serta terpenuhinya kebutuhan
prasarana dan sarana luar bangunan gedung.

Pcrsyaratan kcseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung
dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

a. pcrsyaratan ruang tcrbuka hijau pekarangan (R’I‘HP);

b. pcrsyaratan ruang sempadan bangunan gedung;

c. pcrsyaratan tapak beamen tcrhadap lingkungan;

d. kctinggian pckarangan dan lantai dasar bangunan;

e. dacrah hijau pada bangunan; t"



(1)

(2)

(3)

f. tata tanaman;
g. sirkulasi dan fasilitas parkir;
h. pertandaan (Signage); serta
i. pencahayaan ruang luar bangunan gedung.

Pasal 32

Ruang terbuka hijau pekarangan (RTHP) sebagaimana dimaksud pada
Pasal 31 ayat (2) humf a sebagai ruang yang berhubungan langsung
dengan dan terletak pada persil yang sama dengan bangunan gedung,
berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, peresapan air, sirkulasi,
unsur estetik, sebagai ruang untuk kegiatan atau ruang fasilitas
(amenitas).

Persyaratan RTHP ditetapkan dalam RTRW yang berlaku, RDTR dan/atau
RTBL, secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk garis sempadan
bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien dasar hijau, koefisien
lantai bangunan, sirkulasi dan fasilitas parkir dan ketetapan Iainnya yang
bersifat mengikat semua pihak berkepentingan.
Dalarn hal kctentuan mcngenai persyaratan RTHP sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) belum ditetapkan, maka ketentuan mengenaj persyaratan
RTHP dapat diatur sementara untuk suatu lokasi dalam peraturan Bupati
sebagai acuan bagi penerbitan IMB.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 33

Persyaratan mang sempadan depan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b hams mengindahkan
keserasian lansekap pada ruas jalan yang terkait sesuai dengan
ketentuan dalam RTRW yang berlaku, RDTR, dan/atau RTBL, yang
mencakup pagar dan gerbang, tanaman besar/pohon dan bangunan
penunjang.

Terhadap persyaratan ruang sempadan depan bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan karakteristik lansekap jalan
atau ruas jalan dengan mempertimbangkan keserasian tampak depan
bangunan, ruang sempadan depan bangunan, pagar, jalur pajalan kaki,
jalur kendaraan dan jalur hijau median jalan dan sarana utilitas umum
lainnya.

Pasal 34

Persyaratan tapak besmen terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c berupa kebutuhan besmen dan beam-an
koefisien tapak besmen (KTB) ditetapkan berdasarkan rencana
peruntukan lahan, ketentuan teknis dan kebijakan daerah.

Untuk pcnycdiaaan R’l‘HP yang memadai, lantai besmen pertama tidak
dibcnarkan keluar dari tapak bangunan di atas tanah dan atap besmen
kcdua harus berkedalaman sekurang kurangnya 2 (due) meter dari
permukaan tanah.



Patel 35

(1) Dacrah hijau bangunan (DHB) sebagaimana dimaksud dalam Panel 31
EYE“ (2) huruf c dapat bcrupa taman atap atau penanaman pada sini
bangunan.

(2) DHB scbagajmana dimaksud pada ayat (1), mcrupakan bagian dari
kewajiban pcmohonan 1MB untuk mcnycdiakan RTHP dcngan luau
maksimum 25% (due puluh lima per seratus) dari RTHP.

Pasal 36

Tata Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Paaal 31 ayat (2) huruf fmeliputi
aspek pcmilihan karaktcr tanaman dan pcncmpatan tanaman dengan
memperhitungkan tingkat kcstabilan tanah/wadah tempat tanaman tumbuh
dan tingkat bahaya yang ditimbulkannya.

Pasal 37

(1) Fasilitas parkir scbagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) humf g
tidak bolch mengurangi dacrah hijau yang telah ditetapkan dan harus
bcroricntasi pada pejalan kald, mcmudahkan aksesibilitas dan tidak
terganggu oleh sirkulasi kcndaraan.

(2) Sctiap bangunan bukan rumah tinggal wajib menyediakan fasilitas parkir
kcndaraan yang proporsional dengan jumlah luas lantaj bangunan sesuaj
stander teknis yang telah ditetapkan.

(3) Sistem sirkulasi scbagaimana dimaksud dalam Pasa] 31 ayat (2) huruf g
hams saling mendukung antara sirkulasi cktema] dan sirkulasi internal
bangunan gcdung sorta antara individu pemakai bangunan dcngan
sarana transportasinya.

Pasal 38

(1) Pertandaan (Signage) sebagajmana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2)

huruf h yang ditcmpatkan pada bangunan, pagar, kavling dan/atau
mang publik tidak boleh mengganggu karakter yang akan
diciptakan/ dipcrtahankan.

(2) Ketcntuan lcbih lanjut mengcnai pertandaan (signage) bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diamr dalam Pcraturan
Bupati.

Pasal 39

(1) Pencahayaan ruang luar bangunan gedung sebagairnana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (2) huruf i harus disediakan dengan memperhatikan
karakter lingkungan, fungsi dan arsitcktur bangunan, cstetjka amenitas
dan komponen promosi.

(2) Pencahayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams memenuhi
kcoerasian dengan pencahayaan dari dalam bangunan dan pencahayaan
dari pencrangan jalan umum.
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Setup koniamn (Inlnm lmnuunun dan/nt‘nu lingkunmnnya ynng
mfllmnuu atnu menimhulknn (Inmpnk beam dnn penting hnrun
dilonnknpi dengvm nnnliniu mengmmi dampak Hngkungan (AMDAL)
Kegiatun dnlnm lmngumm dun/«mu lingkungannyn yang Hdnk
monmnnggu «tau tidak monimlmllmn dnmpnk beam dun penting tidnk
perm dilengknpi dengnn AMIML tetnpi dengan upnya pengclolaan
lingkungnn (URL) dun upnyn pemnnmunn Iingkungan (UPL).

Kegiuum yams memerluknn AMDAL. UKL dun UPL discoum'kan dengan
peraturan perundnngundnngun ulch inatnnni yang bcrwcnang.

Pam] 41

Rencana (at: bangunnn dnn lingkungan atau RTBLmcmuat:

a‘ program bangunan dan lingkungan;

b. mnmna umum clan panduan rnnmngan;

c. rencana inveataai:

d. ketentuan pengendalian rcncmm; dam

e. pcdoman pcngendalian pelaksanaan.

Program bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a mcmuat jcnis. jumlah. besaran. dan luasan bangunan gedung.
serta kebutuhan mang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial,
prasarana aksesibilitas. sarana pencahayaan, dan sarana penychatan
lingkungan. baik berupa pcnataan prasarana dan sarana yang sudah ada
maupun baru.

Rencana umum dan panduan rancangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b mcrupakan kctcntuan—ketentuan tata bangunan dan
lingkungan pada suatu lingkungan/kawasan yang memuat rencana
peruntukan lahan makro dan mikro. rencana perpetakan, rencana tapak,
rencana sistem pergcrakan, rencana aksesibilitas lingkungan, rencana
prasarana dan sarana lingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan
ruang tcrbuka hijau.

chcana investasi scbagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c

mcrupakan arahan program investasi bangunan gedung dan
lingkungannya yang disusun berdasarkan program bangunan dan
lingkungan serta ketcntuan rencana umum dan panduan rcncana yang
mcmpcrhitungkan kebutuhan nyata para pemangku kepentingan dalam
proscs pengendalian investasi dan pembiayaan dalam penataan
lingkungan/kawasan. dan mcrupakan rujukan bagi para pemangku
kcpcntingan untuk mcnghitung kelayakan investasi dan pembiayaan
suatu penataan atau pun menghitung tolok ukur keberhasilan investasi,
aehjngga tercapai kesinambungan pentahapan pelaksanaan
pcmbangunan.

Kctcntuan pcngcndalian rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d mcrupakan alat mobilisasi peran masing-masing pemangku
kcpcntingan pada masa pclaksanaan atau masa pembcrlakuan RTBL
scsuaj dcngan kapasitasnyn dalam suatu sistem yang discpakati bersama,
dan bcrlaku scbagai rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk
mcngukur tingkat kebcrhaailan kcsinambungan pentahapan pelaksanaan
pcmbangunan.



(6)

(7)

(8)

(9)

Pedoman pengcndalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
humf c merupakan alat untuk mengarahkan pcrwujudan pclaksanaan
penataan bangunan dan lingkungan/kawasan yang berdasarkan
dokumcn RTBL, dan memandu pcngclolaan kawasan agar dapat
berkualitas, meningkat, dan berkelanjutan.
RTBL disusun berdasarkan pada pola penataan bangunan gedung dan
lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau
masyarakat serta dapat dilakukan melalui kcmitraan Pemerintah Daerah
dengan swasta dan/atau masyarakat sesuaj dengan tingkat
permasalahan pada lingkungan/kawasan bersangkutan dengan
mempertimbangkan pendapat para ahli dan masyarakat.
Pola penataan bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) meliputi pembangunan baru (new development).
pembangunan sisipan parsial (infill development), peremajaan Kabupaten
(urban renewal), pembangunan kembali wilayah perKabupatenan (urban
redevelopment), pernbangunan untuk menghidupkan kembah' wilayah
perKabupatenan (urban revitalization), dan pelestarian kawasan.
RTBL yang didasarkan pada berbagai pola penataan bangunan gedung
dan lingkungan sebagaimana dirnaksud pada ayat (8) ini ditujukan bagi
berbagai status kawasan seperti kawasan baru yang potensial
berkembang, kawasan terbangun, kawasan yang dilindungi dan
dilestarikan, atau kawasan yang bersifat gabungan atau campuran dari
ketiga jenis kawasan pada ayat ini.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai RDTL, diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 42

Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 meliputi:
a. persyaratan keselamatan bangunan gedung;
b. persyaratan kesehatan bangunan gedung;
c. kenyamanan, dan
d. persyaratan kemudahan bangunan gedung.

Pasal 43

Persyaratan keselamatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 hurufa meliputi:
a. persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap beban muatan;
b. persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran,

dan
c. persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya petjr,

Pasal 44

(1) Pcrsyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap beban muatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a meliputj persyaratan
struktur bangunan gedung, pembebanan pada bangunan sedl‘mg
struktur ates bangunan gcdung, struktur bawah bangunan geduhg’
pondasi Iangsung, pondasi dalam, keselamatan struktur, kemntuhar;
struktur dan perayaratan bahan.
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(2)

(3)

(4)

Struktur bangunan gedung scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hams
k’«l‘it/kfilk‘bh. stabil dalam memikul beban dan mcmcnuhi pcrsyaratan
kesclamatan, pcrsyaratan kclayanan sclama umur yang direncanakan
dcngan mcmpertimbangkan:
a. fungsi bangunan gcdung‘ lokasi, keawemn dan kemungkman

pelaksanaan konstruksi bangunan gedung;
b. pengaruh aksi sebagai akibat dan‘ beban yang bcketja selama umur

layanan struktur baik bcban muatan tetap maupun semcntara yang
timbul akibat gempa, angin, korosi, jamur dan serangga perusak;

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

d. struktur bangunan yang direncanakan secara daktail pada kondisi
pembebanan maksimum, sehingga pada saat terjadi keruntuhan.
kondisi strukturnya masih memungldnkan penyclamatnn diri
penghuninya;

e. struktur bawah bangunan gedung pada lokasi tanah yang dapat
terjadi likulfaksi, dan

f. keandalan bangunan gedung.

Pembebanan pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dianalisis dengan memeriksa respon struktur terhadap beban
tetap, beban sementara atau beban khusus yang mungkin bekerja selama
umur pelayanan dengan menggunakan SNI 03-1726—2002 Tata cara
perencanaan ketahanan gempa untuk rumah dan gedung, atau edisi
terbaru; SNI 03-1727-1989 Tata cara perencanaan pembebanan untuk
rumah dan gedung, atau edisi terbaru; atau standar baku dan/atau
Pedoman Teknis.
Struktur atas bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi konstruksi beton, konstruksi baja, konstruksi kayu, konstruksi
bambu, konstruksi dengan bahan dan teknologi khusus dilaksanakan
dengan menggunakan standar sebagaj berikut:

a. konstruksi beton; SNI 03-1734-1989 Tata cara perencanaan beton dan
struktur dinding bertulang untuk rumah dan gedung, atau edisi
terbaru, SNI 03-2847-1992 Tata cara penghitungan struktur beton
untuk bangunan gedung, atau edisi terbaru, SNI 03—3430—1994 Tata
cara perencanaan dinding struktur pasangan blok beton berongga
bertulang untuk bangunan rumah dan gedung, atau edisi terbaru, SNI
03-3976-1995 tata cara pengadukan pengecoran beton, atau edisi
terbaru, SNI 03-2834-2000 tata cara pembuatan rencana campuran
beton normal, atau edisi terbaru, SNI 03-3449-2002 tata cara rencana
pembuatan campuran beton ringan dengan agregat ringan, atau edisi
terbaru; tata cara perencanaan dan palaksanaan konstruksi betcn
pracetak dan prategang untuk bangunan gedung, metode pengujian
dan pencntuan parameter perencanaan tahan gcmpa konstruksi beton
pracetak dan pratcgang untuk bangunan gedung dan spesifikasi
sistcm dan material konstruksi beton pracetak dan prategang untuk
bangunan gedung;

b. konatruksi baja: SNI 03-1729-2002 tata cara pembuatan dan
perakitan konstruksi baja, dan tata cara pemeliharaan konstruksi
baja sclama masa konstruksi;



(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(1)

(2)

c. konatrukai kayu: SN! 03-2407-1944 Tata cam pcrcncanaan
konstruksi kayu untuk bangunan gedung. dan tam cam pcmbuatan
dan pcrakitan konstruksi kayu;

d. konstruksi bambu: mcngikuti kaidah perencanaan konstruksi bambu
berdasarkan pcdoman dan standar yang tcrkait; dan

e. konstruksi dengan bahan dan teknologi khusus: mengx‘kuti kaidah
perencanaan konstruksi bahan dan teknologi khusus bcrdasarkan
pedoman dan standar yang tcrkait.

Struktur bawah bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
meliputi pondasi langsung dan pondasi dalam.

Pondasi langsung scbagaimana dimaksud pada ayat (5) hams
direncanakan sehingga dasamya terletak di atas lapisan tanah yang
mantap dengan daya dukung tanah yang cukup kuat dan selama
berfungsinya bangunan gcdung tidak mengalami pcnurunan yang
melampaui batas.

Pondasi dalam scbagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan dalam ha]
lapisan tanah dengan daya dukung yang terletak cukup jauh di bawah
permukaan tanah sehingga pengguna pondasi langsung dapat
menyebabkan penumnan yang berlcbihan atau ketidakstabilan
konstruksi.
Keselamatan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan
salah satu penentuan tingkat keandalan struktur bangunan yang
diperoleh dari hasil pemeriksaan berkala oleh tenaga ahli yang
bersertifikat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 16/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan
Berkala Bangunan Gedung.

Keruntuhan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
salah satu kondisi yang harus dihindari dengan cara melakukan
pcmeriksaan berkala tingkat keandalan bangunan gedung sesuai dengan
Peraturan Menteri Pckexjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2010 tentang
Pedoman Teknis Pcmeriksaan Berkala Bangunan Gedung.

Persyaratan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan keamanan, keselamatan lingkungan dan pengguna bangunan
gedung serta scsuai dengan SNI terkait.

Pasal 45

Persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b meliputi sistem proteksi
aktif, sistem proteksi pasif, persyaratan jalan kc luar dan aksesibilitas
untuk pemadaman kcbakaran, pcrsyaratan pencahayaan darurat, tanda
arah ke luar dan sistem peringatan bahaya, persyaratan komunikasi
dalam bangunan gcdung, persyaratan instalasi bahan bakar gas dan
manajcmcn pcnanggulangan kebakaran.

Sctiap bangunan gedung kccuali rumah tinggal tunggal dan rumah dcrct
sederhana harus dilindungi dan’ bahaya kcbakaran dengan sistem
proteksi aktif yang meh’puti sistem pcmadam kcbakaran, sistcm diteksi
dan alarm kebakaran, sistem pcngendali asap kebakaran dan puaat
pcngendali kebakaran.



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

Sefiap bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret
sederhgna harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan sistem
pf‘OtCRSl pasif dengan mengikuti SNI 03-1736-2000 tata cara perencanaan
513mm Proteksi pasif untuk penccgahan bahaya kebakaran pada
bangunan gedung, atau edisi terbaru dan SNI 03—1746—2000 tata cara
perencanaan dan pemasangan sarana jalan ke luar untuk penyelamatan
terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung, atau edisi terbaru.

Pers.yaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran
mehputi perencanaan akses bangunan dan lingkungan untuk pencegahan
bahaya kebakaran dan perencanaan dan pemasangan jalan keluar untuk
penyelamatan sesuai dengan SNI 03—1735-2000 tata cara perencanaan
bangunan dan lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada
bangunan rumah dan gedung, atau edisi terbaru, dan SNI 03-1736-2000
tata cara perencanaan sistem proteksi pasif untuk pencegahan bahaya
kebakaran pada bangunan gedung, atau edisi terbaru.

Persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah ke luar dan sistem
peringatan bahaya dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi
pengguna gedung dalam keadaaan darurat untuk menyelamatkan diri
sesuai dengan SNI 03—6573-2001 tata cara perancangan pencahayaan
darurat, tanda arah dan sistem peringatan bahaya pada bangunan
gedung, atau edisi terbaru.

Persyaratan komunikasi dalam bangunan gedung sebagai penyediaan

sistem komunikasi untuk keperluan internal maupun untuk hubungan

ke luar pada saat texjadi kebakaran atau kondisi lainnya harus sesuai

dengan peraturan perundang-undangan mengenai telekomunikasi.

Persyaratan instalasi bahan bakar gas meliputi jenis bahan bakar gas dan

instalasi gas yang dipergunakan baik dalam jaringan gas Kabupaten

maupun gas tabung mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh instansi

yang berwenang.

Sefiap bangunan gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai

dam/atau jumlah penghuni tertentu harus mempunyai unit manajemen

proteksi kebakaran bangunan gedung

Pasal 46

Persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya petir dan

bahaya kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf

cmeliputi persyaratan instalasi proteksi petir dan persyaratan sistem

keh'strikan.

Persyaratan insmlasi proteksi petir harus memperhatikan perencanaan

sistem proteksi petir, instalasi proteksi petir, pemeriksaan dan

pemeliharaan serta memenuhi SNI 03-7015-2004 Sistem proteksi petir

pada bangunan gedung, atau edisi terbaru dan/atau Standar Teknis

lainnya.
Persyaratan sistem kelism'kan harus memperhafikgn perencanaan

instalasi listrik, jar-ingan distribusi listrik, beban lismk, sumber daya

listrik, transformator distribusi, pemcriksaan, pengujian dam

pcmcliharaan dan memenuhi SNI 04—0227—1994 tegangan standar, atau

edisi terbaru, SNI 04-0225—2000 persyaratan umum instalasi lismk, atau

edisi terbaru, SNI 04-7018—2004 sistem pasokan daya listn'k darurat dam



aiaga. atau ediai terbaru dan 8N] 04-7019-2004 sismm panokan day»
listrik darurat menggunakan encrgi tersimpan, atnu mm“ 'fifbfl'“
dan/atau standar teknia lainnya.

Pasal 47

(1)

(2)

(3)

(4)

Setiap bangunan gedung untuk kepentmgan umum hams dilengkapt
dengan sistcm pengamanan yang memadai untuk menccggh terancnmnyn
kesclamatan pcnghuni dan harta benda akibat. bencana bahnn pelcdak.
Sistem pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan
kelengkapan pcngamanan bangunan gcdung untuk kepcntingan umum
dari bahaya bahan peledak, yang mcliputi prosedur, peralatan dun
petugas pengamanan.
Prosedur pengamanan sebagaimana dimakaud dalam ayat (2) mempflkan
tata cara proses pemeriksanaan pengunjung bangunan gedung yams
kemungkinan membawa benda atau bahan bcrbahaya yang dapat
melcdakkan dan/atau membakar bangunan gcdung (Jan/emu
pengunjung di dalamnya.

Peralatan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meru pakan
peralatan detektor yang digunakan untuk memefiksa pcngunjung
bangunan gcdung yang kcmungkinan membawa benda atau bahan
berbahaya yang dapat meledakkan dan/atau membakar bangunan
gedung dan/atau pengunjung di dalamnya.

(5) Petugas pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mcrupakan
orang yang diben'kan tugas untuk mcmcrikea pcngunjung bangunan
gedung yang kemungkinan mcmbawa benda atau bahan bcrbahaya yang
dapat meledakkan dan/atau membakar bangunan gcdung dan/atnu
pengunjung di dalamnya.

(6) Persyaratan sistcm pengamanan scbagaimana dimaknud dalam uym (2)
yang meliputi ketentuan mcngenai tata cara pcrcncanaan, pcmasangan,
pemeliharaan instalasi sistcm pcngamanan diacauaikan dengan pcdoman
dan standar tcknis yang tcrkait.

Pasal 48

Persyaratan kcschatan bangunan gcdung sebagaimana dimakaud dalam Pam]
42 huruf b meliputi pcrsyaratan:

a. sistem penghawaan;

b. pcncahayaan; dan
C. siatcm aanitaai dan pcnggunaan bangunan gcdung.

Penal 49

(1) Siatcm penghawaan bangunan gcdung oebagaimana dimaklud dalam
Pasal 48 dapat bcrupa vcntilaai alami dan/atau vcntilani mekanik/buamn
usuai dengan fungainya.

(2) Bangunan gcdung tempat tinggal dan bangunan gcdung untuk pelayanan
umum harua mcmpunyai bukann pcrmancn atau yang dapat (libuka

untuk kepentingan ventilasi alami dan kiai-kisi pada pintu dan



(3) Persyamtan teknia aistcm dan kebutuhan ventilasi harus mengikuti SN]
03‘6390'2000 konservasi cnergi sistem tata udara pada bangunan
Mung. atau edisi tcrbaru, SN] 03-6572-200] tata cara perancangan
sistcm ventilasi dan pcngkondisian udara pada bangunan gcdung, atau
CdiSi tcrbam, standar tentang tata cata perencsmaan, pemasangan dan
pemeliharaan sistem ventilasi dan/atau Standar Teknis terkait.

(l)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Pasal 50

Sistem pencahayaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud daJam
Pasal 48 dapat bempa sistem pencahayaan alami dan/atau buatan
dan/atau pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya.
Bangunan gedung tempat tinggal dan bangunan gedung untuk pelayfiman
urnurn harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami yang Optimal
disesuaikan dengan fungsi bangunan gedung dan fungsi tiap~tlap
mangan dalam bangunan gedung.
Sistem pencahayaan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan:
a. mempunyai tingkat iluminasi yang disyaratkan sesuai fungsi mang

dalam dan tidak menimbulkan efek silau/ pantulan;
b. sistem pencahayaan darurat hanya dipakai pada bangunan gedung

fungsi tertentu, dapat bekerja secara otomatis dan mempunyai tingkat
pencahayaan yang cukup untuk evakuasi; dan

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

Persyaratan teknis sistem pencahayaan harus mengikuti SNI 03-6197-
2000 konservasi energi sistem pencahayaan buatan pada bangunan
Gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-2396-2001 tata cara perancangan
sistem pencahayaan alami pada bangunan gedung, atau edisi terbaru,
SNI 03-6575-2001 tata cara perancangan sistem pencahayaan buatan
pada bangunan gedung, atau edisi terbaru dam/atau standar teknis
terkait.

Pasal 51

Sistem sanitasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam paga] 48

dapat berupa sistem air minum dalam bangunan gedung, sistem

pengolahan dan pembuangan air limbah/kotor, persyaratan instalasi gas

medik, persyaratan penyaluran air hujan, persyaratan fasilitasi sanitasi

dalam bangunan gedung (saluran pembuangan air kotor, tempat Sflmpah,

penampungan sampah dan/atau pengolahan sampah).

Sistem air minum dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hams dircncanakan dengan mempertimbangkan sumber air

minum, kualitas air bersih, siatcm distribusi dan penampungannya.

Pcrsyaratan air minum dalam bangunan gedung harus mengikuti;

a. kualims air minum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

mengcnai pcrsyaratan kualitas air minum dan pedoman teknis
mengcnai sistem plambing',



h. SNI 03-6‘81-‘2000 sistem plambing 2000. atau edisi tcrbaru; dan
c. Pedomam dun/tum pedomnn teknis tcrkait.

(ll

(2)

[3)

Pasal 52

Sistem perxgohhan dun pembuangan air limbah/kotor
dimaksud dalam Pasal $1 hams direncanakan dan dipasang dengan
mempertimblmgimn jenis dan tingkat bahafinya yang dimljudkan damnbentuk pemilihan sistem pensalir‘an/pembuangan dan penggunaanPenthtan Yang dibutuhkan dan sistcm pengolahan dan pembuangannya-
Air limbah beracun dan bcrbahaya tidak boleh digabung dcngan 811'limbah rumah mngga, yang sebelum dibuang ke saluran terbukn hamsdiproses sesuai dengan pedoman dan stander teknis terkm't.
Pers5uramn teknis sistem air Iimbah hams mengikuti SNI 03-6481-2000sistem plamhing 2000, atau edisi terbaru. SNI 03-2398-2002 tata cara
pemncanaan tangki septikdew sistem resapan, atau edisi terbaru, SN 1

M6379-1000 spcsifikasi dan pemasangan peranglmp bau, atau ediSiterbaru dun fatnu standar teknis tcrkait.

ll)

m

(3)

(1)

m

(3|

*3

h...

Pasa153

Persyammn instalasi gas medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
wnjib dibcflakukan di fasilitas pelayanan kesehamn di mmah sakit,
rumah perawamn. fasilims hiperbank. klinik bersalin dan fasih‘tas
keschatan lainnya.
Pbtensi bahaya kebakamn dan lcdaknn yang berkaitan dengan sistem
perpipaan gas medik dan sistem vacum gas medik harus diperu'mbangkan
pads saat pemncangan. punasangan. pcngujian. pengoperasian dan
pemeliharaannya.

Persyaramn instansi gas medik hams mengikuti SNI 03-7011-2004
keselamamn pads bangunan fasilitas pelayanan kesehatan, amu edjsi
terbam dam atau standar bakufipcdoman teknis terkait.

P838154

Sistem air hqjan sebagaimana dimaksud dalam Pasaj 51 hams
dimncantknn dun dipasang dengan mempertimbangkan kefinggian
per-mum air mush. permeabilitas tanah dan ketersediaan jmngan
dmimse lingimngnn /Kabupaten.

Scalp bangunan pdung dan pekamngannya hams dflengkapj dew
swam penynjumn air hqjan baik dengan sistem penesapan air kc dalam
mathW dim/nun dialirkan kc dalam sumur msapan scbelum
(mum kc juingan drainase lingkungan.

Sistem penyalurnn nit hujan hams dipeliham untuk mencegah ten-8mm)“
endnpcn dan pcnyumbaum pads salunm.

Wan penyalumn air hujan hams mengikuti ketcntuan SN] 03‘
4681-2000 sistem plumbing 2000. amu ediai terbaru. SN] 03~2453-2002
mt: can pemnmnum sumur nesapnn air hujan untuk lahan pekamngan.luu edisi (sham. SN] 03—2459-2002 specifiknst sumur rcsapan an. hujah
untuk 1.11mW,atau edisi term, dan standar tentang mm



cam Pcrencanaan, pemasangan dan pemeliharaan sistem pcnyaluran air
hUjan pada bangunan gedung atau standar baku dan/atau pedoman
tcrkait.

Pasal 55

(1)

(2)

(3)

(4)

Sistem pembuangan kotoran, dan sampah dalam bangunan gcdung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 harus direncanakan dan dipasang
dengan mcmpertimbangkan fasilitas penampungan dam jenisnya.
Pertimbangan fasilitas penampungan diwujudkan dalam bentuk
penyediaan tempat penampungan kotoran dan sampah pada bangunan
gedung dengan memperhitungkan fungsi bangunan, jumlah penghuni
dan volume kotoran dan sampah.

Pertimbangan jenis kotoran dan sampah diwujudkan dalam bentuk
penempatan pewadahan dan/atau pengolahannya yang tidak
mengganggu kesehatan penghuni, masyarakat dan lingkungannya.
Pengembang perumahan wajib menyediakan wadah sampah, alat
pengumpul dan tempat pembuangan sampah sementara, sedangkan
pengangkatan dan pembuangan akhir dapat bergabung dengan sistem
yang sudah ada.

(5) Potensi reduksi sampah dapat dilakukan dengan mendaur ulang
dan/atau memanfaatkan kembali sampah bekas.

(6) Sampah beracun dan sampah rumah saldt, laboratorium dan pelayanan
medis harus dibakar dengan insinerator yang tidak menggangu
lingkungan.

Pasal 56

(1) Bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 harus
aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung dan tidak
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan serta penggunannya
dapat menunjang pelestarian lingkungan.

(2) Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan tidak menimbulkan
dampak penting harus memenuhi kriteria:

a. tidak mengandung bahan berbahaya/beracun bagi kesehatan
Pengguna bangunan ECdlmg;

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

c. tidak menimbulkan efek peningkatan temperatur;

d. sesuai dcngan prinsip konservasi; dan

e. ramah lingkungan.

Pasal 57

Persyaratan kenyamanan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 huruf c mcliputi:
8. kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang;
b. kenyamanan kondisi udara dalam ruang;
C. kcnyamanan pandangan, serta;

¥d. kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 58

PersYaratan kenyamanan ruang gerak dan hubungan mmmg
sebalgaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a merupakan tmgkat
kenyamanan yang diperoleh dan' dimensi ruang dan tata letak ruang serta
sirkulasi antar ruang yang memberikan kenyamanan bergerak dalam
ruangan.

Persyaratan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mempertimbangkan fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot/furnitur,
aksesibilitas ruang dan persyaratan keselamatan dan kesehatan.

Pasal 59

Persyaratan kenyamanan kondisi udara di dalam ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 huruf b merupakan tingkat kenyamanan yang
diperoleh dari temperatur dan kelembaban di dalam ruang untUk
terselenggaranya fungsi bangunan gedung.

Persyaratan kenyamanan kondisi udara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus mengikuti SNI 03-6389-2000 konservasi energi selubung
bangunan pada bangunan gedung, atau edisi terbaru, SNI 03-6390-2000
konservasi energi sistem tata udara pada bangunan gedung, atau edisi
terbaru, SNI 03-6196-2000 prosedur audit energi pada bangunan gedung,
atau edisi terbaru, SNI 03-6572-2001 tata cara perancangan sistem
ventilasi dan pengkondisian udara pada bangunan gedung, atau edisi
terbam dan/atau standar baku dan/atau pedoman teknis terkait.

Pasal 60

Persyaratan kenyarnanan pandangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
57 huruf c merupakan kondisi dari hak pribadi pengguna yang di dalam
melaksanakan kegiatannya di dalam gedung tidak terganggu bangunan
gedung lain di sekitamya.

Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus memperfimbangkan kenyamanan pandangan dari dalam
bangunan, ke luar bangunan, dan dari luar ke ruang-ruang tertentu
dalam bangunan gedung.

Persyaratan kenyamanan pandangan dari dalam ke luar bangunan
sebagajmana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:

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

b. potenSi man Ll I l I I)g 1 3. ba eI gu an dan p I lyediaan

Persyaratan kenyarnanan pandangan dari luar ke dalam bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan;
a. rancangan bukaan, tata mang dalam dan luar bangunan dam

rancangan bentuk luar bangunan;
b. keberadaan bangunan gedung yang ada dan/atau yang akan ada di

sekitar Bangunan Gedung dan penyediaan RTH.
c. pencegahan terhadap gangguan silau dan pantulan sinar.



(5) Persyaratan kenyamanan pandangan pada bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) hams memenuhi
ketentuan dalam standar teknis terkait

Pasal 61

(1)

(2)

(3)

Persyaratan kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d mempakan tingkat
k“v‘nb’amzaman yang ditentukan oleh satu keadaan yang tidak
mengakibatkan pengguna dan fungsi bangunan gedung terganggu oleh
Setaran dan/atau kebisingan yang timbul dari dalam bangunan gedung
maupun lingkungannya.
Untuk mendapatkan kenyamanan dari getaran dan kebisingan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara bangunan swung
hams mempertimbangkan jenis kegiatan, penggunaan peralatan
dan/atau sumber getar dan sumber bising lainnya yang berada di dalam
maupun di luar bangunan gedung.

Persyaratan kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan pada
bangunan gedung sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) harus memenuhi
ketentuan dalam standar teknis mengenai tata cara perencanaan
kenyamanan terhadap getaran dan kebisingan pada bangunan gedung

Pasal 62
Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d
meliputi kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam bangunan gedung serta
kelengkapan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.

Pasal 63

(1) Kcmudahan hubungan kc, dari dan di dalam bangunan gedung
sebagajmana dimaksud dalam Pasa] 62 meliputi tersedianya fasilitas dan
aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk penyandang cacat
dan lanjut usia.

(2) Pcnyediaan fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) harus memperu'mbangkan tersedianya hubungan horizontal dan
vertikal antarruang dalam bangunan gedung, akses evakuasi termasuk
bagi penyandang cacat dan lanjut usia.

(3) Bangunan gedung umum yang fungsinya untuk kepentingan publik,
harus menyediakan fasilitas dan kelengkapan sarana hubungan vertika]
bagi semua orang termasuk manusia berkebutuhan khusus.

(4) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan
hubungan horizontal berupa tersedianya pintu dan/atau koridor yang
memadai dalam jumlah, ukuran dan jenis pintu, arah bukaan pintu yang
dipertimbangkan berdasarkan besaran mangan, fungsi mangan dan
jumlah Pcngguna bangunan gedung.

(5) Ukuran koridor sebagai akses horizontal antar ruang dipertimbangkan
berdasarkan fungsi koridor, fungsi ruang dan jumlah pengguna_

(6) Kelengkapan sarana clan prasarana hams disesuaikan dengan fungsi
bangunan gcdung dan pcrsyaratan lingkungan bangunan



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 64

SCtiaP bangunan bertingkat harus menyediakan sarana hubungan
vertikal antar lantai yang mcmadai untuk terselcnggaranya. fungsi
bangunan gedung bempa tangga, ram, lif, tangga berjalan (eskalator) atau
lantai berjalan (travelator).
Jumlah, ukuran dan konstruksi sarana hubungan vertikal harus
berdasarkan fungsi bangunan gedung, luas bangunan dan jumlah
pengguna ruang serta keselamatan pengguna bangunan gedung.

Bangunan gedung dengan ketinggian di atas 5 (lima) lantai harus
menyediakan lif penumpang.
Setiap bangunan gedung yang memiliki lif penumpang harus
menyediakan lif khusus kebakaran, atau lif penumpang yang dapat
difungsikan sebagai lif kebakaran yang dimulai dari lantaj dasar
bangunan gedung.

Persyaratan kemudahan hubungan vertikal dalam banglmam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti SNI 03-6573-2001
tentang tata cara perancangan sistem transportasi vertikal dalam gedung
(lit), atau edisi terbaru, atau penggantinya.

Bagian Keempat

Persyaratan Pembangunan Bangunan Gedung di Atas atau di Bawah Tanah,
Air atau Prasarana/ Sarana Umum, dan pada Daerah Hantaran Udara Listrik

Tegangan 'I‘inggi atau Ekstra ’I‘inggi atau Ultra Tinggi dan/atau Menara
Telekomunikasi dan/ atau Menara Air

Pasal 65

(1) Pembangunan bangunan gedung di atas prasarana dan/atau sarana
urnum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(2)

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

b. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada di
bawahnya dan/atau di sekitarnya;

c. tetap memperhatikan keserasian bangunan terhadap lingkungannya;

d. mendapatkan persetujuan clari pihak yang berwenang; dcm

e. mempertimbangkan pendapat TABG dan pendapat masyarakat_

Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi
prasarana dan/atau sarana umum harus memenuhi persyaratan sebagaj
berikut:
a. sesuai dengan RTRW yang berlaku, RD’I‘R, dan/atau R’I‘BL;

b. tidak untuk fungsi hunian atau tempat tinggal;

c. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada di bawah
tanah;

d. memiliki sarana khusus untuk kepentingan keamanan dan
kesclamatan bagi pengguna bangunan;

e. mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang; dan

f. mcmpcrtimbangkan pendapat TABG dan pendapat masyarakat
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Bngian Kelima
Paragmf l

Bangunan (It-dung Adat
Pam! 66

Hangunan sedung adnt dapnt berupl bangunan ibadah. kamor lcmbagn
mnayarakat adat. balni/gcdung pertemuan maaynrakat adat atau
scjcnianyn. I

Prnyclcnggnrann bangunnn gedung adat dilakukan olch mnayarakat ndm
neauai ketentunn hukum ndat yang tidak bertcntangnn dcngan Pemtum
Perundang—undunmm. n

Penyrk-nggnruun lmngumm gcdung ndnt dilnkuknn (lengnn mcngikun
pcrayaratnn udminiutrutif dun pcrsyumtnn Leknia acbagaimana (limaksu 1‘

dalnm Paul 10 aynt (I) hurufn dun humfh. (

Pemcrintnh Dacrah mengntur persynrntun administratif clan pergyammn
teknin lain yang belifnt khuuuu pnda penyclenggaraan bangumm sedun
ndnt dalnm PernturanBupati.3



Paul 67

Kctcntuan mcngcnau‘ kaidah/norma adat dalam pcnyclcnggaraan bangunan
gedung adat tcrdiri dan' ketentuan pada aspek perencanaan, pcmbangunan,
dan pemanfaatan, yang meliputi:
a. penentuan lokaai;
b. langgam arsitektur lokal;
c. arah/orientasi Bangunan Gedung;
d. besaran dan/atau luasan Bangunan Gedung dan tapak;
e. simbol dan unsur/elemen Bangunan Gedung;
f. tata ruang dalam dan luar Bangunan Gedung;
g. aspek larangan; dan
h. aspek ritual.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bangunan gedung adat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), diatur dengan Peraturan
Bupati.

Paragraf 2

Bangunan Gedung dengan Langgam Tradisional
Pasal 69

(1)

(2)

(3)

(4)

Bangunan gedung dengan langgam tradisional dapat berupa fungsi
hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, dan/atau fungsi sosial dan
budaya.
Penyelenggaraan bangunan gedung dengan langgam tradisional dilakukan
oleh perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swasta atau lembaga
pernerintah sesuai ketentuan kaidah/norma tradisional yang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelcnggaraan bangunan gedung dengan langgam tradisional dilakukan
dengan mengikuti persyaratan administratif dan persyaratan teknis
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pemerintah Daerahmengatur persyaratan administratif dan persyaratan
teknis lain yang besifat khusus pada penyelenggaraan bangunan gcdung
dengan langgam tradiaional dalam peraturan Bupati.

Pasal 70

Kctcntuan mengenai kaidah/norma tradisional dalam penyelenggaman
bangunan gcdung dcngan langgam tradisional terdin’ dan‘ ketcntuan pada
aspck pcrencanaan, pcmbangunan, clan pemanfaatan, yang meliputi;

3- pcncntuan lokasi;

b. langgam arsitckturlokal;
C. arah/orientnai bangunan gedung;

d. beman dan/atau luasan bangunan gedung clan tapak;

c. aimbol dan unsur/clcmcn bangunan gcdung;

f. tam ruang dalam dan luar bangunan gedung;



g, aspek larangan; dan/atau

h. aspek ritual.

Pasal 7]

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tam cam

penyelenggaraan bangunan gedung dengan langgam tradisional diatur lebih

lanjut dalam Peraturan Bupati.
Paragraf 3

Penggunaan Simbol dan Unsur/ Elemen Tradisional

Pasa172

(1) Perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swasta atau leg-baga

pemerintah dapat menggunakan simbol dan unsur/elemen tradlslonal

untuk digunakan pada bangunan gedung yang akan dlbangun,
direhabilitasi atau direnovasi.

(2) Ketentuan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara

penggunaan simbol dan unsur/elemen tradisional diatur lebih lanjut
dalam peraturan Bupati.

Paragraf 4

Kearifan Lokal
Pasal 73

(1)

(2)

(3)

Kearifan lokal merupakan petuah atau ketentuan atau norma yang
mengandung kebijaksanaan dalam berbagai perikehidupan masyarakat
seternpat sebagaj sebagai warisan turun temurun dari leluhur.

Penyelenggaraan bangunan gedung dilakukan dengan
mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat
setempat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan.

Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan kearifan lokal yang berkaitan
dengan penyelenggaraan bangunan gedung dapat diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Bupati.

(1)

(2)

(3)

Bagian Keenam

Persyaratan Bangunan Gedung Semi Permanen dan Bangunan Gedung
Darurat
Paragraf 1

Bangunan Gedung Semi Permanen dan Darurat
Pasal 74

Bangunan gedung semi permanen dan darurat merupakan bangunan
gedung yang digunakan untuk fungsi yang ditetapkan dengan konstmksi
semi permancn dan darurat yang dapat ditingkatkan menjadi permanen_

Pcnyclenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hams tetap dapat menjarnin keamanan, keselamatan, kemudahan,
kcserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya_

Tata cara penyclenggaraan bangunan gedung semi permanen dan darnrat
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Ketujuh
PersYaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana Alam

Paragraf 1

Umum
Pasal 75

Kawasan rawan bencana alam meliputi ;

a. kawasan rawan tanah longsor;
b. kawasan rawan gelombang pasang;
c. kawasan rawan banjir; dan
d. kawasan rawan bencana alam geologi.

Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan bencana alam
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi
persyaratan tertentu yang mempertimbangkan keselamatan dan
keamanan demi kepentingan umum.

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam RTRW yang berlaku, RDTR, peraturan zonasi dan/atau
penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.

Dalam hal penetapan kawasan rawan bencana alam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Pemerintah Daerahmengatur
suatu kawasan sebagai kawasan rawan bencana alam dengan larangan
membangun pada batas tertentu dalam peraturan Bupati dengan
mempertimbangkan keselamatan dan keamanan demi kepentingan
umum.

Paragraf 2

Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Tanah Longsor

Pasal 76

Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75

ayat (1) huruf a merupakan kawasan berbentuk lereng yang rawan

terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan

rombakan, tanah, atau material campuran.

Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan tanah longsor

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai

ketentuan dalam RTRW yang berlaku, RDTR, peraturan zonasi dan/atau

penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum

ditetapkan, Pemerintah Daerahdapat mengatur mengenai peryaratan

penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan tanah longsor

dalam peraturan Bupati.

Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan tanah longsor

sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) harus memiliki rekayasa teknis

tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan bangunan gedung akibat

ijatuhan material longsor dan/atau keruntuhan bangunan gedung

akibat longsoran tanah pada tapak.

h—
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(1)

Paragraf 3

Pemyaratnn Rangunan Oedung di Kawasnn Rawan Gelombang Pasang

Pasal 77
Kawasan rawan gelombang pasang scbagaimana dimaksud dalam Pasa]
75 Ryat (1) huruf b merupakan kawasan sckitar pantaj yang rawan
terhadap gelombang pasang dcngan keccpatan antara 10 (sepuluh)
sampai dengan 100 (ocratus) kilometer per jam yang timbul akibat angin
kcncang atau gravitaai bulan atau matahari.

(2) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan gelombang pasang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesual
ketentuan dalam RTRW yang berlaku, RDTR, peraturan zonasi dan/atau
penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.

(3) Dalam hal ketentuan sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) belum
ditetapkan, Pemen'ntah Daerah dapat mengatur mengenai peryaratan
penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan gelombang pasang
dalam peraturan Bupati.

(4) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan gelombang pasang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis
tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan
bangunan gedung akibat hantaman gelombang pasang.

Paragraf 4

Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Banjir
Pasal 78

(1) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1)
huruf c merupakan kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau
berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.

(2) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan banjir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan
dalam RTRW yang berlaku, RD’I‘R, peraturan zonasi dan/atau penetapan
dari instansi yang berwenang lainnya.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai peryaratan
penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan banjir dalam
Peraturan Bupati.

(4) Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan banjir sebagajmana
dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis tertentu yang
mampu mengantisipasi keselamatan penghuni dan/atau kerusakan
bangunan gedung akibat genangan banjir.

Paragraf 5

Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi
Pasal 79

Kawalan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75
ayat (1) hurufd meliputi:
3- kawasan rawan lctusan gunung berapi;

b- kawasan rawan gempa bumi;

C- kawasan rawan gerakan mnah;

h.



d. Rawasan yang terletak di zona patahan aktif;
e. kawasan rawan tsunami;
f, kawasan rawan abrasi; dan
g, kawasan rawan bahaya gas beracun.

Pasal 80

(1) Kawasan rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 79 huruf a merupakan kawasan yang terletak di sekitar kawah atau
kaldera dan/atau berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, aliran
lahar lontaran atau guguran batu pijar dan/atau aliran gas beracun.

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan letusan gunung
berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan
sesuai ketentuan dalam RTRW yang berlaku, RDTR, peraturan zonasi
dan/atau penetapan dan' instansi yang berwenang lainnya.
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai peryaratan
penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan letusan gunung
berapi dalam Peraturan Bupati.

Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan letusan gunung
berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa
teknis tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penguni secara
sementara dari bahaya awan panas, aliran lava, aliran lahar lontaran atau
guguran batu pijar dan/atau aliran gas beracun.

Pasal 81

Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79
huruf b merupakan kawasan yang berpotensi dan/atau pemah
mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII Modified
Mercally Intensity (MMI).

Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dalam peta zonasi gempa Kabupaten Tapanuli Utara
sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam lampiran I Peraturan Daerah
ini.
Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan gempa bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai
ketcntuan dalam SNI 03-1726—2002 tentang tata cara perencanaan
ketahanan gempa untuk rumah dan gedung atau edisi terbarunya,

Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan gempa bumi
sebagajmana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis
tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan
bangunan gedung akibat getaran gempa bumi dalam pcriode waktu
tertentu.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

KR
Pasa182

whurtffSEnmrawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79

tanah
t1_ng:i1:l.lpakan kawasan yang memiliki tingkat kerentanan gerakan

Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan gerakan tanahf
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesual
ketentuan dalam RTRW yang berlaku, RDTR, peraturan zonasi dan/atau
Penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.
Dalam ha] ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai pel'.YaU"'¢1tan

penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan gerakan tanah
dalam peraturan Bupati.
Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan gerakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknls
tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan!
bangunan gedung akibat gerakan tanah

Pasal 83

Kawasan yang terletak di zona patahan aktif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 79 huruf d merupakan kawasan yang berada pada sempadan
dengan lebar paling sedildt 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tepi
jalur patahan aktif.

Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan yang terletak di zona
patahan aktif sebagajmana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW yang berlaku, RDTR,
peraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang
lainnya.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
ditetapkan, Pernerintah Daerahdapat mengatur mengenai peryaratan
penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan yang terletak di zona
patahan aktif dalam peraturan Bupati.

Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan yang terletak di zona
patahan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki
rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan
dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat patahan aktif geologi.

Pasal 84

Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 79 huruf e
merupakan kawasan pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi
atau pemah mengalami tsunami.

Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan tsunami
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai
ketentuan dalam RTRW yang berlaku, RDTR, peraturan zonasi dan/atau
penetapan dari instansi yang berwenang lainnya.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai peryaratan
pcnyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan tsunami dalam
Pcraturan Bupati..



(4)

(1)

(2)

Penyclcnssaraan bangunan gedung di kawaaan rawan tsunami
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus mcmiliki rckayata teknis("‘an yang mampumcngantiaipaai kesclamatan pcnghuni dan/atau
kerumuhan bangunan gcdung akibat gelombang tsunami-

Page] 85

Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf f
mcrupakan kawaaan pantaj yang berpotensi dan/atau pernah mengalami
abrasi.

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan abraSi
8ebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai
ketentuan dalam RTRW yang berlaku, RDTR, peraturan zonasi dan/atau
penetapan dari instansi yang berwenang lajnnya.

I

l

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Dalam haJ ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat mengatur mengenai peryaratan
penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan abrasi dalam
peraturan Bupati.
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan abrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis
tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau keruntuhan
Bangunan Gedung akibat abrasi.

Pasal 86

Kawasan rawan bahaya gas beracunsebagaimana dimaksud dalam Pasal
79 huruf g merupakan kawasan yang berpotensi dan/atau pernah
mengalami bahaya gas beracun.

Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan bahaya gas
beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhj
persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW yang berlaku, RDTR,
pcraturan zonasi dan/atau penetapan dari instansi yang berwenang
lajnnya.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
dibctapkan, Pemerintah Daerahdapat mengatur mengenaj peryaratan
penyclenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan bahaya gas

beracun dalam peraturan Bupati.

Penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan bahaya gas

beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa
tcknie tertentu yang mampu mengantisipasi keselamatan penghuni
bangunan gcdung akibat bahaya gas beracun.



(4)

(1)

(2)

Penyelmflfim‘ann bangunnn godung (H knwnann rnwnn tuunuml
aebfifiaimnnn dlmnkuud pmln own! (1) human momlllld rnknynnn (12an
mm‘nm .Yfll‘ig mampumengnntiuim‘li keuclnnmtml pcnghuni dun/mm:
kerunmlmn lmngunnn gmlung uldlmt. gelomlmnu tsunami.

Pam] 85

Kawasnn mwan nhraoi sebagnimnnn (.llmnknud dalnm l’naal 79 huruf f
mberuiimknn kawaann pantni yang berpotenni (Inn/nun: pnrnnh mangalnml
a ran.

Pcnyclcnggaraan Bangunan Oedung (Ii lmwmmn rawan abrui
sebagaimnna dimaksud pnda nynt (1) hnrua mcmcnuhl pcrnyarntan annual
ketcntuan dalam RTRW yang bcrlnku, RD’I‘R. pcmtumn zonal! dun/nmu
penr‘tnpan dari inutanai yang bcrwcnnng lninnyn.

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Dalam ha] kctentuan acbuguimnna (limaksud puda ayat (2) belum
ditetnpkan, Pcmcrintah Dacrah dnput mcngmur mengenal pcryaramn
penyclcnggaraan Bangunun Ocdung di kuwmmn rawan abrani dnlam
peraturan Bupati.
Pcnyclcnggaraan Bangunan Ocdung (Ii kuwauan rawan nhmni
sebagaimana dimaksud pada ayut (1) harus momillki rckayaaa tokniu
tertcntu yang mampu mcngantiaipnsi kcrusaknn clan/amu kcrumzuhnn
Bangunan chung akibut abrnai.

Pasal 86

Kawasan rawan bahaya gas beracunscbagaimana dimaksud dalam Pam!
79 huruf g merupakan kawasan yang bcrpotenul clan/atau pernah
mcngalami bahaya gas beracun.

Penyelcnggarann bangunan gmlung (li kawrmnn rnwnn bahaya gag

beracun acbagaimana dimakaud pada nynt (1) haruo memenuhl
perayaratan seauai ketentzuan dnlnm RTRW yang berlaku, RDTR.
peraturan zonasi (inn/nt‘au pcnclnpun (lnrl hmlnnui yang berwonang
lainnya.

Dalam ha] kctentuan uebagaimana dimnksud pada ayat (2) belum
ditetapkan, Pomcrintah Dncmhrlupm mangntur mengcnal peryarntan
penyelcnggaraan bangunan gmlung (Ii lmwnmm rawan bnhayn g“
beracun dalam pcratumn Bupmi.

Pcnyclcnggaraan bangunan gmlung (H kuwumm ruwan bahaya a“
beracun acbagaimana dimnknud pmlu nyu! (I) hnruu momiliki rekayan
tekni. tencntu yang mnmpu mcngnntlulpnui knmlnmntnn ponghum
bangunan gcdung aklbnt bnhnyn gnu lmrncun.



Paragraffi

Tats Cara Dan Perayaratan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kawaaan
Rawan Bencana Alam

Pass] 87
Tam cam dan perayaratan penyclcnggaraan bangunan gedung di kawasan
rawan bencana alam acbagaimana dimakaud Panel 79 diatur lcbih lanjut
dalam peraturan Bupati.

BAB IV
PENYELENGGARAAN BANOUNAN GEDUNG

Bagian Keaatu
Umum
Pasal 88

(1) Penyelenggaraan bangunan gedung terdiri atas kegiatan pcmbangunanr
pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.

(2) Kegiatan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diselenggarakan melalui proses perencanaan teknis dan PTOSCS
pelaksanaan konstruksi.

(3) Kegiatan pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi kegiatan pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara
berkala, perpanjangan sertifikat lajk fungsi, dan pengawasan
pemanfaatan bangunan gedung.

(4)

(5)

(6)

(7)

Kegiatan pelestarian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi kegiatan penetapan dan pemanfaatan termasuk perawatan
dan pemugaran serta kegiatan pengawasannya.

Kegiatan pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi penetapan pembongkaran dan pelaksanaan
pembongkaran serta pengawasan pembongkaran.

Di dalam penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) penyelenggara bangunan gedung wajib memenuhi
pcrsyaratan administrasi dan persyaratan teknis untuk menjamin
keandalan bangunan gedung tanpa menimbulkan dampak penting bagi
lingkungan.
Pcnyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilaksanakan oleh perorangan atau penyedia jasa di bidang
pcnyclenggaraan gedung.

Bagian Kedua
Kegiatan Pembangunan

Paragraf 1

Umum
Pasa189

Kegiman pembangunan bangunan gedung dapat diselenggarakan secara

swakclola atau menggunakan penyedia jasa di bidang perencanaan,

pelakflanaan dan/atau pcngawasan.



Pasal 90

(1) Penydenggaraan pembangunan bangunan gedung secara swakelola
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 menggunakan gambar rencana
teknis sederhana atau gambar rencana prototip.

(2) Pemen'ntah Daerahdapat memberikan bantuan teknis kepada pemilik
bangunan Sedung dengan penyediaan rencana teknik sederhana atau
gambar prototip.

(3) Pengawasan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka kelaikan
fungsi bangunan gedung.

Paragraf 2

Perencanaan Teknis
Pasal 91

(1) Setiap kegiatan mendirikan, mengubah, menambah dan membongkar
bangunan gedung harus berdasarkan pada Perencanaan teknis yang
dirancang oleh penyedia jasa perencanaan bangunan gedung yang
mempunyai sertifikasi kompetensi di bidangnya sesuai dengan fungsi dan
klasifikasinya.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
perencanan teknis untuk bangunan gedung hunian tunggal sederhana,
bangunan gedung hunian deret sederhana, dan bangunan gedung
darurat.

(3) Pemerintah Daerah dapat mengatur perencanan teknis untuk jenis
bangunan gedung lainnya yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang diatur di dalam peraturan Bupati.

(4) Perencanaan teknis bangunan gedung dilakukan berdasarkan kerangka
acuan ktea dan dokumen ikatan kerja dengan penyedia jasa perencanaan
bangunan gedung yang memiliki sertifikasi sesuai dengan bidangnya.

(5) Perencanaan teknis bangunan gedung harus disusun dalam suatu
dokumen rencana teknis bangunan gedung.

Paragraf 3

Dokumen Rencana Teknis
Pasal 92

(1) Dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 91 ayat (5) dapat meliputi:

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

b. gambar detail;

C. syarat—syarat umum dan syarat teknis;

d. rencana anggaran biaya pembangunan; dan

e. laporan perencanaan.
(2) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipefiksa,

dinilai, disetujui dan disahkan sebagai dasar untuk pembcrian 1MB
dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen sesuai dengan fungsi



J

(3)

dan klasifkasi bangunan gedung, persyaratan tata bangunan,
keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
Penilaian dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan haJ-hal sebagai berikut:
a. pertimbangan dari TABG untuk bangunan gedung yang digunakan

bagi kepentingan umum;
b. pertimbangan dari TABG dan memperhatikan pendapat rnasyarakat

untuk bangunan gedung yang akan menimbulkan dampak penting;
dan

c. koordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan mendapatkan
pertimbangan dari TABG serta memperhatikan pendapat masyarakat
untuk bangunan gedung yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

(4) Persetujuan dan pengesahan dokumen rencana teknis sebagaimana
dimakSUd Dada ayat (2) diberikan secara tertulis oleh pejabat yang
berwenang.

(5) Dokumen rencana teknis yang telah disetujui dan disahkan dikenakan
biaya retribusi 1MB yang besarnya ditetapkan berdasarkan fungsi dan
Klasifikasi bangunan gedung.

(6) Berdasarkan pembayaran retribusi 1MB sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) Bupati menerbitkan 1MB.

Paragraf 4

Tata Cara Penerbitan [MB
Pasal 93

(1) Permohonan IMB disampaikan kepada Bupati dengan dilampiri
persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi
dan Klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari:

a. tanda bukti status hak atas tanah, atau tanda bukti peljanjian
pemanfaatan tanah;

b. data Pemilik bangunan gedung;

(3)

(4)

c. rencana teknis bangunan gedung;

d. hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung
yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan; dan

e. dokurnen/ surat surat lainnya yang terkait.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. data umum bangunan gedung; dan

13. rencana teknis bangunan gedung. I ' I .

Data mum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bensx mformaslu
mengenai:
3- fungsi dan klasifikasi bangunan gedung,

b~ luas lantai dasar bangunan gedung;

c. total luas lantai bangunan



r-

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

d. ketinggian/jumlah lantai bangunan gedung; dam

e. rencana pelaksanaan.
Rencana ttakl'liS bangunan gedung sebagaimna dimaksud pada ayat 14;

terdiri dari:

a. gambar pra rencana bangunan gedung yang terdiri dari samba!
rencana tapak atau situasi, denah, tampak dan gambar potongan;

b. spesifikasi teknis bangunan gedung;

c. rancangan arsitektur bangunan gedung;

d. rencangan struktur secara sederhana/prinsip;
e. rancangan utilitas bangunan gedung secara prinsip;

f. spesifikasi umum bangunan gedung;

g. perhitungan su'uktur bangunan gedung 2 (dua) lantai atan lebih dan
atau bentang struktur lebih dari 6 meter;

h. perhitungan kebutuhan utilitas (mekanikal dan elektrikal); C1311

i. rekomendasi instansi terkait.

Rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuajkan dengazz

penggolongannya, yaitu:

a. rencana tekm's untuk bangunan gedung fungsi hunian meliputt

1) bangunan hunian rumah tinggal tunggal sederhana (rumah in:
tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana);

2) bangunan hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret sampai
dengan 2 lantai; dan

3) bangunan hunian rumah tinggal tungga] tidak sederhana atau 2

lantaj atau lebih dan gedung iainnya pada umumnya

b. rencana tekm's untuk bangunan gedung untuk kcpcntingan umum;

c. rencana teknis untuk bangunan gedung fungsi khusus; dan

d. rencana tekm's untuk bangunan gedung kedutaan besar negara aging

dan bangunan gedung diplomatik lainnya.

Pasal 94

Bupati memeriksa dan menilai syarat—syarat scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 99 serta status/keadaan tanah dan/atau bangunan unmk
dijadikan sebagaj bahan persetujuan pemberian 1MB.

Bupati menetapkan retribusi 1MB berdasarkan bahan persetujuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pemeriksaan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7

(tujuh) han' kerja terhitung sejak tanggal ditcrima permohonan 1MB,

Pemeriksaan dan penilaian permohonan 1MB untuk bangunan swung
yang memerlukan pengelolaan khusus atau mcmpunyaj tingle!
k(unpleksitas yang dapat menimbulkan damyyak kepada masyarakat dam

lingkungan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejakmm}
diterima pcrmohonan



r.

(5)

(6)

(7)

Befdasarkan penetapan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) PemOhon IMB melakukan pembayaran retribusi IMB ke kas daerah
dan menyerakan tanda bukti pembayarannya kepada Bupati.
Bupati menerbitkan IMB paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
dltenmanYa bukti pembayaran retribusi IMB oleh Bupati.
Ketentuan mengenai 1MB berlaku pula untuk rumah adat kecuali
ditetapkan lain oleh Pemerintah Daerahdengan mempertimbangkan faktor
nilai tradisional dan kearifan lokal yang berlaku di masyarakat hukum
adatnya.

Pasal 95

(1) Sebelum memberikan persetujuan atas persyaratan administrasi dan
persyaratan teknis Bupati dapat meminta pemohon IMB untuk
menyempurnakan dan atau melengkapi persyaratan yang diajukan.

(2) Bupati dapat menyetujui, menunda, atau menolak permohonan IMB yang
diajukan oleh pemohon.

(1)

(2)

(3)

(4)

(l)

Pasal 96

Bupati dapat menunda menerbitkan IMB apabila:
a. Bupati masih memerlukan waktu tambahan untuk menilai,

khususnya persyaratan bangunan serta pertimbangan nilai
lingkungan yang direncanakan;

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

Penundaan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk jangka waktu tidak lebih dari 2 (dua)
bulan terhitung sejak penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bupati dapat menolak perrnohonan IMB apabila bangunan gedung yang
akan dibangun:
a. tidak memenuhi persyaratan administratif dan teknis;
b. penggunaan tanah yang akan didirikan bangunan gedung tidak sesuaj

dengan rencana Kabupaten;

C. mengganggu atau memperburuk lingkungan sekitarnya;
d. mengganggu lalu lintas, aliran air, cahaya pada bangunan sekitamya

yang telah ada, dan
C. tcrdapat keberatan dan‘ masyarakat.

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

Pasal 97

Surat penolakan permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal
101 ayat (2) harus sudah diterima pemohon dalam waktu paling lambat 7
(tujUh) hari setelah surat penolakan dikeluarkan



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

PemOhon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah
mcnerima surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mengajukan keberatan kepada Bupati.
Bupati dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari seteléh
menerima keberatan sebagaimana dimaksud Dada ayat (2) wajlb
memberikan jawaban tertulis terhadap keberatan pemohon.
Jika pemohon tidak melakukan hak sebagaimana maksud Dada ayat (2)
pemohon dianggap menerima surat penolakan tersebut.
Jika Bupati tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) Bupati dianggap menerima alasan keberatan pemohon sehmgga
Bupati harus menerbitkan IMB.
Pemohon dapat melakukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara
apabila Bupati tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dlmakSUd
pada ayat (5).

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Pasal 98

Bupati dapat mencabut 1MB apabila:
a. pekerjaan bangunan gedung yang sedang dikerjakan terhenti selama

(tiga) bulan dan tidak dilanjutkan lagi berdasarkan pemyataan dam
pemilik bangunan;

b. IMB diberikan berdasarkan data dan informasi yang tidak benar; dan
atau

c. pelaksanaan pembangunan menyimpang dari dokumen rencana
teknis yang telah disahkan dan/atau persyaratan yang tercantum
dalam izin.

Sebelum pencabutan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
pemegang IMB diberikan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-
turut dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dan diberikan
kesempatan untuk mengajukan tanggapannya.

Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
diperhatikan dan ditanggapi dan/atau tanggapannya tidak dapat
diterirna, Bupati dapat mencabut IMB bersangkutan.

Pencabutan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam
bentuk surat keputusan Bupati yang memuat alasan pencabutannya.

Pasal 99

IMB tidak diperlukan untuk pekerjaan tersebut di bawah ini:

a. memperbaiki bangunan gedung dengan tidak mengubah bentuk dan

luas, serta menggunakan jenis bahan semula antara lain:

1) Memlester;
2) Memperbajki retak bangunan;

3) Memperbaiki daun pintu dan/atau daun jendela;

4) Memperbaiki penutup udara tidak melebihi 1 m2 (satu meter

persegi);
5) Membuat pemindah halaman tanpa



FI-

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

L.

5) Memparbaiki langit-lnnglt mnpa mcngulmh jaringan utilitu; dun
7) Mengubnh bangunan nemcnlinm.

b. memperbaiki saluran alr huJan (Ian meloknn dalnm pekarangan
bangunan;

c. membuat bangunan yang sifatnya scmentara bag! kepentingan
pemeliharaan ternak dcngan luau tidak mclcbihl garb tempadan
belflkang dan anmping ucrta tidnk mcngganggu kcpcntingan orang lain
atau umum;

d. membuat pagar halaman yang aifatnya scmcntara (tidak permanen)
yang Ungginya tidak mclcbihi 120 (screws dua puluh) ccn'timctcr
kccuali adanya pager in! mcngganggu kcpcntingan orang lam atau
umum.; dan

e. membuat bangunan yang aifat pcnggunaannya scmcntam waktu.
Pekctjaan selain aebagaimana (limaksud pada ayat (1) temp
dipcrayaratkan kctcntuan aebagaimana dimaksud dalam Pasal 97.
Ketentuan lcbih lanjut mcngcnai Lata cara pcrizinan bangunan gcdung
diatur dengan Perat'uran Bupati.

Paragraf 5

Penycdia Jasa Pcrcncanaan Tcknis
Pasal 100

Percncanaan tcknis bangunan gedung dirancang oleh penycdia jasa
pcrencanaan bangunan gcdung yang mcmpunyai scrtifikaai kompctensi di
bidangnya scsuai dcngan klasifikasinya.

Pcnyedia jasa percncana bangunan gcdung scbagaimana dimaksud pada
ayat (l) tcrdiri atas:
a. pcrcncana arsitcktur;

b. percncana atuktur;

c. percncana mekanikal;

d. percncana clekfrikal;

e. pcrencana pcmipaan (plumberj;

f. percncana protcksi kcbakaran; den

8. percncana tata lingkungan.

Pemerintah Daerahdapat mcnctapkan pcrcncanan teknis untuk jcnis
bangunan gcdung yang dikecualikan dari ketentuan aebagaimana

dimakaud pada ayat (1) yang diatur clalnm pcraturan Bupati.

Lingkup layanan jaaa pcrcncannnn tcknia hnngunan gedung meliputi:

1- pcnyuaunan konscp pcrcncnnmm;

b. prarcncana;

c. pengembangan rcncana;

d. rencana detail;

9« pcmbuatan dokumcn pclaksanaan konatruksi;

f' Pemberian pcnjelnunn (Ian cvaluaui pcngadmm 1mm pelnksanazm;

3' Pensawasan berkaln pclnkanmmn konutrukni hangurmn gedung, (Ian



h. penyusunan petunjuk Pcmanfaatan bangunan gcdung.
(5) Perencanaan Teknis Bangunan gcdung harus disunun dalam suatu

dOkumen rcncana teknis bangunan gedung.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

Bagian Kctiga
Pelaksanaan Konstruksi

Paragraf 1

Pelaksanaan Konstruksi
Pasal 10]

Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung meliputi kegiatan
pembangunan baru, perbaikan, penambahan, perubahan dan/atau
Pemugal‘an bangunan gedung dan/atau instalasi dan/atau pcrlenskapan
bangunan gedung.

Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dimulai sctelah pcmilik
bangunan gedung memperoleh 1MB dan dilaksanakan berdaaarkan
dokumen rencana teknis yang telah disahkan.
Pelaksana bangunan gedung adalah orang atau badan hukum yang telah
memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan kecuali
ditetapkan lain oleh Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan pekerjaan, pelaksana bangunan diwajibkan
mengikuti semua ketentuan dan syarat-syarat pembangunan yang
ditetapkan dalam 1MB. Untuk memulai pembangunan, pemilik 1MB wajib
mengisi lembaran permohonan pelaksanaan bangunan, yang berisikan
keterangan mengenai:

a. nama dan alamat;

b. nomor IMB;
c. lokasi bangunan; dan

d. pelaksana atau pcnanggun g jawab pembangunan.

Pasal 1 02

Pelakganaan konstruksi didasarkan pada dokumcn rcncana teknis yang

sesuaj dengan 1MB.

Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bempa pembangunan bangunan gedung baru, perbaikan,

penambahan, perubahan dan/atau pemugaran bangunan gcdung

dan/atau instalasi dan/atau perlengkapan bangunan gedung.

Pasal 103

Kegiatan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 107 terdin’ atas kegiatan pcmcrikaaan dokumcn

Pdaksanaan oleh Pemerintah Daerah, kegiatan pcrsiapan lapangan,

kCSiatan konstruksi, kcgiatan pemcriksaan akhir pekcrjaan konstruksi

dam kcgiatan penyerahan hasil akhir pckexjaan.
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m

Wm!“ dokumen pelakaanaan sobnnnimmm dimnkuud pndn nynt (1)
MW“ Pemerikann kelengkapan. kelwnm‘nn (inn krm'lnkmmmm
honstmksi dan semua pelakaannan pokerjaan.
WW“ lamngan schagnimmm dimakaud pndn nyat (1) meliputi
pem'usunan pmgram pelaksanann. mobilioni number dqya dun
pesu'iapan fisik lapangan.
Kegiatan konstmksi meliputi kegiatan pelakannnn komtrukai diWu. pembuatan laporan kemqjuan pekerjaan. penyuaunan gambar
m8 Pelfiksanaan (shop drawings) dan gambar pelakaanaan pekcrjaan
sesuai dengan yang telah dilaksanakan (as built drawings) acrm kcgiatan
mas: pemelihaman konstruksi .

(6)

Kegamn Demeriksaaan akhir pekerjaan konstruksi mcliputi pemcriksaan
basil akhir pekexjaaan konstruksi bangunan gedung tcrhadap keeesuaian
idem d0kumen pelaksanaan yang berwqjud bangunan gcdung yang laik
fungsi dan dilcngkapi dengan dokumen pelaksanaan konstrukai, gambar
Pelaksanm peke-Ijaan (as built drawings), pedoman pengoperasian dan
pemeliharaan bangunan gedung, peralatan scrta perlengkapan mekanikal
dan elekuikal sex-ta dokumen penyerahan hasil pekerjaan.

Berdasarlcan basil pemeriksaan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat
(5). pemilik bangunan gedung atau penyedia jasa/pengembang
mengajukan permohonan penerbitan sertifikat laik fungsi bangunan
gedung kepada Pamerintah Daerah.

Paragraf 2

PEngawasan Pelaksanaan Konstruksi
Pasal 104

(:1 Pdaksanaan konstruksi wajib diawasi oleh petugas pengawas

pelaksanaan konstruksi.

(2} pcma—iksaan kelajkan fungsi bangunan gedung meliputi pemeriksaan

mum fungsj, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan,

lenyamanan dan kemudahan, dan 1MB-

Pasal 105

P901888 pcngawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 berwenang;

1 memasuki dan mcngadakan pemeriksaan di tempat pelaksanaan

konstruksi setelah menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas.

b- menggunakan acuan peraturan umum bahan bangunan, rencana kerja

Garat-syarat dan 1MB.
c- unemcfinmhkan untuk menyingkirkan bahan bangunan dan bangunan

yang u‘dak memenuhi syarat, yang dapat mengancam kesehatan dan

knelamamn umum.
4- mcnghcmjkan pclaksanaan konstruksi, dan melaporkan kepada instansi



l

(1)

(2)

Paragraf 3

Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Pasal 106

Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan oleh pengkaji
teknis setelah bangunan gedung selesai dilaksanakan oleh pelaksana
konstruksi sebelum diserahkan kepada pemilik bangunan gedung.
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dapat dilakUkan
pengkaji teknis oleh pemilik/pengguna bangunan gedung atau penyedia
jasa atau Pemerintah Daerah.

(1)

(2)

(3)

Pasal 107

Pemilik/pengguna bangunan yang memiliki unit teknis dengan SDM yang
memiliki sertifikat keahlian dapat melakukan pemeriksaan berkala dalam
rangka pemeliharaan dan perawatan.
Pemilik/pengguna bangunan dapat melakukan ikatan kontrak dengan
pengelola berbentuk badan usaha yang memiliki unit teknis dengan SDM
yang bersertifikat keahlian pemeriksaan berkala dalam rangka
pemeliharaan dan parawatan bangunan gedung.
Pemilik perorangan bangunan gedung dapat melakukan pemeriksaan
sendiri secara berkala selama yang bersangkutan memiliki sertifikat
keahlian.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 108

Pelaksanaan pemeriksaan kelajkan fungsi bangunan gedung untuk proses
penerbitan sertifikat laik fungsi (SLF) bangunan gedung hunian rumah
tinggal tidak sederhana, bangunan gedung lainnya atau Bangunan
gedung tertentu dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan atau
manajemen konstruksi yang memiliki sertifikat keahlian.

Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung untuk proses
penerbitan SLF bangunan gedung fungsi khusus dilakukan oleh penyedia
jasa pengawasan atau manajemen konstruksi yang memiliki sertifikat dan
tim internal yang memiliki sertifikat keahlian dengan memperhatikan
pengaturan internal dan rekomendasi dari instansi yang bertanggung
jawab di bidang fungsi khusus tersebut.

Pengkajian teknis untuk pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung
untuk proses penerbitan SLF bangunan gedung hunian rumah tinggal
tidak sederhana, bangunan gedung lainnya pada umumnya dan
bangunan gedung Tertentu untuk kepentingan umum dilakukan oleh
penyedia jasa pengkajian teknis konstruksi bangunan gedung yang

memiliki sertifikat keahlian.

Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi banguna'n gedung untuk proses

penerbitan SLF bangunan gedung fungsi khusus dllakukan oleh penyedia

jasa pengkajian teknis konstruksi bangunan .gfednung ‘yang memiliki

Bertifikat keahlian dan tim internal yang memlhkl serufikat ke.a_hlian

dengan memperhatikan pengaturan internal .d‘lan rekomendasx dari

instfi-l’lsi yang bertanggung jawab di bidang fung31 dlmaksud.

Iif"'



(5) Hubungan kerja antara pemilik/pengguna ban'gunan gedugg
gas:penyedia jasa pengawasan/manajemen konstrukm atau pepye 1a 3kpengkajian teknis konstruksi bangunan gedung dllaksana anbcrdasarkan ikatan kontrak.

(1)

(2)

(3)

Pasal 109

Pemerintah Daerah, khususnya instansi teknis pembina penyelenggaraanbangunan gedung, dalam proses penerbitan SLF Bangunan gedung
melaksanakan pengkajian teknis untuk pemeriksaan kelajkan fungsi
bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal termasuk rumah tinggaltunggal sederhana dan rumah deret dan pemeriksaan berkala bangunanGedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret.
Dalam hal di instansi Pemerintah Daerahsebagaimana dimaksud ada ayat
(1) tidak terdapat tenaga teknis yang cukup, Pemerintah Daerah dapat
menugaskan penyedia jasa pengkajian teknis kontruksi bangunan gedung
untuk melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung hunian
rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah tinggal deret sederhana.
Dalam hal penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
tersedia, instansi teknis pembina penyelenggara bangunan gedung dapat
bekerja sama dengan asosiasi profesi di bidang bangunan gedung untuk
melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.

(1)

(2)

(3)

(4)

Paragraf 4

Tata Cara Penerbitan SLF‘ Bangunan Gedung
Pasal 110

Pene-rjoitan SLF bangunan gedung dilakukan atas dasar permintaan
permhk/Pengguna bangunan gedung untuk bangunan gedung yang telah
selesai pelaksanaan konstruksinya atau untuk perpanjangan SLF
bangunan 8€dung yang t<31ah pemah memperoleh SLF.

SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dengan mengikuti prinsip pelayanan prima dan tanpa pungutan biaya,

SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
setelah terpenuhinya persyaratan administratif dan persyaratan teknis
sesuai dengan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana
dilnaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9_

Persyaratan administratif sebagairnana dimaksud pada ayat (1);

3- pada proses pertama kali SLF bangunan gedung:

1) kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen status hak

atas tanah;
2) kesesuajan data aktual dengan data dalam 1MB dan/atau

dokumen status kepemilikan bangunan gedung; dan

3) kepemilikan dokumen 1MB.

b- Dada proses perpanjangan SLF bangunan gedung:

1) kesesuaian data aktual dan/atau adanya perubahan dalam

dokumen status kepemilikan bangunan

gedung;i



(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

2) kesesuaian data aktual (terakhir) dan/atau adanya pcrubahan
dalam dokumen status kepemilikan tanah; dan

3) kesesuaian data aktual (terakhir) dan/atau adanya perubahan
data dalam dokumen 1MB.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut:
a. pada proses pertama kali SLF bangunan gedung:

1) kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen
pelaksanaan konstruksi termasuk as built drawings, pedoman
pengoperasian dan pemeliharaan/perawatan bangunan gedung,
peralatan serta perlengkapan mekanikal dan elektrikal dan
dokumen ikatan ktea; dan

2) pengujian lapangan (on site) dam/atau laboratorium untuk aspek
keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pada
struktur, peralatan dan perlengkapan bangunan gedung serta
prasarana pada komponen konstruksi atau peralatan yang
memerlukan data teknis akurat sesuai dengan Pedoman Teknis
dan tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.

b. pada proses perpanjangan SLF bangunan gedung:

1) kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen hasil
pemeriksaan berkala, laporan pengujian struktur, peralatan dan
perlengkapan bangunan gedung serta prasarana bangunan
gedung, laporan hasil perbaikan dan/atau penggantian pada
kegiatan perawatan, terrnasuk perubahan fungsi, intensitas,
arsitektrur dan dampak lingkungan yang ditimbulkan; dan

2) pengujian lapangan (on site) dan/atau laboratorium untuk aspek
keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pada
struktur, peralatan dan perlengkapan bangunan gedung serta
prasarana pada struktur, komponen konstruksi dan peralatan
yang memerlukan data teknis akurat termasuk perubahan
fungsi, peruntukan dan intensitas, arsitektur serta dampak
lingkungan yang ditimbulkannya, sesuaj dengan pedoman teknis
dan tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.

Data hasil pemeriksaan sebagajmana dimaksud pada ayat (4) dicatat
dalam daftar simak, disimpulkan dalam surat pernyataan pemeriksaan
kelaikan fungsi bangunan gedung atau rekomendasi pada pemeriksaan
pertama dan pemeriksaan berkala.

Paragraf 5

Pendataan Bangunan Gedung

Pasal 11 1

Bupati wajib melakukan pendataan bangunan gedung Untuk keperluan

tertib administrasi pembangunan dan tertib administrasi Pemanfaatan

bangunan gedung.

Pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi bangunan gedung baru dan bangunan gedung yang telah ada.

Khusus pendataan bangunan gedung baru, dilakukan bersamaan dengan

Proses IMB, proses SLF dan proses sertifikasi kepemilikan bangunan

Sedung.



(4) Bupati wajib menyimpan aecara tertib data bangunan gcdung sebagai
arsip Pcmerintah Daerah.

(5) Pendataan bangunan gedung fungsi khusus dilakukan oleh Pemcrintah
Dacrah dengan berkoordinasi dcngan pemerintah

Bagian Kecmpat
chiatan Pemanfaatan Bangunan Gedung

Paragraf 1

Umum
Pasal 112

Kegiatan pemanfaatan bangunan gedung meliputi pemanfaatan, pemeliharaan,
perawatan, pemeriksaan secara berkala, perpanjangan SLF, dan pengawasan
pcmanfaatan.

I

’ (1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 1 13

Pemanfatan bangunan gedung sebagajmana dimaksud dalam Pasal 118
merupakan kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuaj dengan
fungsi yang ditetapkan dalam 1MB setelah pemilik memperoleh SLF.
Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara
tertjb administrasi dan tertib teknis untuk menjamin kelaikan fungsi
bangunan gedung tanpa menimbulkan dampak penting terhadap
lingkungan.

Pemilik bangunan gedung untuk kepentingan umum harus mengikuti
program pertanggungan terhadap kemungkinan kegagalan bangunan
gedung selama Pemanfaatan bangunan gedung.

Paragraf 2

Pemeliharaan
Pasal 1 14

Kegiatan pemeliharaan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118

meliputi pembersihan, perapian, pemeriksaan, pengujian, perbaikan
dan/atau penggantian bahan atau perlengkapan bangunan gedung
dan/atau kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian
dan pemeliharaan bangunan gedung.

Pemilik atau pengguna bangunan gedung hams melakukan kegiatan
pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat
menggunakan penyedia jasa pemeliharaan gedung yang mempunyai

8er'tifikat kompetensi yang sesuai berdasarkan ikatan kontrak
berdasarkan peraturan perundang—undangan.

PClaksanaan kegiatan pemeliharaan oleh penyedia jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus menerapkan prinsip keselamatan dan

keschatan kerja (K3).

Hasil kegiatan pemeliharaaan dituangkan ke dalam laporan pemcliharaan
yang digunakan scbagai pcrtimbangan penetapan perpanjangan SLF.



(1)

(2)

(3)

(4)

[5)

(1)

(2)

(3)

(4)

L

Paragraf3

Petawatan

Pasa] 115

P33211118 mcliputi perbaikan dan atau muffin hag‘anm
pdung. komponen, bahan bangunan dan atau pram Gar.m
bcrdasarkan rcncana tekm's perawatan bangunan gedung,

Pemilik atau pengguna bangunan gedung di dalam unlakukan 35:;va
perawatan sebagaimana dimaksud pada ayai (1) dapal
pcnyedia jasa perawatan bangunan gedung berncnifikat dang: Ease:
ikatan kontrak berdasarkan pcraturan mmng-undanm
jasa konstruksi.
Perbaikandanataupenggantiandalamkegiaxanpcrawaxanhangzzaz
gedungdcngantingkatkcrusakanaedangdanbcxmdflalmkanscm‘a:
dokumcn mncana teknis perawatan bangunan gedung my: 915':
Pcmcrintah Dacrah.

Hasilkegiatan pcmwatan dituangkankedalamlapaanpazramjazg
akan digunakan aebagai salah 3am dasar penimhanan pmmpa
pcrpanjanganSLF.
Pclakaanaan kcgiatan perawatan olch penyedia jasa W
dimaksud pada ayat (2) hams menu-apkan prinsip kcaelamazan d2:
keechatan kcrja (K3).

Paragraf4

PemcriksaanBcrkala
Pasa1116

Pcmcriksaan berkala bangunan gcdung sebagaxmana' dnnaksu‘ d cm"W‘—

Pasal 118 dilakukan untuk seluruh atau ocbagjan bangunan
kamponen, bahan bangunan, dan atau samna dan prasarana daLarz
rangka perncliharaan dan perawatan yang hams dicatat dalam
pcmeriksaan sebagai bahan untuk mcmpcrolch pcrpanjangan SLF.
Pcmilik atau pengguna bangunan gedung dj dalam melakukan kegiazan
pcmcriksaan berkala sebagajmana dimaksud pada ayax (1f; dapa:
mcnggunakan pcnyedia jasa pengkajian tekm's bangunan gedung amt;
perorangan yang mempunyai sertifikat kompetcnsi yang sesuai.

Lingkup layanan pemeriksaan berkala bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

3- pcmeriksaan dokumen administraai, pelaksanaan, pemch'haraan dan
perawatan bangunan gedung;

13- kcgiatan pemcriksaan kondisi bangunan gcdung tcrhadap pcmenuha-E
persyaratan teknis termasuk pengujian keandalan bangunan gedung‘.

‘3 kcgiatan analisis dan evaluasi, dan

d- kegiatan penyusunan laporan.

Bengt-man rumah tinggal tunggal, bangunan mmah ringgal.deret dan
bansunan rumah tinggal sementara yang tidak laik fungal, SLF’IIS‘a
dibekUkan.



Paragraf 5

Perpanjangan SLF
Pasal 1 17

I) Pemanjangan SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
l 118 diberlakukan untuk bangunan gedung yang telah dimanfaatkan dan

masa berlaku SLF-nya telah habis.

(2)
Ketentuan masa berlaku SLF sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) yaitu:
a. untUk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana dan

rumah deret sederhana tidak dibatasi (tidak ada ketentuan untuk
perpanjangan SLF);

b. untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal, dan rumah
deret sampai dengan 2 (dua) lantai ditetapkan dalam jangka waktu 20
(dua puluh) tahun;

c. untuk untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak
sederhana, bangunan gedung lainnya pada umumnya, dan bangunan
gedung tertentu ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(3) Pengurusan perpanjangan SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6O (enam puluh) hari kalender
sebelum berkhirnya masa berlaku SLF dengan memperhatikan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

[4) Pengurusan perpanjangan SLF dilakukan setelah pemilik/ pengguna/
pengelola bangunan gedung memiliki hasil pemeriksaan/ kelaikan fungsi
bangunan gedung bempa:

a. laporan pemeriksaan berkala, laporan pemeriksaan dan perawatan
bangunan gedung;

b. daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung; dan

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

(5) Permohonan perpanjangan SLF diajukan oleh pemilik/ pengguna/
pengelola bangunan gedung dengan dilampin’ dokumen:

a. surat permohonan perpanjangan SLF;

I b. surat pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung atau
l rekomendasi hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung
. yang ditandatangani di atas meterai yang cukup;

C. as built drawings;
(1- fotokopi IMB bangunan gedung atau perubahannya;

e- fotokopi dokumen status hak atas tanah;

f- fotokopi dokumen status kepemilikan bangunan gedung;

8- rekomendasi dari instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang
fungsi khusus; dan

h. dokumen SLF bangunan gedung yang terakhir.
(6)

Pemerintah Daerah menerbitkan SLF paling lama 30 (tiga puluh) harj
setelah diterimanya permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (5),

(7
) SLF disampaikan kepada pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari

" ketja scjak tanggal penerbitan perpanjangan SLF.



Pasal 1 18

. . anKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan SLF, dlatur deng
Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung

Pasal 119
Pengawasan pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh Pemen'ntah
Daerah:

a.

b.

c.

pada saat pengajuan perpanjangan SLF;
adanya laporan dari masyarakat, dan
adanya indikasi perubahan fungsi dan/atau bangunan gedung yang
membahayakan lingkungan.

Paragraf 7

Pelestarian
Pasal 120

(1) Pelestarian bangunan gedung meliputi kegiatan penetapan dan
pemanfaatan, perawatan dan pemugaran, dan kegiatan pengawasannya
sesuai dengan kaidah pelestarian.

(2) Pelestarian bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan secara tertib dan menjamin kelaikan fungsi bangunan
gedung dan lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 8

Penetapan dan Pendaftaran Bangunan Gedung yang Dilestarikan
Pasal 121

(1)

(2)

(3)

(4)

Bangunan gedung dan lingkungannya dapat ditetapkan sebagai
bangunan cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan apabila telah
berumur paling sedikit 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya
sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai
nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan termasuk nilai
arsitektur dan teknologinya, serta memiliki nilai budaya bagi penguatan
kepribadian bangsa.

Pemilik, masyarakat, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan bangunan
gedung dan lingkungannya yang memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya
yang dilindungi dan dilestarikan.

Bangunan gedung dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebelum diusulkan penetapannya harus telah mendapat pertimbangan
dari tim ahli pelestarian bangunan gedung dan hasil dengar pendapat
masyarakat dan harus mendapat persetujuan dari pemilik bangunan
gedung.

Bangunan gedung yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai bangunan
gedung yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan scsuai dcngan klasifikasinya yang tcrdiri atas:

a. klasifikasi utama yaitu bangunan gedung dan lingkungannya yang
bentuk fisiknya same eekali tidak boleh diubah;



(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

L.

b. klasifikasi madya yaitu bangunan gedung dan lingkungamnyaaj yang
bentuk fisiknya dan eksteriomya sama sekali tidak boleh dlubah,
namun tata ruang dalamnya sebagian dap‘ilt diUbah tanpa
mengurangi nilai perlindungan dan pelestariannya;

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

Pemerintah Daerah melalui instansi terkait mencatat bangunan gedung
dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestafikan serta keberadaan
bangunan gedung dirnaksud menurut klasifikasi sebagaimana dimakSUd
pada ayat (4).
Keputusan penetapan bangunan gedung dan lingkungannya yang
dilindungi dan dilestafikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
disampaikan secara tertulis kepada pemilik.

Paragraf 9
Pemanfaatan Bangunan Gedung yang Dilestarikan

Pasal 122
Bangunan gedung yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) dapat dimanfaatkan oleh
pemilik dan/atau pengguna dengan memperhatikan kaidah pelestarian
dan klasifikasi bangunan gedung cagar budaya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Bangunan gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata,
pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dengan mengikuti
ketentuan dalam klasifikasi tingkat perlindungan dan pelestarian
bangunan gedung dan lingkungannya.
Bangunan gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dapat dijual atau dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin
Pemerintah Daerah.

pemflik bangunan gedung cagar budaya wajib melindungi bangunan
gedung dan/atau lingkungannya dari kerusakan atau bahaya yang
mengancam keberadaannya, sesuaj dengan klasifikasinya.
pemilik bangunan gedung cagar budaya sebagairnana dimaksud dalam
ayat (4) berhak memperoleh insentif dari Pemerintah Daerah.
Besamya insentif untuk melindungi bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diatur daJam peraturan Bupati berdasarkan
kebutuhan nyata.

Pasal 123

Pernugaran, pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala
bangunan gedung cagar budaya sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 127
dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban APBD'

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
rencana teknis pelestarian dengan mempertimbangkan keaslian bentuk,
tata letak, sistem struktur, penggunaan bahan bangunan, clan nilaimflai



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Yang dikandungnya oesuai dcngnn tingkat kerusakan bangunan pdung
dan kctcntuan klasifikasinya.

Bagian Kclima
Pcmbongkaran

Paragraf 1

Umum
Pasal 124

pembongkaran bangunan gedung meh'puti kegiatan Penempan
pfambongkaran dan pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung, Yang
dllakukan dengan mcngikun‘ kaidah-kaidah pembongkaran secara umum
serta memanfaatkan ilmu pengctahuan dan teknologi.

Pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hams dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan,
keselamatan masyarakat dan lingkungannya.
Pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus sesuai dengan ketetapan perintah pembongkaran atau persetujuan
pembongkaran oleh Pemerintah Daerah, kecuali bangunan galung fungsi
khusus oleh Pemerintah.

Paragraf 2

Penetapan Pembongkaran
Pasal 125

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengidentifikasi bangunan
gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar berdasarkan hasil
pemeriksaan dan/atau laporan dari masyarakat.

Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. bangunan gedung yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki
lagi;

b. bangunan gedung yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi
pengguna, masyarakat, dan Iingkungannya;

c. bangunan gedung yang tidak memiliki 1MB; dan atau

d. bangunan gedung yang pemiliknya menginginkan tampilan baru.

Pernerintah Daerah menyampaikan hasil identifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik/ pengguna bangunan gedung
yang akan ditetapkan untuk dibongkar.

Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

pemilik/ pengguna/ pengelola bangunan gedung wajib melakukan
pengkajian teknis dan menyampaikan hasilnya kepada Pemerintah
Daerah.

Apabila hasil pengkajian tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah menetapkan bangunan
gedung tersebut untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran
atau surat pcsetujuan pembongkaran dari Bupati, yang memuat batas
waktu dan prosedur pembongkaran serta sanksi atas pelanggaran yang

terjadi.



F—
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(6) Dalam hnl pcmilik/ pongguna/ pcngclola bangunan gcdung tidak
melakaanakan perintah pembongkaran scl‘mgnimana dimaknud pada aym
(5). pcmbongkaran akan dilakukan olch Pcmerinlah Dacrah atan beban
biaya pcmilik/ pcngguna/ pcngclolu lmngunan gcdung, kecuali bag!
pcmilik bangunan rumah tinggal yang tidak mampu, biaya
pembongkarannya menjadi bcban Pcmcrintah Dacrah.

Paragmf 3

Rencana Tcknis Pcmbongkaran
Pasal 126

(1) Pcmbongkaran bangunan gcdung yang pclakaanaannya dapat
menimbulkan dampak luau tcrhadap kceelamafan umum dan lingkungan
harus dilaksanakan bcrdaaarkan rcncana tcknia pcmbongkaran yang
disusun olch pcnyedia jasa pcrcncanaan tcknis yang mcmiliki scrtifikat
kcahlian yang sceuai.

(2) Rencana tcknis pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disetujui olch Pemcrintah Daerah, setelah mendapat pcrtimbangan
dari TABG.

(3) Dalam hal pclaksanaan pcmbongkaran bcrdampak luas terhadap
kcselamatan umum dan lingkungan, pemilik dan/atau Pcmerintah
Daerah melakukan sosialisasi dan pemberitahuan tertulis kcpada
masyarakat di sckitar bangunan gedung, aebclum pclaksanaan
pembongkaran.

(4) Pelaksanaan pembongkaran mcngikuti prinsip-prinsip kcselamatan dan
kesehatan kerja (K3).

Paragraf 4
Pclaksanaan Pembongkaran

Pasal 127

(1) Pembongkaran bangunan gedung dapat dilakukan oleh pemilik dan/atau
Pengguna bangunan gcdung atau mcnggunakan pcnycdia jasa
pembongkaran bangunan gedung yang mcmiliki sertifikat keahlian yang
sesuai.

(2) Pembongkaran bangunan gedung yang mcnggunakan pcralatan berat
dan/atau bahan peledak harus dilaksanakan olch pcnyedia jasa
pcmbongkaran bangunan gcdung yang mcmpunyai sertifikat keahlian
yang scsuai.

(3) Pemilik dan atau pengguna bangunan gcdung yang tidak melaksanakan
pcmbongkaran dalam betas waktu yang ditetapkan dalam surat perintah
pembongkaran, pelaksanaan pembongkaran dilakukan olch Pcmcrintah
Daerah atas bcban biaya pcmilik dun atau pcngguna bangunan gedung.

Paragraf 5

Pcngawasan Pembongkaran Bangunan Gedung
Pasal 128

(1) Pcngawasan pcmbongkaran bangumm gcclung tidak scderhana dilakukan
oleh penycdia jaaa pcngawaaan yang mcmiliki scrtifikm kcahlian yang
aesuai.

(2) Pembongkaran bangunan gedung tidak sedcrhanu acbngnimana dimakaud
pada ayat (1) dilakukan hertlaunrkan rencmm teknia yang t-emh
memperoleh peraetu‘juan dm'i Pamerinmh Daemh.

lf



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

Hasil pengawasan pembongkaran bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
Pemerintah Daerah melakukan pemantauan atas pelaksanaan kesesuaian
laporan pelaksanaan pembongkaran dengan rencana teknis
pembongkaran.

Bagian Keenam
Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pascabencana

Paragraf 1

Penanggulangan Darurat
Pasal 129

Penanggulangan darurat merupakan tindakan yang dilakukan untuk
mengatasi sementara waktu akibat yang ditimbulkan oleh bencana algm
yang menyebabkan rusaknya bangunan gedung yang menjadi human
atau tempat beraktivitas.
Penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau kelompok masyarakat.
Penanggulangan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah terjadinya bencana alam sesuai dengan skalanya yang
mengancam keselamatan bangunan gedung dan penghuninya.
Skala bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang dalam setiap tingkatan pemerintahan yaitu:
a. Presiden untuk bencana alam dengan skala nasional;
b. Gubernur untuk bencana alam dengan skala provinsi; dan
c. Bupati untuk bencana alam skala Kabupaten.

Di dalam menetapkan skala bencana alam sebagaimana dirnaksud pada
ayat (4) berpedornan kepada Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Bangunan Gedung Umum Sebagai Tempat Penampungan
Pasal 130

Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya
penanggulangan darurat berupa Penyelamatan dan penyediaan
Penampungan sementara.

Penampungan sementara pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pada lokasi yang aman dari ancaman bencana dalam bentuk
tempat tinggal sementara selama korban bencana mengungsi bempa
tempat penampungan massal, penampungan keluarga atau individual,

Bangunan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi
dengan fasilitas penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi yang
memadaj.

Pcnyelenggaraan bangunan penampungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Bupati berdasarkan persyaratan
tfilmis sesuai dengan lokasi bencananya.
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Bagian Ketujuh
Rehabilitasi Pascabencana

Pasal 131
Bangunan gedung yang rusak akibat bencana dapat diperbaiki atau
dibongkar sesuai dengan tingkat kerusakannya.
Bangunan gecmng yang rusak tingkat sedang dan masih dapat dipcrbaiki,
dapat dilakukan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah.
R'ehazlflltam bangunan gedung yang berfungsi sebagai hunian rumah
ungg pascabencana berbentuk pemberian bantuan perbaikan rumah
masyarakat.

Bantuan perbajkan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) meliputi dana, peralatan, material, dan sumber daya manusia.

Persyaratan teknis rehabilitasi bangunan gedung yang rusak disesuaika.n
dengan karakteristik bencana yang mungkin terjadi di masa yang akan
datang dan dengan memperhatikan standar konstruksi bangunarl,
kondisi sosial, adat istiadat, budaya dan ekonomi.

Pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui bimbingan teknis
dan bantuan teknis oleh instansi/ lembaga terkait.

Tata cara dan persyaratan rehabilitasi bangunan gedung pascabencana
diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Dalam melaksanakan rehabilitasi bangunan gedung hunian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan
kepada pernilik bangunan gedung yang akan direhabilitasi berupa:

a. pengurangan atau pembebasan biaya 1MB, atau

b. pemberian desain prototip yang sesuai dengan karakter bencana, atau

c. pemberian bantuan konsultansi penyelenggaraan rekonstruksi
bangunan gedung, atau

d. pemberian kemudahan kepada permohonan SLF;

(9)

(10)

(11)

(12)

Co bantuan lainnya.

Untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi bangunan gedung human
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat menyerahkan
kewenangan penerbitan IMB kepada pejabat pemerintahan di fingkat
paling bawah.

Rehabilitasi rumah hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan melalui proses peran masyarakat di lokasi bencana, dengan
difaSilitasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Tata cara penerbitan IMB bangunan gedung hunian rumah tinggal pada
tahap rehabilitasi pascabencana, dilakukan dengan mengikuti ketentuan
“bagaimana dimaksud dalam Pasal 99.

Tata cara penerbitan SLF bangunan gedung hunian rumah tinggal pada
“map rehabilitasi pasca bencana,

I.

(U

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)



Pasal 132

Rumah. $1.885ll yang mengalami kerusakan akibat bencana dapat dilakukan
rehabilitaSI dengan menggunakan konstruksi bangunan gcdung yang sesuai
dengan karakteristik bencana.

BAB V

TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG)
Bagian Kesatu

Pembentukan TABG
Pasal 133

(1) TABG dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

(2) TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dibetapkan olleh.
Bupati selambat—lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Dacrah 1m

dinyatakan bcrlaku

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

Pasal 134

Susunan keanggotaan TABG terdiri dari:

a.- Pengarah;

b. Ketua;

c. Wakil Ketua;
d. Sekretaris; dan

e. Anggota;

Keanggotaan TABG dapat terdiri dari unsur-unsur:

a. asosiasi profesi;

b. masyarakat ahli di luar disiplin bangunan gedung termasuk
masyarakat adat:

c. perguruan tinggi; dan

d. instansi Pemerintah Daerah.

Keterwakilan unsur-unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, dam

masyarakat ahli termasuk masyarakat adat, minimum sama dengan

keterwakflan unsur—unsur instansi Pemerintah Daerah.

Kéaflggotaan TABG tidak bersifat tetap.

Setiap unsur diwakili oleh 1 (satu) orang sebagai anggota,

Nama-nama anggota TABG diusulkan oleh asosiasi profesi, perguruan

tinggi dan masyarakat ahli termasuk masyarakat adat yang disimpan

dalam basis data daftar anggota TABG.

Bagian Kedua

’I‘ugas dan Fungsi

Pasal 135

TABG mempunyai £11833:

a. memberikan pertimbangan teknis bemPa “asehatr Pendapa", dan

Pcrtimbangan profesional Dada Pengesaha“ rencana tekms bangunan

Sedung untuk kepentmga” “mum'



(2)

{3)

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

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
TABG mempunyai fungsi:

a. pengkajian dokumen rencana teknis yang telah disetujui oleh instansi
yang berwenang;

b. pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang
persyaratan tata bangunan; dan

c, pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang
persyaratan keandalan bangunan gedung.

Disamping tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TABG
dapat membantu:

a. pembuatan acuan dan penilaian;

b, penyelesaian masalah; dan

c. penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar.

F

r

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 136

Masa ktea TABG ditetapkan 1 (satu) tahun anggaran.

Masa ktea TABG dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali
masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Pembiayaan TABG

Pasal 137

Biaya pengelolaan database dan operasional anggota TABG
pada APBD Pemerintah Daerah.

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. biaya pengelolaan basis data.

b. biaya operasional TABG yang terdiri dari:

dibebankan

1) Biaya sekretariat;

2) Persidangan;
3) Honorarium dan tunjangan; dan

4) Biaya perjalanan dinas.

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai
Peraturan perundang-undangan.

Ketel'ltueu'l lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dalam peraturan Bupati.

1.



BAB VI
PERAN MASYARAKAT DALAM pENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

Paragraf 1

Lingkup Peran Masyarakat
Pasal 138

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dapat terdiri
atas:

. I

b.

c.

d.

P¢mb¢rian masukan kepada Pemerintah dam/atau Pemerintah Daerah
dalam Penyempumaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang
bangunan gedung;

Penyampaian pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang
bemenang terhadap penyusunan RTBL, rencana teknis bangunan
tertentu dan kegiatan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan; dan
pengajuan gugatan perwakilan terhadap bangunan gedung yang
mengganggu, merugikan dan/atau membahayakan kepentingan umum.

Pasal 139

(1)

(2)

(3)

Obyek pemantauan dan penjagaan ketertiban penyelenggaraan ban unang
gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf a meliputi
kegiatan pembangunan, kegiatan pemanfaatan, kegiatan pelestarian
termasuk perawatan dan/atau pemugaran bangunan gedung dan
lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan dan/atau kegiatan
pembongkaran bangunan gedung.

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan:

a. dilakukan secara objektif;

b. dilakukan dengan penuh tanggungjawab;

c. dilakukan dengan tidak menimbulkan gangguan kepada
pemilik/‘pengguna bangunan gedung, masyarakat dan lingkungan;
dan

d. dilakukan dcngan tidak menimbulkan kerugian kgpada
pemilik/pengguna bangunan gedung, masyarakat dan lingkungan.

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh
perorangan, kelornpok, atau organisasi kemasyarakatan melalui kegiatan
pengamatan, penyampaian masukan, usulan dan pengaduan terhadap:

a bangunan gedung yang ditengarai tidak laik fungsi;

b, bangunan gedung yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian
dam/emu pembongkarannya berpotensi menimbulkan tingkat
gangguan bagi pengguna dan/ atau masyarakat dan lingkungannya;

c bangunan gedung yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian
dan/atau pembongkarannya berpotensi menimbulkan tingkat bahaya
tertentu bagi pengguna dan/atau masyarakat dan lingkungannya; dan



(4)

(5)

d' banguna“ Sedung yang ditengarai melanggar kctentuan perizinan dan
lokasi bangunan gedung.

Hasil pantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkén “Cara
term‘is kepada Pemerintah Daerah secara langsung atau melalm TABG.
Pemel‘itah daerah wajib menanggapi dan menindaklanjmj laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melakukan Penelmén dan
evaluasi secara administratif dan secara teknis melalui pernerlks'aan
lapangan dan melakukan tindakan yang diperlukan serta menyampalkan
hasilnya kepada pelapor.

_

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Pasal 140

Penjagaan ketertiban penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 144 huruf a dapat dilakukan oleh masyarakat
melalui:
a. pencegahan perbuatan perorangan atau kelompok masyarakat yang

dapat mengurangi tingkat keandalan bangunan gedung; dan

b. pencegahan perbuatan perseorangan atau kelompok masyarakat yang
dapat menggangu penyelenggaraan bangunan gedung dan
lingkungannya.

Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat
dapat melaporkan secara lisan dan/atau tertulis kepada:

a. Pemerintah Daerah melalui instansi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban, serta

b. pihak pemilik, pengguna atau pengelola bangunan gedung.

Pemeritah daerah wajib menanggapi dan menindaklanjuti laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan penelitian dan
evaluasi secara administratif dan secara teknis melalui pemeriksaan
lapangan dan melakukan tindakan yang diperlukan serta menyarnpaikan
hasilnya kepada pelapor.

Pasal 141

Obyek pemberian masukan atas penyelenggaraan bangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 144 huruf b meliputj masukan
terhadap penyusunan dan/atau penyempurnaan peraturan, pedoman
dan Standal- teknis di bidang bangunan gedung yang disusun oleh
Pcmcrintah Dacrah-

pembefian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan mcnyampaikannya secara tertulis oleh:

a. perorangan;

b. kelompok masyarakat; '

c. organisasi kcmasyarakatan; ‘

d. masyarakat ahli; atau

c. masyarakat hukum adat. '

Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan
bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dam/atau
menyempumakan peraturan, pedoman dan standar teknis di bid
bangunan gcdung. ang



(U

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 142
Penyampaian pendapat dan pcrtimbangan kcpada instansi yams
bcrwcnang terhadap pcnyuaunan RTBL, rencana tcknis bangunan
tertcntu dan kegiatan pcnyelcnggaraan bangunan gedung yang
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan sebagajmana
dimaksud dalam Pasal 144 humf c bertujuan untuk mendorong
masyarakat agar merasa berkcpentingan dan bertanggungiawab dalam
penataan bangunan gedung dan lingkungannya.
Penyampaian pendapat dan pertimbangan sebagajmana dimaksud Pada
ayat (1) dapat dilakukan oleh: I

a. perorangan;

b. kelompok masyarakat;
c. organisasi kemasyarakatan;

d. masyarakat ahli, atau
e. masyarakat hukum adat.

Pendapat dan pcrtimbangan masyarakat untuk RTBLyang lingkungannya
berdm bangunan gedung tertentu dan/atau terdapat kegiatan bangunan
gedung yang menimbulkan dampak panting terhadap lingkungan dapat
disampaikan melalui TABG atau dibahas dalam forum dengar pendapat
masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, kecuali untuk
bangunan gedung fungsi khusus difasilitasi oleh Pemerintah melalui
koordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Hasil dengar pendapat dengan masyarakat dapat dijadikan pertimbangan

dalam proses penetapan rencana teknis oleh Pemerintah atau Pemen'ntah

Daerah.
Paragraf 2

Forum Dengar Pendapat
Pasal 143

Forum dengar pendapat diselenggarakan untuk memperoleh pendapat

dan pertimbangan masyarakat atas penyusunan RTBL, rencana teknis

bangunan gedung Tertentu atau kegiatan penyelenggaraan yang

menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

Tam cara penyelenggaraan forum dengar pendapat masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan terlebih dahulu

melakukan tahapan kegiatan yaitu:

a. penyusunan konsep RTBL atau rencana kcgiatan penyclcnggaraan

bangunan gcdung yang menimbulkan dampak panting bagi

lingkungan;

b. penyebarluasan konscp atau rencana sebagaimana dimaksud pada

humf a kepada masyarakat khususnya masyarakat yang

berkcpcntingan dengan RTBL dan bangunan seduns Yang akan

menimbulkan dampak panting bagi lingkungan;

c. mcngundang maayarakat scbagaimana dimaksud pada humf b untuk

menghadiri forum dengar pendapat.

h.



,' (3)

(4)

(5)

(6)

Masyamkat yang diundang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
adalah masyarakat yang berkepentingan dengan R’I‘BL, rencana tekms
bangunan gedung tertentu dan penyelenggaraan bangunan gedung yang
akan menimbulkan dampak penting bagi lingkungan.

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

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi simpulan dan
keputusan yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh Penyelenggara
bangunan gedung.

Tata cara penyelenggaraan forum dengar pendapat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupatl.

Paragraf 3

Gugatan Perwakilan
Pasal 144

(1) Gugatan perwakilan terhadap penyelenggaraan bangurlan gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf d dapat diajukan ke
pengadilan apabila hasil penyelenggaraan bangunan gedung telah
menimbulkan dampak yang mengganggu atau merugikan masyarakat dan
lingkungannya yang tidak diperkirakan pada saat perencanaan,
pelaksanaan dan/atau pernantauan.

(2) Gugatan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan oleh perseorangan atau kelompok masyarakat atau organisasi

kemasyarakatan yang bertindak sebagai wakil para pihak yang dirugikan

akibat dari penyelenggaraan bangunan gedung yang mengganggu,

merugikan atau membahayakan kepentingan umum.

(3) Gugatan perwakflan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan

kepada pengadilan yang berwenang sesuai dengan hukum acara gugatan

perwakilan.

(4) Biaya yang timbul akibat dilakukan gugatan perwakilan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pihak pemohon gugatan.

(5) Dalam hal tertentu Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan menyediakan anggarannya

di dalam APBD.
Paragraf 4

Bentuk Peran Masyarakat dalam Tahap Rencana Pembangunan

Pasal 145

Peran masyarakat dalam tahap rencana pembangunan bangunan gedung

dapat dilakukan dalam bentuk:
3- pcnyampaian keberatan terhadap rencana pembangunan bangunan

gedung yang tidak sesuai dengan RTRW yang berlaku, RDTR, Peraturan

Zonasi dam/atau RTBL;

b. pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rencana

pembangunan bangunan gedung;

C- pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan

pcrtcmuan konsultasi dengan masyarakat tentang rencana pembangunan

bangunan



Paragraf 5
Bentuk Peran Masyarakat dalam Proscs Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 146

Perm-1 Masyarakat dalam pclaksanaan konstruksi bangunan gedung dapat
dnakukan dalam bentuk:

l a‘ menjaga ketertiban dalam kegiatan pembangunan;

i b, mencegah perbuatan perseorangan atau kelompok yang dapat
mengurangI tingkat keandalan bangunan gedung dan/atau mengganggu
pcnyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan;

c. melaporkan kepad‘a instansi yang berwenang atau kepada pihak yang
berkepentmgan atas perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;

d. melaporkan kepada instansi yang berwenang tentang aspek teknis
pembangunan bangunan gedung yang membahayakan kepentingan
umum;

e‘ melakukan gugatan gantj rugi kepada penyelenggara bangunan gedung
atas kerugian yang diderita masyarakat akibat dari penyelenggaraarl
bangunan gedung.

Paragraf 6
Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung

‘ Pasal 147

I Peran masyarakat dalam pemanfaatan bangunan gedung dapat dilakukan
I dalam bentuk:

a. menjaga ketertiban dalam kegiatan Pemanfaatan bangunan gedung;

. b. mencegah perbuatan perorangan atau kelompok yang dapat Inengganggu
Pemanfaatan bangunan gedung;

c. melaporkan kepada instansi yang berwenang atau kepada pihak yang
berkepentingan atas penyimpangan pemanfaatan bangunan gedung;

d. melaporkan kepada instansi yang berwenang tentang aspek teknis
pemanfaatan bangunan gedung yang membahayakan kepentingan umum;

dan

e. melakukan gugatan ganti rugi kepada penyelenggara bangunan gedung

atas kerugian yang diderita masyarakat akibat dari penyimpangan

pemanfaatan bangunan gedung.

Paragraf 7

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pelestarian Bangunan Gedung

Pasal 148

Peran masyarakat dalam pelestarian bangunan gedung dapat dilakukan dalam

bentuk:
a. memben'kan informasi kepada instansi yang berwenang atau pemilik

bangunan gedung tentang kondisi bangunan gedung yang udak

tcrpelihara, yang dapat mengancam keselamatan masyarakat, dan yang

memcrlukan pemeliharaan;

b. membefikan infOMasi kepada instansi yang berwenang atau Pemmk

bangunan gedung tentang kondisi bangunan gedung bersejarah yang

kurang terpelihara dan terancam kelestariannya;



r-
I

i

i C_ memberikan informasi kepada instansi yang berwenang atau Pemilik
' bangunan gedung tentang kondisi bangunan gedung yang kurang

terpelihara dan mengancam keselamatan masyarakat dan lingkungannya;
dan

d. melakURa-n Sugatan ganti rugi kepada pemilik bangunan gedung atas
keruglan yang diderita masyarakat akibat dari kelalaian pemilik di dalam

I melestarikan bangunan gedung.

: Paragraf 8
: Bentuk Peran Masyarakat dalam Pembongkaran Bangunan Gedung

' Pasal 149

Peran masyarakat dalam pembongkaran bangunan gedung dapat dilakukan
dalam bentuk:

a. mengajukan keberatan kepada instansi yang berwenang atas rencana
pembongkaran bangunan gedung yang masuk dalam kategori cagar
budaya;

b. mengajukan keberatan kepada instansi yang berwenang atau pemilik
bangunan gedung atas metode pembongkaran yang mengancarn
keselamatan atau kesehatan masyarakat dan lingkungannya;

c. melakukan gugatan ganti rugi kepada instansi yang berwenang atau
pemilik bangunan gedung atas kerugian yang diderita masyarakat dan

i lingkungannya akibat yang timbul dari pelaksanaan pembongkaran
i bangunan gedung; dan

d. melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan bangunan
gedung.

Paragraf 9
Tindak Lanjut

Pasal 150

Instansi yang berwenang wajib menanggapi keluhan masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 151, Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, dan Pasal 155

dengan melakukan kegiatan tindak lanjut baik secara teknis maupun secara

administratif untuk dilakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan terkait.

: BAB VII
. PEMBINAAN

E Bagian Kesatu

'l

Umum
I Pasal 151

(1) pemerintah Daerah melakukan Pembinaan penyelenggaraan bangunan

gedung melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar

penyelenggaraan bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai

keandalan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta

terwujudnya kepastian hukum.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada

Pcnyelenggara bangunan gedung

h...



(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Kedua
Pengaturan
Pasal 152

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) dituangkan
ke dalam peraturan daerah atau peraturan Bupati sebagai kebijakan
Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan ke
dalam pedoman teknis, standar teknis bangunan gedung dan tata cara
operasionalisasinya.
Di dalam penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mempertimbangkan RTRW, RDTR, Peraturan Zonasi dan/atau
RTBL serta dengan mempertjmbangkan pendapat tenaga ahli di bidang
penyelenggaraan bangunan gedung.

Pemerintah Daerah menyebarluaskan kebijakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) kepada penyelenggara bangunan gedung.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan

Pasal 153

(1)

(2)

(3)

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1)
dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada penyelenggara bangunan
gedung.

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
peningkatan profesionalitas penyelenggara bangunan gedung dengan
penyadaran akan hak dan kewajiban dan peran dalam penyelenggaraan
bangunan gedung terutama di daerah rawan bencana.

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui
pendataan, sosialisasi, penyebarluasan dan pelatihan di bidang
penyelenggaraan bangunan gedung.

Pasal 154

Pemberdayaan terhadap masyarakat yang belum maxnpu memenuhi
persyaratan teknis bangunan gedung dilakukan bersama—sama dengan
masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung melalui:

a. forum dengar pendapat dengan masyarakat;

b. pendampingan pada saat penyelenggaraan bangunan gedung dalam
bentuk kegiatan penyuluhan, bimbingan teknis, pelatihan dan pemberian
tenaga teknis pendamping;

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

d- bantuan penataan bangunan dan lingkungan yang serasi dalam bentuk
penyiapan RTBL scrta pcnyediaan prasarana dan sarana dasar

permukiman.I



I

Pasal 155

3:35;”: dam
tam} Cara pelaksanaan forum dengar pendapat dengan masyarakat

S 8 mafia dlmaksud dalam Pasal 160 huruf a diatur lebih lanjut dalam
peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengawasan

(1)

(2)

Pasal 156
Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
Peraturan Daerah ini melalui mekanisme penerbitan IMB, SLF, dan surat
Persetujuan dan penetapan pembongkaran bangunan gedung.
Dalam pengawasan pelaksanaan peraturan perundang—undangan di
bidang penyelenggaraan bangunan gedung, Pemerintah Daerah dapat
melibatkan peran masyarakat:
a. dengan mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Pemerintah

Daerah;
b. pada setiap tahapan penyelenggaraan bangunan gedung; dan
c. dengan mengembangkan sistem pemberian penghargaan berupa tanda

jasa dan/ atau insentif untuk meningkatkan peran masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Bagian Kesatu
’I‘ahapan Penyidikan

Paragraf 1

Umum

(1)

(2)

(3)

Pasal 157

Penyidikan terhadap suatu kasus dilaksanakan setelah diketahui terjadi
suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana bidang
penyelenggaraan bangunan gedung berdasarkan laporan kejadian.

PPNS penyelenggaraan bangunan gedung melakukan kegiatan penyidikan
setelah memperoleh surat perintah tugas dari pimpinan.

Tahapan kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat (2) dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penyelenggaraan Bangunan Gedung
Paragraf 1

Umum
Pasal 158

PPNS penyelenggaraan bangunan gedung merupakan Pegawaj Negeri Sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi
urusan penyelenggaraan bangunan gedung di daerah yang mengemban tugas,
fungsi dan wewenang sesuai dengan Peraturan Perundang~undangan yang
berlaku.



r

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

BAB VII]
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 159
Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang melanggar ketentuan
Peraturan Dacrah ini dikenakan sanksi administratif, berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan pembangunan;
c. penghentian sementara atau tetap pada pekeljaan pelaksanaan

pembangunan;
d. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan

Gedung;

e. pembekuan IMB gedung’;

f. pencabutan IMB gedung;

g. pembekuan SLF bangunan gedung;

h- pencabutan SLF bangunan gedung; atau.

i. perintah pembongkaran bangunan gedung.

Selain pengenaan sanksi administratif sebagajrnana dimaksud pada ayat
(1) dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus)
dari nilai banguna‘n yang Sedang atau telah dibangun.

Penyedia jasa konstruksi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini
dikenakan sanksi sebagairnana diatur dalam peraturan perundang-
undangan di bidang jasa konstruksi

Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke rekening
kas Pernerintah Daerah.

Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
didasarkan pada berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan
setelah mendapatkan pertimbangan TABG.

Bagian Kedua

Sanksi Administratjf Pada Tahap Pembangunan

Pasal 160

pemilik bangunan gedung yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3),

pasal 18 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 20 ayat (1), Pasal 111 ayat (2), Pasal

121 ayat (3) dan Pasal 126 ayat (2) dikenakan sanksi peringatan tertulis.

Pemilik bangunan gedung yang tidak mematuhi peringatan tertulis
sebanyak 3 (tiga) kali berturut—turut dalam tenggang waktu masing-

masing 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas

pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi
berupa pembatasan kegiatan pembangunan.



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

Pemilik bangunan gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) selama 14 (empat belas) han' kelender dan tetap
tidak melakukan perbajkan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian sementara
pernbangunan dan pembekuan izin mendirikan bangunan gedung.
Pemilik bangunan gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) selama 14 (empat belas) hari kelender dan tetap
tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan,
pencabutan izin mendirikan bangunan gedung, dan perintah
pembongkaran bangunan gedung.
Dalam hal pemilik bangunan gedung tidak melakukan pembongkaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari kalender, pembongkarannya dilakukan oleh Pernen'ntah Daerah atas
biaya PEMILIK bangunan gedung.
Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pemilik
bangunan gedung juga dikenakan denda administratif yang besarnya
paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dan' nilai total bangunan
gedung yang bersangkutan.
Besarnya denda administratif ditentukan berdasarkan berat dan
ringannya pelanggaran yang dilakukan setelah mendapat pertimbangan
dari Tim Ahli Bangunan Gedung.

Pasa1161

Pemilik bangunan gedung yang melaksanakan pembang’unan bangunan
gedungnya melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi
penghentian sementara sampai dengan diperolehnya izin mendirikan
bangunan gedung.

Pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan
gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif Pada Tahap Pemanfaatan

Pasal 162

(1)

(2)

Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan
Pasal 9 ayat (3), Pasa] 19 ayat (1), Pasal 119 ayat (1) dengan sampai ayat
(3), Pasal 120 ayat (2), Pasal 123 ayat (3), Pasal 128 ayat (2) dan ayat (4)
dikenakan sanksi peringatan tertuh's. I

Pernilik atau pengguna bangunan gedung yang tidak mematuhi
Peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang
waktu masing-masing 7 (tujuh) han‘ kalender dan fidak melakukan
perbaikan atas pelanggaran sebagajmana dimaksud pada ayat (1),
dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan
bangunan gedung dan pembekuan sertifikat Laik Fungsi_
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(3)

(4)

Pemilik atau pengguna bangunan gedung yang telah dikenakan eanksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 30 (tiga puluh) hari kalender
dan tetap tidak melakukan perbajkan atas pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian tetap
pemanfaatan dan pencabutan sertifikat laik fungsi.

Pemilik atau pengguna bangunan gedung yang terlambat melakukan
perpanjangan sertifikat laik fungsi sampai dengan batas waktu
berlakunya sertifikat laik fungsi, dikenakan sanksi denda administratif
yang besarnya 1 % (satu per seratus) dari nilai total bangunan gedung
yang bersangkutan.

BA'B 1x

KETENTUAN PIDANA
Bagian Kesatu

Faktor Kesengajaan yang Tidak Mengakibatkan Kerugian Orang Lain

Pasal 163

. Setiap orang yang dalam hal ini sebagai pemilik dan/atau pengguna bangunan
gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam
dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling
banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Kedua

Faktor Kesengajaan yang Mengakibatkan Kerugian Orang Lain

Pasal 164

Setiap orang yang dalam hal ini sebagai pemilik dan/atau pengguna

bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan
Daerah ini, yang mengakibatkan kerugian harta benda orang lain
diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, dan denda

paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan dan

penggantian kerugian yang diderita.

Setiap orang yang dalam hal ini sebagai pemilik dan/atau pengguna

bangunan gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan

Daerah ini, yang mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain atau

mengakibatkan cacat seumur hidup diancam dengan pidana penjara

paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak 15% (lima belas per

seratus) dari nilai bangunan dan penggantian kerugian yang diderita.

Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak

memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, yang mengakibatkan

hilangnya nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama
5 (lima) tahun dan denda paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari

nilai bangunan dan penggantian kerugian yang diderita.

Dalam proses peradilan atas tindakan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) hakim memperhatikan pertimbangan TABG.

5..
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(1)

i

. (2)

Bagian Ketiga
Faktor Kelalaian yang Mengakibatkan Kerugian Oran g Lain

Pasal 165
Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya melanggar
ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan ini sehingga
mengakibatkan bangunan tidak laik fungsi dapat dipidana kurungan,
pidana denda dan penggantian kerugian.
Pidana kurungan, pidana denda dan penggantian kerugian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling

banyak 1% (satu per seratus) dari nilaj bangunan dan ganti kerugian
jika mengakibatkan kerugian harta benda orang lain;

b. Pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling
banyak 2% (dua per seratus) dari nilai bangunan dan ganti kerugian
jika mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga
menimbulkan cacat;

c. Pidana kurungan paling lama 3 (tlga) tahun atau pidana denda paling
banyak 3% (tiga per seratus) dari nilaj bangunan dan ganti kerugian
jika mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 166

Bangunan gedung yang sudah dilengkapi dengan IMB sebelum Peraturan
Daerah ini berlaku, dan IMB yang dimiliki sudah sesuai dengan

ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka IMB yang dimilikinya
dinyatakan tetap berlaku.

Bangunan gedung yang sudah dilengkapi IMB sebelum Peraturan Daerah

ini berlaku, namun IMB yang dimiliki tidak sesuai dengan ketentuan

dalam Peraturan Daerah ini, maka pemilik bangunan gedung wajib

mengajukan permohonan IMB baru.

Bangunan gedung yang sudah memiliki IMB sebelum Peraturan Daerah

ini berlaku, namun dalam proses pembangunannya tidak sesuai dengan

ketentuan dan persyaratan dalam IMB, maka pemilik bangunan gedung

wajib mengajukan permohonan IMB baru atau melakukan perbaikan

(retrofitting) secara bertahap.

Permohonan IMB yang telah masuk/terdaftar sebelum berlakunya

Peraturan Daerah ini, tetap diproses dengan disesuaikan pada ketentuan

dalam Peraturan Daerah ini.

Bangunan gedung yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum

dilengkapi IMB, maka Pemilik bangunan gedung wajib mengajukan

permohonan IMB.

Bangunan gedung pada saat berlakunya peraturan Daerah ini belum

dilengkapi SLF, maka pemilik/Pengguna bangunan gedung wajib

mengajukan permohonan SLF‘.

L.



‘ (7)

: (8)

(9)

(10)

Permohonan SLF yang telah masuk/terdaftar sa'ebelumd b31233:Peraturan Daerah ini, tetap diproses dengan dlsesualkan pa a e
dalam Peraturan Daerah ini,
Bangunan gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan Daerah
ini berlaku, namun SLF yang dimiliki tidak sesuai dengan ketcntuan
dalam Peraturan Daerah ini, maka pemilik/Pengguna bangunan gedung
wajib mengajukan permohonan SLF baru.
Bangunan gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan Daerah
ini berlaku, namun kondisi bangunan gedung tidak laik fungsi, maka
Pemifik/pengguna bangunan gedung wajib melakukan perbaikan
(retrofitting) secara bertahap.
Bangunan gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan Daerah
ini berlaku, dan SLF yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini, maka SLF yang dimilikinya dinyatakan tetap
berlaku.

(11) Pemerintah Daerah melaksanakan penertiban kepemilikan IMB dan SLF
dengan ketentuan pentahapan sebagaj berikut:

a. untuk bangunan gedung selain dari fungsi hunian, penertiban
kepemilikan IMB dan SLF harus sudah dilakukan selambat—lambatnya
1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini;

b. untuk bangunan gedung fungsi hunian dengan spesifikasi non—

sederhana, penertiban kepemilikan IMB dan SLF hams sudah
dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu tahun) tahun sejak
diberlakukannya Peraturan Daerah ini;

c. untuk bangunan gedung fungsi hunian dengan spesifikasi sederhana
penertiban kepemilikan 1MB dan SLF harus sudah dilakukar;
selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan
Daerah ini.

BAB XI
ASURANSI BANGUNAN GEDUNG

Pasal 167

(1) setiap permohonan Surat Izin Mendirikan Bangunan (1MB) dan SLF
diwajibkan menyerahkan uang jaminan asuransi oleh pengusul dan/atau
pemilik bangunan gedung sebagai persyaratan perizinan.

(2) Jumlah uang jaminan asuransi sebagaimana dimaksud ayat (1)

disesuajkan dengan ketentuan yang berlaku pada perusahaan Asuransi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 168

Pada saat Peraturan Daerah ini mulaj berlaku, semua Peraturan yang
berkajtan secara langsung dengan Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan
pengaturannya pada Peraturan Daerah ini.
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Pasal 169
Pcratumn pelaksanaan dan’ Pcraturan Daemh I'm' hams mg
lama 1 (satu) tahun tcrhitung scjak Peraturan Dacrah ini diundangkan,

Pasal 170

Peraturan Daerah ini mulai berla‘ku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mcngetahuinya, memcrintahkan pengundangan Pcraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Tapanuli Utara.Ditetapkan di Tarutung pada tanggal 2.5 

BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,- '

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 2.6 —Io o 2.0%

EDWARD RAMSES TAMPUBODON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 0% NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERA’I‘URANDAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR : 126/2016




