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a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan 
Daerah, perlu adanya usaha peningkatan penggalian sumber - 
sumber pendapatan Daerah melalui pengembangan dan 
pelayanan Izin Mendirikan Bangunan ;

b. bahwa dengan ditetapkannya Undang - undang Nomor 18 
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang 
Retribusi , maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Boyolali Nomor 11 Tahun 1988 tentang Bangunan 
perlu disesuaikan ;

c. bahwa untuk pengaturannya perlu ditetapkan dalam Peraturan 
Daerah.

1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 
( Lembaran Negara Tahun 1950, No. 24, Berita Negara 
Tanggal 8 - 8 - 1950 ) ;

2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria ( Lembaran Negara Tahun 1974 
Nomor 105 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 2044 );

3. Undang - Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia 
Urusan Piutang Negara ( Lembaran Negara Tahun 1960 
Nomor 156 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104 )

4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 76 , Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3209 )

5. Undang - Undang iNomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan 
( Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83 , Tambahan 
Lembaran Negara Ni^nor 3186)

f

6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 );
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9.

10.

11.

12.

Undang- Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan 
Ruang ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3501 )

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 
41 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 );

Undang - undang Nomor, 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor. 
60. Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3839);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan 
( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3293 );

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang 
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang 
Pekeijaan Umum kepada Pemerintah Daerah ( lembaran 
Negara Tahun 1987 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3353 );

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa 
Dampak Lingkungan ( Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 
42. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang 
Lalu lintas Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1990 
Nomor 26, Tambahn Lembaran Negara Nomor 3410);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi 
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3692 );

15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang 
Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang- undang 
Gangguan Bagi Perusahaan Industri;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Daerah;

18. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04 - PW-03 Tahun 
1984 tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

20 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 
tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi 
Daerah.

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 
tentang Ruang Lingkup dan Jenis Retribusi Daerah Tingkat 1 
dan Tingkat II.



22. Peraturan Daerah Kabupalen Daerah Tingkat 11 Boyolali 
Nomor 12 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II 
( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali 
Tahun 1998 No.4 Seri DNo 1 )

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

ii
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BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Boyolali.
c. Dinas Pekeijaan Umum yang selanjutnya disingkat DPU adalah Dinas Pekeqaan 

Umum Kabupaten Boyolali yang selanjutnya disingkat dengan DPU.

d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai 
dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku .

e. Pengawas Bangunan adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Kepala DPU untuk 
mengawasi bangunan- bangunan yang dimohonkan Izin kepada Bupati.

f. Bangunan adalah setiap bangunan dengan nama, bentuk dan dari bahan apapun 
yang membentuk ruang seluruhnya atau sebagian, beserta bangunan- bangunan 
yang lain yang berhubungan dengan bangunan itu termasuk Utilitas Bangunan baik 
yang terpendam maupun yang di atas tanah, di Wilayah Kabupaten Boyolali.

g. Garis Sempadan adalah garis yang ditarik pada jaiak tertentu sejajar dengan as 
jalan, tepi sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kavling / 
pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan- bangunan.

h. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Izin yang 
dikeluarkan oleh Bupati dengan memberikan hak kepada pemiliknya untuk 
mendirikan, mengubah atau menambah bangunan sesuai dengan ketentuan- 
ketentuan yang berlaku.

i. Izin Penggunaan Bangunan yang selanjutnya disingkat IPB adalah adalah Izin 
yang dikeluarkan oleh Bupati dengan memberikan hak kepada pemiliknya untuk 
menggunakan bangunan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Izin Mendirikan Bangunan 
(IMB).

j. Nilai koefesien adalah bilangan pokok yan dipakai sebagai dasar untuk perhitungan 
besamya biaya IMB
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(2).

Retnbusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau 
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan hukum.

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah 
sural yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan 
pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.

Wajib retribusi adalah Pribadi atau Badan Hukum yang menurut peraturan 
perundang- undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi 
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu temtu yang merupakan batas waktu bagi 
wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintaha 
Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah Surat Keputusan 
yang menentukan besamya jumlah retribusi yang terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD adalah surat untuk 
melakukan tagihan retribusi dan atau sangsi administrasi berupa bunga dan atau 
denda.

NomorPokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah 
nomor wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib 
retribusi.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya 
disingkat dengan SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan 
atas jumlah retribusi daerah yang ditetapkan.

Pembayaran Retribusi Daerah adalah besamya sama dengan SKRD dan STRD ke 
Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah 
ditentukan.

Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan retribusi Daerah yang 
diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan, 
melaksanakan kewajiban imtuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi 
terutang.

BAB 11
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Pasal 2

Dengan nama retribusi IMB dipungut retribusi kepada orang pribadi atau Badan 
Hukum atau setiap mendirikan mengubah dan menambah suatu bangunan.

Objek retribusi adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin 
kepada Pribadi atau Badan Hukum meliputi pembinaan, pengaturan, pengendalian 
dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, 
barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum 
dan menjaga kelestarian lingkungan.

(3). Subjek retribusi IMB adalah orang atau badan hukum yang diberikan IMB.



BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 3

Retribusi IMB meaipakan salah satu jenis retribusi perizinan tertentu.

BAB IV 
PERIZINAN 

Bagiao Pertatna 
Permohonan 1MB 

Pasal 4

(1) . Setiap mendirikan, mengubah dan atau menambah bangunan harus memiliki IMB.
(2) . 1^4B sebagaimana dimaksud ayat (1 ) pasal ini, diberikan oleh Bupati.
(3) . Permohonan Izin dilakukan oleh Badan Hukum atau perorangan.
(4) . Tidak diperlukan 1MB untuk melakukan pekeijaan- pekeijaan sebagai berikut:

a. Memplester, mengecat dan pekeijaan mengawetkan bahan.
b. Mengadakan perbaikan ringan tanpa mengubah konstniksi.
c. Membuat lantai, ventilasi, talang air, jamban dan saluran pembuangan air limbah 

dengan memperhatikan kesehatan lingkungan.
d. Memindahkan, memperbaiki pintu danjendela.
e. Mendirikan pagar halaman dengan bahan yang tidak permanen.
f. Membongkar bangunan atas perintah Bupati karena alasan tertentu.
g. Membongkar bangunan sejenis.
h. Memperbaiki bangunan yang rusak karena bencana alam atau musibah sepanjang 

tidak menyimpang dari ^B yang telah dimiliki.

♦
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Bagian Kedua 
Persyaratan IMB 

Pasal 5

(1). Untuk mendapatkan IMB sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan 
Daerah ini adalah sebagai berikut:
a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis yang diketahui oleh Kepala 

Desa / Kalurahan dan Camat setempat.ditujukan kepada Bupati lewat Kepala 
DPU dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan.

b. Permohonan tersebut dilampiri;
1) . Gambar rencana konstniksi bangunan rangkap 3,

2) . Foto copy sertifikat hak atas tanah atau surat keterangan status tanah
dari pejabat yang berwenang .

3) . Surat Pemyataan tidak keberatan dari tetangga bagi bangunan tempat
ibadah, bangunan bertingkat dan bangunan untuk usaha.

4) . Bagi bangunan untuk tempat Ibadah menyertakan rekomendasi dari
Departemen Agama Kabupaten Boyolali.

5) . Foto copy Izin Peruntukan penggunaan tanah bagi pemohon yang
berbadan hukum.

6) Foto copy Kartu Tanda Penduduk untuk pemohon perorangan atau akte 
pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum.

r.



(2) . Gambar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c angka 1 pasal ini, terdiri dari;
a. Gambar situasi.
b. Gambar denah.
c. Gambar tampak bangunan dari pandangan samping dan muka.
d. Gambar penampang lintang dan penampang membujur.
e. Detail konstruksi yang dianggap penting.

(3) . Gambar situasi dibuat dengan ukuran minimal skala 1:1000 dan untuk gambar
denah dibuat dengan ukuran 1:100,

(4) . Dalam permohonan IMB juga dijelaskan tentang penggunaan bahan.

Bagian Ketiga 
Pemberian IMB 

Pasal 6

(1). SK1MB diproses Kepala DPU lewat Bagian Hukum imtuk mendapat Tanda Tangan 
Bupati.

(2). SK 1MB yang luas bangunannya maksimal 250 m2 ditanda tangani oleh Kepala 
DPU atas nama Bupati.

(3) . Dalam jangka waktu selambat- lambatnya 1 ( satu ) bulan terhitung mulai tanggal
permohonan IMB diterima, Bupati hams sudah mengambil keputusan atas 
permohonan tersebut dan menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon.

(4) . Permohonan IMB dapat dikabulkan untuk seluruh bangunan yang direncanakan
walaupun secara struktural merupakan bagian bangunan yang terpisah.

Pasal 7

(1) Permohonan IMB ditolak apabila bertentangan dengan peraturan pemndang- 
undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kepentingan umum atau dari 
analisa menimbulkan pencemaran lingkungan.

(2) . Penolakan atas permohonan IMB diberitahukan secara tertulis kepada yang
bersangkutan dengan menyatakan alasan penolakan.

Pasal 8

Pemberian IMB atau penolakan IMB dapat ditunda berdasarkan:
a. Pemerintah Daerah masih memerlukan waktu tambahan untuk penelitian, 

khususnya persyaratan bangunan serta pertimbangan lingkungan yang 
direncanakan.

b. Pemerintah Daerah sedang menyusun, mengevaluasi dan atau merevisi rencana tata 
mang wilayah kabupaten, Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata 
Ruang Kota dan Rencana Teknik Tata Ruang Kota.

c Penundaan keputusan berdasarkan alasan tersebut pada humf a dan b Pasal ini 
hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu tidak lebih dari 3 ( tiga ) bulan 
terhitung dari saat diterimanya permohonan ini.

Pasal 9

(1). Tidak diperlukan IMB terlebih dahulu seperti tersebut pasal 4 ayat (1) Peraturan 
Daerah ini bagi bangunan apabila ditunda akan menimbulkan bahaya.



(2). Pembetulan atau penggatian tersebut dalam ayat (1) pasal ini dalam waktu 2 (dua) x 
24 jam setelah peninjauan dimulai wajib memberitahukan secara tertulis kepada 
Bupati dan mengajukan permohonan 1MB sesuai pasal 4 Peraturan Daerah ini.

PasallO

IMB untuk bangunan sementara diberikan dengan mencantumkan syarat bahwa bangunan 
yang bersangkutan akan dibongkar sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 11

(1) . IMB Berisi keterangan tentang:
a. Kama dan alamat pemegang;
b. Jenis bangunan yang diijinkan;
c. Peruntukan bangunan yang diijinkan;
d. Alamat bangunan yang diijinkan;
e Besamya biaya IMB yang ditetapkan;
f. Gambar iktisar bangunan yang diijinkan;
g. Garis sempadan.

(2) . Garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g pasal ini,
diukur dari as jalan dengan jarak berdasarkan ketentuan- ketentuan 
sebagai berikut:
a. Jalan arteri primer tidak kurang dari 20 (Dua puluh) meter.; - f ,
b. Jalan kolektor primer tidak kurang dari 15 (lima belas) meter;
c. Jalan lokal primer tidak kurang dari 10 (sepuluh) meter; ,
d. Jalan arteri sekunder tidak kurang dari 20 (dua puluh) meter;
e. Jalan kolektor sekunder tidak kurang dari? (tujuh ) meter; 
f Jalan lokal sekunder tidak kurang dari 4 ( empat) meter; 
g. Sungai diukur dari tepi sungai atau tanggul:

1. Sungai bertanggul di perkotaan tidak kurang dari 3 meter.
2. Sungai bertanggul di luar perkotaan tidak kurang dari 5 meter.
3 Sungai tak bertanggul di kawasan perkotaan:

- Sungai kedalaman maksimum 3 meter tidak kurang 10 meter;
- Sungai kedalaman 3 - 20 meter tidak kurang 15 meter;
- Sungai kedalaman lebih dari 20 meter, tidak kurang dari 30 meter.

4. Sungai tak bertanggul di luar perkotaan:
- Sungai besar tidak kurang dari 100 meter dari tepi sungai.
- Sungai kecil tidak kurang dari 50 meter dari tepi sungai.

1

(1).

Bagian keempat 
Berlakunya IMB 

Pasal 12

IMB hanya berlaku bagi badan hukum atau perorangan yang namanya tercantum 
dalam IMB.

(2). Bila pemohon berbentuk badan hukum dan badan hukum tersebut bubar sebelum 
pemohon IMB yang diajukan diputuskan maka terhadap pemohon 1MB itu tidak 
diambil keputusan, dan apabila bubar setelah IMB ditetapkan maka IMB tersebut 
menjadi batal.



Pasal 13

(1) . IMB dinyatakan tidak berlaku lagi apabila;
a. Dalam jangka waktu 1 ( satu ) tahun terhitung sejak diterimanya keputusan 

pemegang 1MB belum mulai mendirikan bangunan;
b. Setelah dimulai, kemudian berhenti dan tidak ditempati serta tertunda lebih 

dari 3 (tiga ) tahun dengan didahului peringatan secara tertulis sebanyak 
3 (tiga ) kali;

c. IMB tidak diambil oleh pemohon dalam jangka waktu 6 ( enam ) bulan. 
terhitung sejak diterimanya pemberitahuan;

(2) . Apabila teijadi hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini imtuk
mendirikan atau meneruskan bangunan yang bersangkutan pemohon harus 
mengajukan permohonan kembali untuk mendapatkan IMB yang baru.

(3) . Apabila tidak berlakunya lagi IMB karena hal tersebut dalam ayat (1) pasal ini,
maka biaya yang telah dibayar oleh pemohon tidak dapat diminta kembali.

Pasal 14

(1) . Apabila pemegang IMB menghendaki perubahan ketentuan yang telah ditetapkan
pada gambar rencana yang telah disahkan, maka yang bersangkutan harus 
memberitahukan maksudnya kepada Bupati secara tertulis lewat Kepala DPU.

(2) . Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kepala DPU
meneliti permohonan dimaksud dan selanjutnya diteruskan kepada Bupati untuk 
diputuskan.

(3) . Apabila permohonan dimaksud dikabulkan, maka pada IMB yang dimohonkan
perubahan ditambahkan catatan- catatan perubahan.

Pasal 15

IMB yang rusak atau hilang dapat dimintakan salinan/ kutipan dengan dipungut biaya 
sebesar 10 % dari retribusi IMB lama.

BAB V
PENCABUTAN IMB 

Pasal 16

(1). Bupati dapat mencabut IMB yang telah diberikan apabila:
Permohonan IMB didasarkan pada keterangan yang tidak benar.a.

b. Pelaksanaan pekeijaan temyata menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan.

(2) . Sebelum IMB dicabut kepada pemegang IMB yang bersangkutan diberikan
peringatan baik lisan maupun tertulis dengan disertai alasan yang yang jelas.

(3) . Apabila yang berkepentingan akan melanjutkan pembuatan dan atau penambahan
bangunan tersebut harus memperbaharui IMB.

Pasal 17

Apabila pemegang IMB melakukan pelanggaran akan tetapi IMB tidak dicabut karena 
yang bersangkutan bersedia untuk mematuhi peringatan Bupati, maka kepadapemegang 
IMB dimaksud harus secepatnya melengkapi, membongkar, mengubah dan 
memperbaharui segala sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan dan atau petunjuk 
dalam IMB.

1



BAB VI
MEROBOHKAN BANGUNAN 

Fasal 18

(1) . Bupati berwenang memerintahkan kepada pemilik bangunan untuk merobohkan
sebagian atau selunihnya yang dinyatakan :
a. Rapuh.
b. Tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota.
c. Bertentangan dengan peraturan penmdang- undangan yang berlaku.

(2) . Biaya merobohkan bangunan sebagaimana ayat 1 ditanggung Pemilik Bangunan.

Pasal 19

Dalam keadaan yang sangat mendesak, untuk mencegah timbulnya bahaya, maka bupati 
dapat mengambil tindakan pengamanan untuk merobohkan bangunan atas biaya pemilik 
Bangunan.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN LARANGANIMB 

Pasal 20

(1) . Pemegang IMB wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati meliputi
kegiatan kegiatan:
a. Saat akan dimulainya pekeijaan mendirikan/ merubah/ menambah bangunan;
b. Saat penyelesaian bagian pekeijaan mendirikan/ merubah/ menambah 

bangunan.

(2) . Pemberitahuan tersebut ayat (1) huruf b, pasal ini diajukan pemegang IMB
sekuiang- kurangnya 2 (dua) hari keija sebelum kegiatan- kegiatan dimulai atau 
diakhiri.

Pasal 21

Selama mendirikan bangunan pemegang IMB berkewajiban:
a Mentaati semua ketentuan dan petunjuk- petunjuk teknis yang telah ditentukan 

dalam IMB yang diperoleh dan petunjuk- petunj^ yang diberikan secara lisan oleh 
pemeriksa IMB;

b. Sewaktu- waktu apabila diperiksa oleh pemeriksa IMB dapat memperlihatkan/ 
menunjukkan IMB dari bangunan yang bersangkutan;

c. Mengusahakan agar pemeriksa^ atas tanah, pengukuran penggalian dan 
pembongkaran tanah yang telah ditetapkan dalam IMB dikeijakan dengan cepat;

d. Mengusahakan agar urat- urat besi beserta cetakan seluruhnya telah disiapkan 
sebelum melakukan pengecoran apabila mendirikan bangunan menggunakan 
konstruksi kolom betom bertulang;

e. Segera melaporkan kecelakaan yang teijadi ditempat mendirikan bangunan atau 
bangunan yang roboh atau runtuh kepada pemeriksa IMB ;

f. Setelah pekeijaan selesai, bangunan- bangunan , pagar- pagar yang telah didirikan / 
dipasang sementara sebagai penunjang bangunan yang diijinkan segera dibongkar;

g. Memperhatikan dan raelaksanakan syarat- syarat teknis kebersihan, keindahan serta 
syarat- syarat lainnya diatur dalam peraturan yang berlaku saat bangunan sedang 
didirikan begitu pula penempatan bahan bangunan hams pada tempat yang yang 
tidak mengganggu ketertiban umum ;

h. Memberkan ijin kepada pemeriksa IMB untuk memasuki ruang bangunan sewaktu- 
waktu guna pemeriksaan;
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i. Apabila pelaksanaan pembangunan mengganggu sarana kota, maka pelaksanaan 

pemindahan / pengamanan sarana harus dikeijakan pihak berwenang atas biaya 
pemegang IMB yang atas ijin dari pihak yang berwenang.

Pasal 22

(1) Selama pekeijaan mendirikan/ menibah/ menambah bangunan dilaksanakan, 
pemegang IMB diwajibkan mengamankan lokasi bangunan sehingga tidak 
mengganggu lingkungan.

(2) Setiap pemegang IMB wajib memasang papan nama yang memuat keterangan 
tentang ;
a. nomor dan tanggal IMB ;
b. nama pemilik IMB ;
c. peruntukan bangunan;
d. alamat bangunan.

Pasat 23

(1) Setiap bangunan yang didirikan atau diubah tidak berdasarkan IMB, Bupati dapat 
memerintahkan kepada pemiliknya untuk membongkar bangunan tersebut sebagian 
atau seluruhnya.

(2) Bila selambat- lambatnya 14 hari sesudah perintah pembongkaran tersebut ayat (I) 
pasal ini disampaikan dan pemilik bangunan tidak mematuhi perintah tersebut, Bupati 
atas biaya pemilik bangunan dapat membongkar paksa bangunan tersebut.

(3) . Bangunan yang didirikan atau diubah yang tidak berdasarkan IMB sebagaimana
dimaksud ayat (1) pasal ini, dikecualikan apabila pemilik IMB mengajukan 
permohonan perubahan IMB sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang 
berlaku.

Pasal 24

(1) . Setiap penggunaan bangunan yang tidak berdasarkan ketentuan dalam IMB, Bupati
dapat memerintahkan untuk dikosongkan.

(2) . Bila selambat- lambatnya 14 hari sesudah perintah pengosongan tersebut ayat (1)
pasal ini disampaikan dan pemilik bangunan tidak melaksanakan, maka Bupati atas 
biaya pemilik bangunan dapat mengosongkan secara paksa bangunan tersebut.

(3) . Penggunaan bangunan yang tidak berdasarkan ketentuan dalam IMB sebagaimana
dimaksud ayat (1) pasal ini, dikecualikan apabila yang bersangkutan mengajukan 
permohonan perubahan penggunaan bangunan tersebut

ft

BAB VIII
PEMERIKSAAN IMB 

Pasal 25

Setelah 1MB diserahkan kepada Pemohon, tim pemeriksa bangunan menandai letak garis 
sempadan dan ketinggian permukaan tanah tempat bangunan yang akan didirikan sesuai 
dengan rencana yang telah ditetapkan dalam IMB.
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Fasal 26

Pemeriksa IMB berwenang; t t , ,
a. Memerintahkan, menyingkirkan bahan bangiman yang ditolak setelah pemenksaan, 

demikian pula alat- alat yang dianggap berbahaya serta merugikan kesehatan /
keselamatan keija. , i A u *

b. Melarang penggunaan pekeija yang dianggap tidak ahli imtuk pekeqaan tersebut
dan atau pekeija yang tnasih dibawah umur.

c. Menghentikan segera pekeijaan, sebagian atau seluruhnya untuk sementara waktu
apabita: • j •
1) . Pelaksanaan mendirikan/ merubah/ menambah bangunan menyunpang dan

. . . 1 U2) . Peringatan tetulis Bupati tidak dipenuhi dalam jangka waktui yang telan
ditetapkan.

BAB IX
PENGAWAS BANGUNAN 

Pasal 27

(1) . Pengawas bangunanmempunyaitugas: ,
a. Mengadakan pengawasan terhadap setiap bangunan yang sedang dikerjakan

oleh pemegang IMB;

b. Melaporkan kepada Bupati lewat Kepala DPU apabila mengetahui ada 
pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan;

(2) . Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini pengawas
bangunan diberi surat tugas dan tanda pengenal.

BAB X
IJIN PENGGUNAAN BANGUNAN 

Pasal 28

(1) . Penggunaan bangunan hanis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam
IMB.

(2) . Apabila teijadi perubahan penggunaan bangunanan sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam IMB diwajibkan mengajukan permohonan IPB yang baru kepada 
Bupati lewat Kepala DPU..

(3) . Pemberian IPB tersebut ayat (2) pasal ini, dipungut biaya sebesar 10 % dan
retribusi IMB.

(4) . IPB tidak diperlukan bagi bangunan rumah tinggal.
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BAB XI
PERSYARATAN BANGUNAN 

Bagian Pertama 
Persyaratan Umum Arsitektur 

Paragraf 1 
Situasi 

Pasal 29

Gambar situasi perletakan bangunan hams memuat penjelasan tentang:
a. Bentuk kapling/ pekarangan yang sesuai dengan peta Badan Pertanahan Nasional;
b. Nama jalan menuju kapling dan disekeliling kapling;
c. Penmtukan bangunan disekeliling kapling;
d. Letak bangunan di dalam kapling;
e. Garis sempadan;
f. Arab mata angin;
g. Skala gambar.

Paragraf 2 
Tata Ruang Dalam 

pasal 30

Bentuk ukuran dan perlengkapan mang hams memenuhi syarat- syarat kesehatan dan 
keselamatan umum.

Pasal 31

Setiap bangunan atau komplek bangunan hams memiliki jamban dan atau pembuangan 
air kotor sendiri dengan jumlah yang besamya menumt persyaratan teknis yang berlaku.

Paragraf 3 
Tata Ruang Luar 

Pasal 32

(1) Setiap Kapling/ pekarangan yang akan didirikan bangunan hams:
a. Direncanakan sesuai dengan keadaan permukaan tanahnya;
b. Mempunyai tempat Parkir dengan kapasitas yang memadai sesuai standar 

dan tidak memenuhi jalan disekelilingnya , kecuali kapling yang tidak 
teijangkau roda empat.

(2) . Setiap kapling/ pekarangan bilamana memerlukan jembatan atau titian untuk masuk
kedalamya hams dibuat berdasarkan peraturan yang berlaku.

(3) . Bilamana kapling/ bangunan berada di lingkungan yang belum mempunyai rencana
Jaringan jalan, pemohon hams menyediakan jalan ke kapling menumt peraturan 
yang berlaku.

Paragraf 4 
Tata Bangunan 

Pasal 33

(1) . Setiap bangunan tidak diperbolehkan menghalangi pandangan lalu lintas jalan.

(2) . Setiap bangunan langsung maupun tidak langsung tidak diperbolehkan mengganggu
atau menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan umum . keseimbangan dan 
pelestarian lingkungan serta kesehatan lingkungan.
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(3) . Setiap bangunan langsung maupun tidak langsung tidak diperkenankan dibangun/
berada diatas sungai/ saluran/ selokan/ parit pengairan . kecuali untuk kepentingan 
lunum.

(4) . Setiap bagunan diusahakan mempertimbangkan segi- segi pengembangan konsepsi
arsitektur bangunan tradisional, sehingga secara estiteka dapat mencerminkan 
perwoijudan corak budaya setempat.

(5) . Setiap bangunan harus mengelola sistem kebersihan, kesehatan, kerapian dan
keindahan.

(6) . Selain bangunan tempat tinggal, setiap bangunan diusahakan mempunyai tempat
parkir kendaraan yang memenuhi ketentuan berlaku.

(7) . Setiap jaringan utilitas pada bangunan dipasang tertanam atau sekurang- kurangnya
terlindung dan diatur menurut ketentuan yang berlaku.

(8) . Setiap bangunan yang di atasnya terdapat jaringan instalasi listrik harus ada
Rekomendasi PLN.

(9) . Bangunan yang dibangun di sekitar Bandar Udara harus ada Rekomendasi yang
berwenang.

Paragraf 5 
Ketinggian Bangunan 

Pasal 34

(1) . Tinggi bangunan ditentukan sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang.

(2) . Untuk masing- masing lokasi yang belum dibuat tata ruangnya ketinggian
maksimum bangunan ditetapakan oleh Bupati dengan mempertimbangkan lebar 
jalan dan penggunaan bangunan.

(3) . Ketinggian bangunan diatas 4 (empat ) lantai dan selebihnya harus beijarak
dengan persil tetangga.

Paragraf 6 
Kebakaran 

Pasal 35

(1) . Setiap bangunan yang rawan kebakaran harus memiliki sarana, dan alat
perlengkapan pencegahan / penanggulan bahaya kebakaran yang mengalabatkan 
ancaman jiwa maupun harta yang bersumber dan listnk, gas, api dan sejenisnya 
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

(2) . Setiap bangunan yang rawan kebakaran dilengkapi petunjuk secara jelas tentang
cara :
a. Menyelamatkan diri dari kebakaran;
b. Menghindari bahaya kebakaran;
c. Mengetahui sumber kebakaran;
d. Mencegah bahaya kebakaran.
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Paragraf 7

Pencegahan Pencemaran 
Pasal 36

(1) Setiap bangunan yang dapat mengancam pencemaran lingkungan hams telah 
memiliki cara mengendalikan sumber pencemaran agar tidak memsak 
keseimbangan lingkungan.

(2) . Setiap bangunan diusahakan untuk menghindari akibat pencemaran dari lingkungan
sekitamya.

1

Paragraf 8
Perlengkapan bangunan 

Pasal 37

(1) . Setiap bangunan hendaknya dilengkapi dengan penerangan luar bangunan
secukupnya.

(2) . Setiap bangunan atau komplek bangunan dilengkapi tiang bendera dengan bentuk
ukuran dan tempat menumt petunjuk ketentuan yang berlaku.

(3) . Setiap bangunan dapat dilengkapi bangunan pengaman terhadap usaha kekerasan
atau pengmsakan antara lain teralis, pagar pintu gardu, jaga/ menara jaga.

(4) . Setiap bangunan atau komplek bangunan dilengkapi nomor IMB.

(5) . Pemberian nomor, ukuran penempatannya diatur dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Persyaratan Khusus Arsitektur 

Paragraf 1 
Bangunan Umum 

Pasal 38

Yang teiraasuk golongan bangunan umum adalah :
a. Gedung kesenian, olah raga dan sejenisnya ;
b. Rekreasi umum ;
c. Perpindahan jasa transportasi/ angkutan umum ;

Pasal 39

(1) . Setiap bangunan umum hams memiliki pintu yang lebar sedemikian mpa sehingga
mampu mengosongkan ruang atau bangunan dalam keadaan penuh.

(2) . Setiap bangunan umum hams mepunyai jarak bangunan dengan bangunan
disekitamya sekurang- kurangnya 3 (tiga ) meter dengan batas kapling.
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Paragraf 2
Bangunan Perniagaan/ Jasa 

Pasal 40

Yang tennasuk golongan bangunan Pemiagaan/Jasa adalah:
Bangunan tempat transaksi barang dan atau jasa;
Bangunan tempat penyimpanan barang dalam jumlah banyak atau terbatas.
Kegiatan pengamatan, penelitian, perencanaan, perancangan yang berkaitan dengan
kegiatan pendidikan.

Pasal 41

(1) Setiap bangunan perniagaan dapat dapat diletakkan berderet dan bersambung, 
dengan ketentuan harus memperhatikan pencegahan menjalamya kebakaran dan 

dan ke bangunan lain.

(2) . Setiap bangunan perniagaan harus memiliki pintu dengan lebar sedemikian rupa
sehingga mampu mengosongkan ruang atau bangunan.

(3) Pemasangan omamen atau hiasan atau papan nama atau papan iklan tidak 
dibenarkan mengganggu ketertiban umum dan bertentangan dengan peraturan 
perundang- undangan yang berlaku.

Paragraf 3 
Bangunan Pendidikan 

Pasal 42

Yang termasuk golongan bangunan pendidikan adalah bangunan yang di^nakan untuk . 
a Kegiatan pendidikan formal, non formal, agama, kejuruan, ketrampilan; 
b Pengelolaan sumber informasi atau dan yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan 
c. Kegiatan pengamatan, penelitian. perencanaan. perancangan yang berkaitan dengan 

kegiatan pendidikan.

Pasal 43

(1) . Setiap bangunan pendidikan harus mempunyai jarak bangunan dengan b^gunan
sekitamya sekurang- kurangnya 3 (tiga) meter dengan bangunan kaplmg/ 
pekarangan.

(2) . Setiap bangunan pendidikan harus memperhitungkan lebar pintu keluar
sedemikian rupa sehingga mampu mengosongkan ruang atau bangunan baik untuk 
ruang kelas maupun laboratorium.

Paragraf 4 
Bangunan Industri 

Pasal 44

Yang termasuk golongan bangunan industri adalah bangunan yang dipergunakan untuk

a. Mengolah bahan mentah, bahan setengah jadi menjadi bahan jadi dalam jumlah 
banyak atau terbatas;

b. Menyimpan barang dalam jumlah banyak atau terbatas,
c. Pembangkit, penyalur atau pembagi tenaga listrik.
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Pasat 45

(1) . Setiap bangunan atau komplek bangiman industri harus mempunyai jarak
bangunan dengan bangunan lain disekitamya sekurang- kurangnya 8 (delapan) 
meter dari batas kapling/ pekarangan.

(2) . Bangunan Industri harus memiliki lebar pintu sedemikian rupa sehingga mampu
mengosongkan bangunan.

(3) . Setiap bangunan industri harus dilengkapi sarana untuk memberi petunjuk tentang
besamya tindak bahaya terhadap ancaman jiwa secara langsung maupun tidak 
langsung.

(4) . Disetiap bangunan industri yang dibangun di atas kawasan yang beluin memiliki
rencana tata ruang wajib merencanakan dan melaksanakan prasarana lingkungan 
sesuai peraturan yang berlaku.

(5). Setiap bangunan industri harus memiliki sistim pembuangan bahan sisa yang tidak 
mengakibatkan pencemaran lingkungan dan atau tidak merusak keseimbangan 
lingl^ngan.

Paragraf 5
Bangunan Kelembagaan 

Pasal 46

Yang termasuk golongan bangunan kelembagaan adalah bangunan yang digunakan untuk 
kegiatan yang berhubungan :
a. Urusan perkantoran;
b. Bidang kesehatan;

Telekomunikasi.c.

Pasal 47

Setiap bangunan atau kelembagaan harus mempunyai jarak bangunan dengan bangunan 
lain disekitamya sekurang- kurangnya 4 (empat) meter dengan batas kapling/ pekarangan.

Paragraf 6
Bangunan Rumah Tinggal 

Pasal 48

Yang termasuk golongan bangunan rumah tinggal adalah semua bangunan yang 
digunakan untuk tempat tinggal yang berupa:
a. Rumah tinggal;
b. Riunah kopel;
c. Rumah susun;
d. Rumah deret;
e. Komplek perumahan ( real estate )

I-

Pasal 49

Bangunan tempat tinggal yang pelaksanaanya dikelola oleh badan hukum dan jumlahnya 
cukup banyak harus menyediakan fasilitas lingkungan secara layak sesuai dengan 
peraturan perundang- undangan yang berlaku.
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Pasal 50

Bangunan tempat tinggal yang dibangun diatas kawasan yang belum memiliki rencana 
tatar ruang, wajib merencanakan dan melaksanakan prasarana lingkungan sesuai 
peraturan perundang - imdangan yang berlaku.

Paragraf 7 
Bangunan Campuran 

Pasal 51

Yang termasuk golongan ini adalah bangunan dengan status induk:
a. Bangunan rumah tinggal ditambah dengan

1) . perdagangandanjasaatau
2) . industri kerajinan, atau
3) . kelembagaan.

b. Bangunan umum ditambah dengan
1) . perdagangandanjasaatau
2) . kelembagaan.

c. Bangunan industri ditambah dengan;
1) . perdagangandanjasaatau
2) . kelembagaan.

d. Bangunan kelembagaan ditambah dengan perdagangan. jasa dan rumah tempat 
tinggal;

e. Bangunan pendidikan ditambah bangunan umum pemiagaan atau kelembagaan dan 
rumah tempat tinggal.

Pasal 52

(1) . Semua bangunan campuran diatur menurut status induknya ditambah status
tambahannya yang kemudian menyesuaikan dengan status induknya bukan 
sebaliknya.

(2) . Bangunan tambahan yang dimaksud ayat (1) Pasal ini luasnya tidak boleh lebih
besar dari bangunan induknya.

(3) . Status tambahan tidak boleh diubah tanpa ijin Bupati.

Paragraf 8 
Bangunan Sosial 

Pasal 53

Yang dimaksud golongan ini adalah semua bangunan yang digunakan untuk kegiatan
a. peribadatan;
b. penampungan, pembinaan dan perawatan orang lanjut usia, cacat mental/ fisik;
c. rehabilitasi sosial kemasyarakatan.



18
Paragraf 9 

Bangunan Lainnya 
Pasal 54

(1) . Yang termasuk bangunan lainnya adalah sebagai berikut;
a. jembatan penyeberangan;
b. menara telekomunikasi;
c. menara air;
d. monumen;
e. bangunan diatas makam ( cungkup ) yang menggunakan konstruksi khusus ;
f. tempat jemuran basil bumi.

(2) . Dalam hal mendirikan/ membuat bangunan- bangunan sebagaimana dimaksud ayat
(1) pasal ini, hams mendapatkan IMB.

Bagian Ketiga 
Perencanaan Konstruksi 

Paragraf1
Bangunan Satu Lantai 

Pasal 55

(1) . Bangunan satu lantai semi permanen tidak diperkenankan dibangun dipinggir jalan
utama/ arteri kota.

(2) . Diatas pondasi bangunan satu lantai hams diberi konstruksi pengikat yang dapat
menerima beban horizontal tank ataupun tekan.

(3) . Pondasi bangunan dengan bentang lebih dari 10 ( sepuluh ) meter hams diberi
konstruksi yang diperhitungkan.

(4) . Tiang- tiang penguat dinding hams dibuat memenuhi syarat teknis yang berlaku.

(5) . Tiang- tiang bangunan dengan ketinggian lebih dari 10 ( sepuluh ) meter hams
diberi konstruksi pengikat satu sama lain, baik bempa balok beton atau pengikat 
angin sehingga menambah kekakuan konstruksi bangunan

Paragraf 2 
Bangunan Bertingkat 

Pasal 56

Perencanaan konstruksi pondasi bangunan bertingkat apabila tidak ditentukan lain mulai 
2 ( dua) lapis hams didiarkan atas perhitungan- perhitungan yang dapat dipertanggung 
jawabkan menumt ketentuan yang berlaku.

Pasal 57

Dalam hal bangunan bertingkat yang dibangun secara bertahap dan bersambungan, 
konstruksi bangunan hams sudah dipersiapkan sebagai pondasi bertingkat sesuai dengan 
yang direncanakan.



19

Pasal 58

\

Dalam hal penambahan lantai bangunan, harus memenuhi ketentuan- ketentuan sebagia 
berikut:
a. Pondasi dan atau dinding - dinding yang ada masih dapat memikul beban- beban 

tambahan yang disebabkan oleh penambahan tingkat lantai itu.

b. Apabila ketentuan huruf (a ) pasal ini tidak dimungkinkan, maka harus ada usaha- 
usaha perbaikan/ perkuatan konstniksi yang disesuaikan dengan penambahan 
tingkat lantai itu, yang dapat dipertanggung jawabkan dengan perhitungan- 
perhitungan konstruksi.

Pasal 59

Stabilitas bangunan bertingkat harus dapat diwujudkan sebagai konstruksi kerangka 
kokoh, yang merupakan suatu kesatuan, dimana hubungan balok- balok dan kolom-kolom 
yang disambung secara kokoh dapat menerima tegangan- tegangan yang ditimbulkan oleh 
beban yang bekeija pada bangunan.

Paragraf 3
Perhitungan Konstruksi 

Pasal 60

(1) . Perhitungan konstruksi harus didasarkan atas keadaan yang menguntungkan
konstruksi, baik mengenai pembebanan, gaya- gaya pemindahan maupun tegangan- 
tegangan.

(2) . Penyimpangan dari ketentuan ayat (1) pasal ini dapat dilakukan apabila hal- hal
tersebut dapat dibuktikan dengan jalan lain.

(3) . Untuk konstruksi- konstruksi sederhana tidak disyaratkan adanya perhitungan-
perhitungan.

Pasal 61

(1) . Perhitungan konstruksi bangunan bertingkat dapat dipandang sebagai satu kesatuan
atau dilakukan portal demi portal.

(2) . Perhitungan konstruksi bangunan yang ting^nya lebih dari 40 ( empat puluh )
meter harus didasarkan atas perhitungan analis, dinamik yang harus dilakukan oleh 
seseorang yang ahli

(3) . Jika perhitungan dengan komputer harus dijelaskan dasar program- programnya.

0)-

Bagian 4
Persyaratan Atau Bahan- bahan Konstruksi.

Paragraf 1 
Bahan Kayu 

Pasal 62

Kayu sebagai bahan konstruksi harus memenuhi syarat,kelas, kuat, mutu serta 
keawetan seperti yang ditentukan dalam Peraturan Umum Bahan Bangunan 
Indonesia (.
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(2). Analisa perhiUmgan konstruksi harus didsarkan pada Peraturan Konstruksi Kayu 

Indonesia.

Paragraf 2 
Bahan Baja 

Pasal 63

(1) . Pemakai baja sebagai bahan konstruksi harus memenuhi syarat- syarat yang
ditentukan dalam peraturan umum bahan bangunan Indonesia^ atau bilamana 
ditentukan lain harus memenuhi standar bahan yang berlaku.

(2) . Bentuk, ukuran dan toleransi alat penyambung baja harus memenuhi syarat- syarat
dalam peraturan umum bahan bangunan Indonesia dan dipilih atas dasar 
perhitungan- perhitungan keilmuan.

n

Paragraf 3 
Bahan Beton 

Pasal 64

(1) . Campuran beton bahan konstruksi adalah campuran beton untuk pekerjaan-
pekeijaan struktural secara umum dimana pelaksanaanya memerlukan keahlian 
yang cukup dan pengawasan terhadap kekuatan tekan beton disyaratkan 
pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Beton Indonesia

(2) . Penggunaan campuran tdmia sebagai bahan campuran beton harus sesuai dengan
syarat- syarat yang ditentukan.

(3) . Analisa perhitungan konstruksi beton apabila tidak dihitimg dengan cara lain harus
berdasarkan Peraturan Beton Indonesia.

Bagian Kelima 
Bagian- bagian Konstruksi 

Paragraf I 
Atap 

Pasal 65

(1) . Konstruksi atap harus didasarkan atas perhitungan- perWtungan yang dilakukan
secara keilmuan/ keahlian dan dikeijakan dengan teliti dan atau percobaan- 
percobaan yang dapat dipertanggung jawabkan.

(2) . Kemiringan atap harus disesuaikan dengan bahan penutup yang akan digunakan,
sehingga tidak mengakibatkan kebocoran.

(3) . Bidang atap harus merupakan bidang yang rata kecuali dikehendaki bentuk- bentuk
khusus, seperti parabola, hiperbola dan lain- lain.

(4) . Untuk konnstruksi atap sederhana dengan bentang lebih dan 12 (dua belas) meter
disyaratkan adanya perhitungan- perhitungan.

(5) . Konstruksi atap dengan bentuk tradisional harus direncanakan dan dikeijakan oleh
pihak yang telah berpengalaman dan menguasai kaidah- kaidahnya.
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Paragraf 2 
Dindin g 
Pasal 66

(n Dinding bangunan hams dibuat sedemikian mpa sehingga dapat memikul beban 
sendin. tekanan angin, dan dalam hal ini mempakan dindmg pemikul hams dapat 
memikul beban di atasnya.

(2) . Dinding di bawah permukaan tanah harus dibuat sedemikian rupa sehingga kedap
air dan dapat menahan beban akibat tekanan tanah.

(3) . Dinding kamarmandi dan jambandengantinggisekurang-kurangnya 1,5 ( satu
setengah ) meter diatas permukaan lantai dibuat kedap air.

(4) Dinding- dinding bangunan harus terpisah dari pondasi oleh suatu lapisan kedap air 
(tasram) sekurang- kurangnya 15 ( lima belas ) centimeter dibawah permukaan 
tanah samapai 20 ( dua puluh) centimeter diatas permukaan lantai tersebut.

(5) . Dinding- dinding bangunan harus dibuat tegak lurus, kecuali dengan alasan yang
dapat diterima.

(6) . Adukan perekat yang digunakan harus mempunyai syarat- syarat kekuatan.

(7) Diatas lobang dengan panjang horizontal lebih dari 1 (satu) meter pada (hnding 
harus diberi balok lantai dari beton bertulang baja atau kayu awet atau dengan 
konstruksi lain yang bisa dipertanggung jawabkan.

(8) . Konstruksi dinding bangunan dengan bentuk tradisional harus diikeijakan oleh
pihak yang telah berpengalaman menguasai kaidah- kaidahnya.

Paragraf 3 
Lantai 
Pasal 67

(1) . Lantai - lantai bangunan harus cukup kuat untuk menahan beban-beban yang akan
timbul dan harus diperhatikan pula pelenturannya.

(2) . Konstruksi lantai tradisional harus direncanakan dan dikeijakan oleh pihak yang
telah berpengalaman menguasai kaidah- kaidahnya,

Paragraf 4 
Kolom / Tiang 

Pasal 68

(1) Kolom- kolom tiang bangunan harus cukup kuat untuk menahan berat sendin, pya 
-gaya dan momen- momen yang diakibatkan konstruksi- konstruksi yang dipikul.

(2) Konstruksi kolom/ tiang bangunan dengan bentuk tradisional harus direncanakan 
dan dikeijakan oleh pihak yang telah berpengalaman dan menguasai kaidah- 

kaidahnya.



(!)•

\

22

Paragraf 5 
Pondasi 
Pasal 69

Pondasi bangunan hams diperhitungkan sedemikian mpa sehingga dapat menjamin 
kestabilan terhadap berat sendiri, beban- beban dan gaya- gaya luar seperti tekanan 
angin, gempa bumi dan lain- lain.

(2) . Pondasi bangunan hams diperhitungkan sedemikian mpa sehingga tidak teijadi
penumnan setempat.

(3) . Pondasi bangunan hams diperhitungakn sedemikian mpa sehingga tidak terjadi
penumnan merata lebih dari yang ditentukan masing- masing jenis bangunan.

(4) . Macam- macam pondasi ditentukan oleh beratnya bangunan dan keadaan bangunan.

(5) . Dalam hai miringnya tanah bangunan lebih dari 10 { sepuluh ) persen maka pondasi
bangunan hams dibuat rata atau mempakan tangga dengan bagian atas dan bawah 
pondasi yang datar.

(6) . Pekeijaan untuk tujuan penyelidikan tanah. percobaan beban, percobaan
pemancangan dapat dilakuto setelah memberitahukan kepada Bupati tentang 
kegiatan tersebut beserta penggunaan peralatannya, rencana kegiatan penyelidikan 
yang akan dilakukan dan telah mendapat persetujuan tertulis.

r

Bagian Keenam 
Ketahanan Konstruksi 

Paragraf 1 
Tahan Gempa 

Pasal 70

Tiap bangunan dan bagian konstruksi hams mempunyai konstruksi tahan gaya gempa 
bumi sebagai tambahan beban vertikal.

Paragraf 2 
Tahan Api 

Pasal 71

Tiap bangunan bagian konstruksi bangunan yang dinyatakan mempunyai tingkat bahaya 
api cukup besar hams mempunyai konstruksi tahan api sesuai peraturan yang berlaku.

Paragraf 3 
Tahan Angin 

Pasal 72

Tiap bangunan dan bagian bangunan yang berada di tempat yang mempunyai kecepatan 
angin tinggi hams mempimyai konstruksi yang tahan tekanan atau hisapan angin 
termasuk kemungkinan timbulnya putaran angin.
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Bagian Ketujuh 
Perencanaan Utilitas 

Pasal 73

b.
c.
d.
e.
f.
g-
h.
i.
j-

Jenis- jenis Utilitas meliputi : 
a. jaringan air bersih 

jaringan air hujan; 
jaringan air kotor; 
pembuangan kotoran sampah; 
jaringan bahaya kebakaran; 
jaringan gas ;
instalasi elevator/ lift dan eskalator ; 
instalasi penerangan; 
instalasi akustik ;
instalasi alat- lat listrik/ mesin dan sanitasi;

k. jaringan listrik ;
l. jaringan telepon;
m. jaringan elektronik dan telekomunikasi;
n. penangkal petir.

Pasal 74

(IV Semua jenis pekeijaan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 
Peraturan Daerah ini, pada dasamya bukan untuk semua klasifikasi penggunaan dan 

jenis bangunannya.

(2). Jenis perencanaan utilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 Peraturan Daerah 
ini, harus memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku, yang pelaksanaanya 
diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

n
• M

BAB XI
CARA MENGHITUNG DAN TARIF RETRIBIJSI

Pasal 75

(1) . Besamya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tingkat penggunaan jasa dan
tarif retribusi.

(2) . Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diperoleh
dengan perkalian nilai koofesien bangunan dan taksuan harga standar bangunan

(3) . Koefesien- koefesien bangunan tersebut pada ayat (2) pasal ini adalah sebagai
berikut;
a. Koefesien Kola/ Daerah

No Hirarki Kota/ Daerah Koefesien

1 Bangunan pada Kota Kabupaten 1
0.92 Bangunan pada Kota Pemb Bupati

3 Bangunan pada Kota Kecamatan 0,8
0,74 Bangunan pada Pedesaan
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b. Koefesienkelasjalan

No Kelas Jalan Koefesien
1 2 3

A. Bangunan dipinggir jalan
1. Arteri

a. Arleri primer dalam kota/ jl Pandanaran 1.3
Boyolali

b. Arteri primer luar kota Boyolali 1.2
c. Arteri Sekunder 1.1

2. Kolektor 1 1
a. Kolektor primer 1 0
b. Kolektor sekunder 1,U

3. Lokal 1 1
a. Lokal primer dalam kota 1,00
b. Lokal primer luar kota 1,00
c. Lokal sekunder dalam kota 0,9
d. Lokal sekunder luar kota

B Bangunan tidak dipinggir jalan
0,8

c. Koefesien guna bangunan

No Guna Baneunan Koefesien

1 Bangunan perdagangan dan jasa 1.5
2 Bangunan perindustrian 1,5
3 Bangunan perumahan 1,00
4 Bangunan kelembagaan 1,00

1,005 Bangunan umum
6 Bangunan pendidikan 0,8
7 Bangunan campuran 1,5 x Koef Bangunan Induk

0.68 Bangunan sosial
9 Bangunan lain- lain ( pagar, perkerasan,saluran, talud 

dan lain - lain )
0,8

d. K.oefesien kelas bangunan.

No Kelas Bangunan Koefesien

1 Permanen dengan dinding batu bata dengan konstruksi 
beton/ baja

1

2 Permanen dengan dinding batu bata biasa 0,75

3 Semi permanen dengan dinding papan/ kotangan 0,50
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e. Koefesien tingkat bangunan.

(2).

No Tingkat Bangunan Dengan Jumlah lantai Koefesien

1 Bangunan 1 lantai 1.0
2 Bangunan 2 lantai I.l
3 Bangunan 3 lantai 1.2
4 Bangunan 4 lantai 1.3

f. Koefesien Luas bangunan.

No Luas Bangunan Koefesien

1 Bangunan dengan luas sampai dengan 100 m2 1.0
2 Bangunan dengan luas 101 m2 s/d 250 m2 1.1
3 Bangunan dengan luas 251 m2 s/d 500 m2 1.2
4 Bangunan dengan luas 501 m2 s/d 1000 m2 1,3
5 Bangunan dengan luas 1000 m2 keatas 1.4 r

Besamya taksiran harga standar bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, 
ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD Kabupaten Boyolali.

Retribusi 1MB untuk pemugaran/ pembaharuan, perbaikan, perubahan lama dan 
bangunan baru bagi bangunan yang terkena pelebaran / perluasan jalan ditetapkan 
sebesar 25 % dari retribusi IMB sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini bagi yang 
sudah memiliki IMB.

Pasal 76

(1). Besamya tarif retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) 
Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebesar 3 %o dari tingkat penggunaan jasa.

Selain membayar retribusi IMB Pemohon 1MB hams membayar biaya lain, yang 
terdiri dari ;
a Biaya administrasi sebesar

Rp. 15.000,- 
Rp. 30.000,- 
Rp. 50.000,-

l.Rumah tinggal 
2-Bangunan umum /toko 
3.Pemiagaan / industri

b. Pembuatan papan nama sebesar;
1. Rumah tinggal
2. Bangunan umum /toko 
S.Pemiagaan / industri

Rp. 20.000,- 
Rp. 35.000,- 
Rp. 50.000,-

c. Pemeriksaan bangunan sebesar 10 % dan Retribusi IMB;

Pasal 77

Retribusi 1MB dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan.
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BAB xm
TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 78

(1) . Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang
ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen 
Iain yang dipersamakan.

(2) . Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagai mana
dimaksud ayat (1) pasal ini, maka basil penerimaan retribusi daerah harus 
disetorkan ke Kas Daerah selambat- lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang 
ditentukan oleh Bupati.

Pasal 79

(1) . Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.

(2) . Bupati atau penjabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada wajib retribusi untuk
mengangsur retribusi tenitang dalam jangka waktu tertentu, dengan alasan yang 
dapat dipertanggung jawabkan.

(3) . Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini,
ditetapkan oleh Bupati.

(4) . Bupati atau Penjabat yang ditunjuk dapat mengijinkan wajib retribusi untuk
menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan 
yang dapat dipertanggung jawabkan

Pasal 80

(1) . Pembayaran retribusi sebagai mana dimaksud dalam pasal 78 dan pasal 79
Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran;

(2) . Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI 

Pasal 81

(1) . Pengeluaran surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh ) hari sejak 
jatuh tempo pembayaran;

(2) . Dalam jangka waktu 7 (tujuh ) hari setelah tanggal surat teguran/ penngatan surat
lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang ,

(3) . Surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini, dikeluarkan oleh penjabat yang ditunjuk;

Pasal 82

Bentuk- bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retnbusi 
Daerah sebagaimana dimaksud dengan pasal 81 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan 

oleh Bupati.
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BAB XV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

RETRIBESl 
Pasai 83

(1) . Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) . Tata cara pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasai ini, ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN 

Pasai 84

Pelaksanaan teknis atas berlakunya Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh DPU, sedang
pengawasan atas pelaksanaannya dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

BAB XVII
KETENT13AN PIDANA 

Pasai 85

(1') Pelancgaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasai 4 ayat (1) pasai 
20 '^1 22 dan pasai 45 ayat (5) Peraturan Daerah mi diancam dengan pidana 
kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak - banyaknya 
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

(2). Waiib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehmgga merugikan 
keuangan Daerah diancam pidana kurungan selama- lamanya 6 (enam) bulan atau 
denda sebanyak- banyaknya 4 x jumlah retribusi yang terulang.

♦

BAB XVllI 
PENYIDIKAN 

Pasai 86

(1) . Penyidikan terhadap pelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Daerah mi dijakukan
iuga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemenntah Kabupate 
Boyolali yang pengangkatan . kewenangan, dan pelaksanaan tugasnya sesuai 
dengan peraturan - perundang - undangan yang berlaku,

(2) . Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah .
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan menehti keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangannya
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau 
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tmdak
pidana retribusi Daerah ; .

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pnbadi atau badan hukum 
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ,

d. Memeriksa buku- buku, catatan dan dokumen- dokumen lain berkenaan dengan 
tmdak pidana dibidang retribusi Daerah ;
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f.
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Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
pencatatan dan dokumen- dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap 
barang bukti tersebut;
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak 
pidana dibidang retribusi Daerah;
menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas 
orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
i. Memanggil orang yang didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi;
j. Menghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana 

dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini»memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut 
Umum , sesuai dengan ketentuan diatur dalam Undang- undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentan Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 87

(1) . 1MB yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku
sepanj ang tidak ada perubahan karena
a. peralihan hak atas bangunan;
b. bangunan telah dirobohkan/dibongkar;
c. bangunan berubah konstruksinya.

(2) . IMB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini, dapat diberlakukan
apabila pemohon mengajukan perubahan nama pemilikan bangunan.

(3) . Besamya retribusi perubahan nama pemilikan bangunan tersebut ayat (2) pasal ini
sebesar 20 % dari besamya retribusi lama.

f

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 88

Hal- hal yang belum cukup, diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut 
oleh Bupati.

Pasal 89

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Dati U 
Boyolali No 11 Tahun 1988 tentang Bangunan yang diundangkan dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat K Boyolali No. 7 Tahun 1989 seri B No.3 dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Peratnran Daerali ini mulai berlaku pada tanfgal dinndangkan.

Agar snpaya letiap orang dapat mengctahttinya, memerintahkan 
pcngondangan Peraturan Daerah Ini dcngan penempatannya dalam 
Lcmbaran Daerah Kabapatcn BoyoUU

DheUpkandi BoyolaH 
Fada tatiggal |j 2000

BrPATiBl OLALI

dr. H.DJAKA SRIJANTA

■*4
DIUNDANGKAN

Dalam Lembaran Daeraii Kabupaten Boyolali 
Tanggal 17Mei2000 

Nomor 2 Tahim 2000, Seri B Noraor | 
Sekretaris Daerah

f

A

Dri.BAMBANG SQBTEDJO
Pembina Utama Miida

NIP. 010 056 240
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PENJELASAN

PERATERAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR ^ TAHIIN 2000

TENTANG

RETRIBUSIIJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. PENJELASAN UMEM

Di wilayah Kabupaten Boyolali pengaturan tentang Bangunan telah 
dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 
11 Tahun 1988 tentang Bangunan.
Namun karena perkembangan keadaan. Peraturan Daerah tersebut dipandang sudah 
tidak sesuai lagi untuk diterapkan saat ini, diantaranya mengenai syarat- syarat lain 
dan besamya retribusi.

Dalam rangka menciptakan kondisi bangunan yang menjamin ketertiban , 
keamanan, keindahan dan keletarian lingkungan, dipandang perlu meninjau kembali 
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 11 Tahun 1988 
tentang Bangunan dan mengatumya kembali dalam Peraturan Daerah.

n. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 3 

Pasal 4 ayat (1)

Pasal 4 ayat (1) huruf c 
S/d Pasal 5 ayat (1) huruf a

Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 1

Cukup jelas.

yang dimaksud dengan;
a. Mendirikan bangunan adalah pekeijaan 

mengadakan bangunan seluruhnya atau 
sebagian termasuk pekeijaan menggali, 
menimbun atau meratakan tanah yang 
berhubungan dengan pekeijaan mengadakan 
bangunan itu.
Termasuk dalam pengertian mendirikan 
bangunan adalah kegiatan penggalian tanah 
untuk pipa air minum,kabel telepon, kabel 
listrik.

b. Mengubah bangunan adalah pekeijaan 
mengganti atau menambah bangunan an yang 
ada termasuk pekerjaan membongkar yang 
berhubungan dengan pekeijaan mengganti 
bagian bangunan tersebut.

Cukup jelas

Yang dimaksud Rencana Konstruksi Bangunan 
adalah gambaran lengkap tentang konstruksi 
yang akan dipakai untuk bangunan lebih dari 2 
lantaiatau ketinggian lebih dari 6 meter hams 
dilengkapi dengan perhitungan struktur, kecuali 
bangunan 2 lantai dengan bentang kurang dari 6 
meter



Pasal 5 ayat (1) huruf c 
s/dPasal 17

Pasal 18 ayat (1) huruf a

Pasal 18 ayat (2) huruf b

Pasal 18 ayat (1) huruf c 
s/d pasal 21

Pasal 22 ayat (1)

Cukupjelas

Yang dimaksud dengan rapuh adalah Bangunan 
yang sebagian atau seluruhnya dalam keadaan 
rusak sehingga membahayakan umum, 
penghuninya atau pihak ketiga ataupun 
mengganggu keindahan lingkungan.

Yang dimaksud dengan rencana tata ruang kota 
yaitu rencana umum tata ruang kota Ibukota 
Kabupaten dan Ibukota Kecamatan.

cukupjelas

Yang dimaksud dengan mengamankan lokasi 
bangunan adalah menutup lokasi sedemikian 
rupa sehingga para pekerja bahan- bahan 
bangunan, lingkungan sekitar bangunan dalam 
keadaan aman.

A

Pasal 22 ayat (2) s/d 
pasal 26 huruf a.

Pasal 26 huruf b

Pasal 26 huruf c s/d 
pasal 39

Pasal 40 huruf a s/d 
pasal 44

Pasal 45 ayat (1)

Pasal 45 ayat (2) s/d. 
Pasal 54

Cukupjelas

Yang dimaksud dengan tenaga ahli adalah 
seseorang yang mempunyai dasar pendidikan 
formal dan berpengalaman profesional 
dibidangnya.

Cukupjelas

Cukupjelas

Yang termasuk dalam golongan industri 
sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat ini adalah 
industri kecil / rumah tangga.

Cukupjelas

9

Pasal 55 ayat(l).

Pasal 55 ayat (2) s/d 
Pasal 75 ayat (4)

Pasal 75 ayat (5)

Bangunan satu lantai semi permanen yang 
dimaksud adalah bangunan yang mengganggu 
keindahan dan ketertiban lingkungan.

Cukupjelas.

Pembiayaan retribusi sebesar 25 %
sebagaimana dimaksud pasal 75 ayat ini 
diberikan untuk bangunan yang direhab/ 
keseluruhan.
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Pasal 76 ayat(l) 
Pasal 76 ayat (2)

Pasal 81 ayat (3) 

Pasal 82

Pasal 83 ayat (I)

Pasal 83 ayat (2) s/d 
Pasal 90.

Biaya Retribusi IMB disetorkanke Kas Daerah 
Biaya lain selain Retribusi IMB dipenmtukkan 
bagi Dinas Pekeijaan Umum untuk membiayai 
kegiatan operasional dalam rangka penerbitab 
IMB.
Biaya tersebut sebelumnya hams disetorkan ke 
Kas Daerah terlebih dahulu.

Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala DPU.

Cukupjelas.

Disamping memperhatikan kemampuan wjib 
retribusi pengurangan dan keringanan retribusi 
tersebut maksimal diberikan 20 % dari besamya 
retribusi yang hams dibayar oleh wajib retribusi 
dan untuk bangunan yang dibebaskan apabila 
terkena bencana.

Cukupjelas.

4
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