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Menimbang : a.

Mangingat

c.

d.

i.

2.

BUPAT! BOYOLALI,

bahwa dalam rangka menata dan mengendalikan 
pembangunan agar sesuai dengan Rene ana Tata Ruang 
Wilayah Kabu paten Boyolali perlu dilakukan penertiban 
dan penataan bangunan serta pengendalian 
pemanfaatan ruang;
bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan 
bangunan dan menjamin keandaian teknis Bangunan 

Gedung serta mewujudkan kepastian hukum dalam 
penyelenggaraan Bangunan Gedung, perlu dilakukan 
pengendalian oleh Pemerintah Daerah melalui 
penerbitan Izin Mendirikan Bangunan; 
bahwa ketentuan men gen ai penyelenggaraan Izin 
Mendirikan Bangunan sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Daerah Kabu paten Boyolali Nomor 6 Tahun 
2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak 
sesuai lagi dengan perkembangan regulasi sehingga 
perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan 
Bangunan;

Pasal IS ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang...,
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3. Undang'Undang Nomor 28 Tahun 2002 tenumg
Bangunan Gedung < Lem bar an Negara RepubUk 
Indonesia Tahun 2002 Nomor t34, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 lentang
Penataan Ruang (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tenrang Pajak 
Daerah Dan Rctribusi Dacrah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perl in dun gan dan Pcngelolaan Lingkungan Hidup 

(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pc m be n t ukan Pe ratu ra n Pc rundan g-u nd a ngan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali lerakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lcmbaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 
56791;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 

Peraturan Peiaksanaan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4532);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lcmbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

11, Peraturan.....
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11. Peraturai) Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 teniang 
Pelayanan Periainan Bcrusaha Terintegrasi Secara 
£lekironik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6215[;

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 teniang 
Pcraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

13. Peraiuran Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Pcnyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 221);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 
2011 teniang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Boyolali Tah un 2011*2031 (Lembaran Daerah 
Kabupaien Boyolali Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 119};

15. Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2012 
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 10. Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaien Boyolali Nomor 138);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 
2016 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Nomor 189);

Dengan Perse tujuan Bersama
DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan
BUPATI BOYOI.AL1 

MEMUTUSKAN:

Menctapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN MENDIRIKAN 
BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Da lam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

2. Pemcrimah Daerah.. . -
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati seb^ai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang mcmimpin peJaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Qoyolali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Rakyai Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
PemeriniahHn yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan adalah sekumpuJan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan. baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang melipuU perseroan terbatas, perscroan komandiier, 
perseroan lainnya, badan usaha milik negara [BUMNj, atau badan 
usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bcniuk opa pun, 
rirma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuon, pcrkumpulan, 
yayasan, organisasi massa. organisasi sosial polilik, alau organisasi 
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk konirak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung,
7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasU pekerjaan konstruksi yang 

menyatu dengan tempal kedudukannya, sebagian atau scluruhnya 
berada di alas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi 
sebagai lempai manusia melakukan kegiatannya, baik uniuk hunian 
atau tempal linggal, kegiatan kcagamaan, kegiatan usaha, kegiatan 
sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

8. Bangunan Bukan Gedung adalah sualu perwujudan Hsik hasil 
pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempal kedudukannya, 
sebagian atau seiuruhnya berada di alas dan/alau di dalam tanah 
dan/atau air, yang lidak digunakan untuk lempat hunian atau tempat 
tmggal.

9. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan 
seiuruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun 
atau meraUkan tanah yang berhubungan dengan pckcijaan 
mengadakan bangunan.

10. Izin Mendirikan Bangunan yang sclanjutnya disingkal IMB adalah 
perizinan yang diberikan olch Pemcriniah Daerah kccuali untuk 
Bangunan Gedung fungsi khusus oloh Pemerintah kepada pemilik 
Bangunan Gedung untuk membangun baru. mengubah, mcmperluas, 
mengurangi, dan/aiau merawat bangunan gedung aesuai dengan 
persyaratan adminisiratif dan persyaraian leknis yang bcrlaku,

11. IMB Bertahap adalah IMB yang diberikan seeara beriahap oleh
Pemerimah Daerah kepada pemilik Bangunan Gedung untuk
membangun Bangunan Gedung baru.

12. IMB Pondasi adalah bagian dari IMB bertahap yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah kepada pemilik Bangunan Gedung untuk
membangun konstruksi pondasi Bangunan Gedung, yang merupakan 
satu kesatuan dokumen 1MB.

13. Permohonan IMB adalah permohonan yang dilakukan pemilik 
Bangunan Gedung kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan 
IMB.

14. Bangunan.....
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14. Bangunan Gedung Sederhana adalah Bangunan Gedung dengan 
karakter sederhana serta memiliki kompleksilas dan teknologi 
sederhana.

15. Bangunan Oedung Tidak Sederhana adalah Bangunan Gedung dengan 
karakter lidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau 
teknologi tidak sederhana.

16. Bangunan Gedung Khusus adalah Bangunan Gedung yang memiliki 
penggunaan dan persyaraian khusus, yang da lam perencanaan dan 
pelaksanaannya mcmerlukan penyelesaian atau teknologi khusus.

17. Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Umum adalah Bangunan 
Gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi 
kcagamaan, fungsi uaaha, maupun sosial dan budaya.

18. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi Bangunan 
Oedung sebagai dasar pemenuhan tingkar persyaratan adminisiralif dan 
persyaratan teknisnya,

19. Pcnyclcnggaraan Bangunan Gedung adalah kegiauin pembangunan 
yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, 
serta kegiatan pemanfaacan, pelestarlan dan pembongkaran Bangunan 
Gedung,

20. Rencana Tala Ruang Wilayah yang sclanjutnya disingkai RTRW adalah 
hasd perencanaan tata ruang wilayah Dacrah yang cclah ditetapkan 
dengan Peraturan Dacrah.

21. Rencana Detail Tata Ruang yang sclanjutnya disingkat RDTR adalah 
penjabaran dari RTRW Daerah kc dalam rencana pemanfaacan kawasan 
perkotaan.

22. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang sclanjutnya disingkai 
RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk 
mengendaiikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program 
bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, 
rencana investasi, keicntuan pengendoUan rencana, dan pedoman 
pengcndalian pelaksanaan.

23. Keterangan Rencana Kabupaten Boyolali yang sclanjutnya disebut KRK 
adalah informasi teniang persyaratan lata bangunan dan lingkungan 
yang diberiakukan olch Pcmcrintah Dacrah pada lokasi tertencu.

24. Koefisien Tapak Basement yang sclanjutnya disingkai KTB adalah angka 
persentase perbandingan antara luas tapak basement dan luas 
lahan/ianah perpetakan/Dacrah perencanaan yang dikuasai sesuai 
rencana tala ruang dan rencana lata bangunan dan lingkungan.

25. Dokumcn Rencana Teknis adalah gambar teknis Bangunan Gedung dan 
kelengkapannya yang mengikuti tahapan prarcncana, pengembangan 
rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri acas: rencana 
arsitcklur, rencana struklur, rencana utilicas, serta rencana spcsifikasi 
teknis, rencana anggaran biaya, dan perhilungan teknis pendukung 
sesuai pedoman dan standar teknis yang bcrlaku.

26. Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan 
Gedung yang disusun secara lerlulis dan profesional lerkaii dengan 
pemenuhan persyaratan teknis Bangunan Gedung balk dalam proses 
pembangunan, pemanfaatan, pclcstarian, maupun pembongkaran 
Bangunan Gedung.

27. Penilaian....



- 6'

27. Penilaian Dokumen Rencana Teknis adalah evaluasi terhadap 

pcmenuhan persyaratan teknis dengan mempertimbangkan aspek 

lokasi, fungsi, dan klasifikasi Bangun€m Gedung.

28. Pemohon adalah orang alau badan hukum, kdompok orang, atau 

perkumpulan yang mcngajukan pcrmohonan !MB kepada Pemerintah 

Daerah.

29. Pcmilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kdompok 

orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik 

Bangunan Gedung.

30- Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau 

badan uaaha yang dinyatakan ahli yang profcsional di bidang 

pcrencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekeijaan 

dalam beniuk dokumen perencanaan bangunan Hsik lain.

31, Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjuinya dislngkat TABG adalah 

dm yang lerdiri dari para ahli yang lerkait dengan penyelen^araan 

Bangunan Gedung uniuk memberikan pcriimbangan teknis dalam 

proses penelilian Dokumen Rencana Teknis dengan masa penugasan 

terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian 

masalah penyeienggaraan Bangunan Gedung terteniu yang susunan 

an^otanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan 

kompleksiias Bangunan Gedung tertentu icrscbut,

32, Rctribiisi IMB adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian 1MB yang disediakan dan/aiau diberikan olch 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang 

melipuli kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan 

pembangunannya agar teiap sesuai dengan rencana teknis bangunan 

dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Kocrisien Dasar 

Bangunan, Koefisien Luas Bangunan, Kocfisien Ketinggian Bangunan, 
dan pengawasan penggunaan bangunan yang mellputi pemeriksaan 

dalam rangka mcmenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati 
bangunan terse but.

33, Masyarakai adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha 

dan lembaga atau organisasi yang kcgiaiam^ya di bidang Bangunan 

Gedung, lermasuk Masyarakat hukum aclal dan Masyarokat ahli, yang 

berkepemingan dengan penyeienggaraan Bangunan Gedung.

BAB H............

9
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BAB 11
MAKSUD. TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP 

Pasel 2
Peraturan Dacrah ini dimaksudkan scbagai pcdoman penyclcnggaraan (MB.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
a. mewujudkan Bangunan yang mcmenuhi persyaratan adminisiratif dan 

persyaratan leknis Bangunan sesuai dengan fungsi dan laia ruang. yang 
diselenggarakan secara tertib untuk mcnjamin kcandalan teknis 

Bangunan; dan
b. mewujudkan kepaslian hukum dalam penyelenggaraan I MB.

Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini me I i put i:
a. fungsi dan klasiHkasi Bangunan;
b. pemberian (MB;
c. persyaratan permohonan penerbitan IMB;
d. Lata cara penyelenggaraan IMB;
e. retribusi 1MB;
f. dokumen IMB;
g. pemuiihan IMB; 
h- pembinaan;
i. peran Pemcrintah Daerah dan Masyarakat; dan
j. pelaporan.

BAB III
FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN

Bagian Kcsatu 
Umum

Pasal5

Bangunan meliputi Bangunan Gedung dan Bangunan Bukan Gedung.

Bagian Kedua 
Fungsi Bangunan

Paragraf 1 
Baj^gunan Gedung

Pasal 6

{!) Pembagian fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 meliputi: 
a. fungsi hunian;

b. fungsi....
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(2)

13)

b. fbngsi keagamaan;
c. fungsi usaha;
d. fungsi sosial dan budaya; dan
e. fungsi khusus.
Fungsi Bangunan Gedung s^bagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
memiliki lebih dari I (satu| fungsi.
Bangunan Gedung didirikan sesuai dengan ketentuan dalam R'PRWI 
RDTR, penetapan zonasi dan/atau RTBR.

Pasal7

(1) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a 
mempunyai fungsi ulama sebagai tcmpat tinggal manusia yang 
meliputi rumah tinggal lunggal, rumah tinggal deret, rumah tinggal 
susun, dan rumah tinggal scmcntara.

(2) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayai (1) 
huruf b mempunyai fungsi ulama sebagai tcmpat melakukan ibadah 
yang melipuii bangunan masjid lermasuk mushola, bangunan gereja 
termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan 
kelenteng.

(3) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c 
mempunyai fungsi utama sebagai lempat melakukan kegialan usaha 
yang meliputi Bangunan Gedung perkantoran, perdagangan, 
perindusirian, pcrhotclan, wisata dan rckreasi, terminal, rumah 
kost/rumah sewa dan Bangiman Gedung tcmpat penyimpanan.

(4) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
(1) huruf d mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan 
kegiatan sosial dan budaya yang meliputi Bangunan Gedung pelayanan 
pendidikan, pelayanan kcschatan, kebudayaan, laboraiorium, dan 
Bangunan Gedung pelayanan umum,

{5} Fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat {1} huruf e 
mempunyai fungsi utama sebagai lempal melakukan kegiatan yang 
mempunyai lingkai kerahasiaan tinggi tingkal nasional aiau yang 
pcnyelenggaraannya dapat membahayakan Masyarakai dl sekltarnya 
dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi yang meliputi Bangunan 
Gedung untuk reakcor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan 
bangunan sejenis.

Paragraf 2
Bangunan Bukan Gedung 

Pasal 8

Bangunan Bukan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat
berupa;
a. konstruksi pembatas/penahan/pengaman berupa pagar, tanggul/ 

retaining wall, turap baUs kavling/persil;
b- konstruksi penanda masuk lokasi berupa gapura dan gerbang;
c. konstruksi perkerasan berupa jalan, lapangan upacara, lapangan olah 

raga terbuka;
d- konstruksi.....
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d-

e.

r
g-
h.

1.

(1)

(2)

(4)

konstruksi penghubung berupa jembalaii. box culvert, jembatan 
penyeberangan;
konstruksi kolam/reservoir bawah tanah berupa kolam renang, kolam 
pengolahan air, reservoir bawah tanah;
konstruksi menara berupa menara antena, menara reservoir, cerobong; 
konstruksi monumen berupa tugu, paiung;
konstruksi insialasi/gardu berupa instalasi lisiiik, instalasi 
lelepon/komunikasi, instalasi pengolahan; dan/aiau 

konstruksi reklame/papan nama berupa billboard, papan ikian. papan 
nama.

Bagian Ketiga
Klasiflkasi Bangunan Gedung 

Pasal 9

Klasifikasi Bangunan Gedung ditencukan berdasarkan:
a. tingkat kompleksitas;
b. tingkat permanensi:
c. tingkat risiko kebakaran;
d. zonasi gempa; 

lokasi;

(3)

(5)

e.
f. ketinggian; dan 

kepemilikan.
Klasifikasi Bangunan Gedung berdasarkan ling^t kompleksitas 
sebagaimana dimaksud pada ayai (1) huruf a meliputi:
a. Bangunan Gedung sederhana;
b. Bangunan Gedung tidak sederhana; dan 

c- Bangunan Gedung khusus.
Klasifikasi Bangunan Gedung berdasarkan tingkat permanensi 
sebagaimana dimaksud pada ayai (1) huruf b meliputi:
a. Bangunan Gedung darurat atau sementara;
b. Bangunan Gedung semi permanen; dan
c. Bangunan Gedung permanen.
Klasifikasi Bangunan Gedung berdasarkan tingkat risiko kebakaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Bangunan Gedung tingkat risiko kebakaran rendah;
b. Bangunan Gedung tingkat risiko kebakaran sedang; dan
c. angunan gedung tingkat risiko kebakaran linggi.
Klasifikasi Bangunan Gedung berdasarkan zonasi gempa, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1} huruf d ditetapkan berdasarkan percepatan 
puncak batuan dasar meliputi;
a. zona < 0,05 g;
b, zona 0,05 - 0-1 g; 
c- zona 0,1 - 0.15 g
d. zona 0,15 - 0.2 g
e. zona 0,2 - 0.25 g
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f. zona 0,25 - 0.3 g;
g. zona 0,3 - 0.4 g;
h. zona 0,4 - 0,5 g;
i. zona 0,5 - 0,6 g;
j. zona 0,6 - 0,7 g;
k. zona 0,7 - 0,8 g;
l. zona 0,8 - 0,9 g;
m. zona 0,9 - 1,0 g;
n. zona 1,0- 1,2 g;
o. zona 1,2 ' 1,5 g;
p. zona 1,5 - 2,0 g; dan
q. zona > 2,0 g.

(6) Klasifikasi Bangunan Gedung berdasarkan lokasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1} huruf e melipuU;
a. Bangunan Gedung di lokasi padat;
b. Bangunan Gedung di lokasi sedang; dan
c. Bangunan Gedung di lokasi ren^ang.

(7) Klasifikasi Bangunan Gedung berdasarkan kelin^an sebagaimana 
dimaksud pada ayoi (1) huruf f meliputi:
a. Bangunan Gedung bertingkat tinggi;
b. Bangunan Gedung beriingkal sedang; dan
c. Bangunan Gedung bertingkat rendah.

(8) Klasifikasi Bangunan Gedung berdasarkan kepemilikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
a. Bangunan Gedung milik negara/Daerah;
b. Bangunan Gedung milik badan usaha; dan
c. Bangunan Gedung milik perorangan.

Bagian Keempat
Klasifikasi Bangunan Gedung untuk Penyelenggaraan IMB

Pa sal 10

(1) Bangunan Gedung sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayai (2} huruf a meliputi:
a. Bangunan Gedung sederhana I (satu) lantai; dan
b, Bangunan Gedung sederhana 2 (dua) lantai dengan jarak ancar 

kolom paling banyak 3 (liga) meter.
(2) Bangunan Gedung tidak sederhana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi;
a. Bangunan Gedung lidak sederhana bukan untuk kepeniingan 

umum; dan
b. Bangunan Gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum.

BAB IV....
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BAB IV
PEMBERIAN IMB 

Pasa) 11

(1) Setiap orang atau badan yang akan mcmbangun baru, mengubah. 
dan/atau memperluas, bangunan di Dacrah wajib mcmiliki 1MB.

(2) 1MB scbagaimana dimaksud pada ayat (1|, dibcrikan oleh Kcpala 
Perangkal Daerah yang membidangi pcrizinan.

(3) Seiiap orang atau badan yang melanggar kctentuan scbagaimana 
dimaktaid pada ayat (I) dikenakan sanksi administratif bcrupa;
a. leguran lisan;
b. teguran lertulis;
c. pembaiasan kegiaian pembangunan;
d. pcngheniian sementara atau tetap pada pelaksanaan 

pembangunan;
e. penghenlian sememara alau leiap pemanraatan Bangunan,
f. pembekuan IMB;
g. pencabutan 1MB;
h. denda administratif; dan/atau
i. pembongkaran.

Pa sal 12

Pemberian IMB scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2] 
disclcnggarakan berdasarkan prinsip:
a. persyaratan yangjelas, dan prosedur yang sederhana, mudah, apUkatif;
b. pelayanan yang cepat, terjangkau, dan tepat waktu;
c. keterbukaan informasi bagi Masyarakat dan dunia usaha; dan
d. kesesuaian rencana lala ruang, kepasiian hukum, keamanan dan 

keselamaian, serta kenyamanan.

BAB V
PERSYARATAN PERMOHONAN PENERBITAN IMB

Bagi an Kesatu 
Umum

Pasel 13

(1) Persyaratan permohonan penerbitan IMB meUputi:
a. persyaratan administratif; dan
b. persyaratan teknis.

(2) Setiap orang dan/atau badan hukum termasuk instansi pemerintah 
yang mengajukan permohonan IMB harus mcmenuhi seluruh 
persyaratan administratif dan persyaratan teknis scbagaimana 
dimaksud pada ayat (I).

(3) Dalam pengajuan permohonan 1MB scbagaimana dimaksud pada ayat 
(1). Pemerintah Daerah harus:

a. melayani....
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a. melayani pennohonan IMB sesuaJ dengan ketentuaji peraturan 
perundang-undangan; dan

b. menyampaikan persyaratan permohonan IMB dengan j«las.

Bagian Kedua 
Persyaratan Administradf

Pasal 14

(1) Persyaratan administradf sebagaimana dimakaud dal am Pasal 13 ay at 
(1) hurufa. meliputi:
a. data Pemohon;
b. data tanah; dan
C- dokumen dan surat terkait.

(2| Data Pemohon dan data tanah sebagaimana dimaksud pada ay at (l| 
huruf a dan huruf b herlaku sama untuk Bangunan Gedung 
sederhana, tidak sederhana, dan khusus sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (2).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administradf 
sebagaimana dimaksud pada ayac (I). diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga 
Persyaratan Teknis

Paragraf 1 
Umum

Pasal IS

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) 
huruf b meliputi:
a. data umum Bangunan Gedung; dan
b. Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung,

(2) Data umum Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a paling sedikit memuat;
a. nama Bangunan Gedung; 
b- alamat lokasi Bangunan Gedung;
c. fungsi dan/atau klasiilkasi Bangunan Gedung; 
d- jumlah lantai Bangunan Gedung;
e. luas lantai dasar Bangunan Gedung;
f. total luas lantai Bangunan Gedung;
g. ketinggian Bangunan Gedung:
h. luas basement;
i. jumlah lantai besement: dan
j. posisi Bangunan Gedung.

(3) Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud 
pada ayat {I) huruf b paling sedikit memuat:

a. rencana....
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a. rancana arsitektur:
b. rencana struktur; dan
c. rencana utilitas.

(4) Posisi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j 
ditentukan berdasarkan informasi Global Positioning System yang 
diambiJ di dtik tengah Bangunan Gedung.

Paragraf 2
Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung Sederhana 1 (aatu) Lantai

Pasal 16

(1) Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung sederhana 1 (aatu) lantai 
dapat disediakan scndiri oleh Pemohon dengan ketentuan sebagai 
berikut:
a. memenuhi persyaratan pokok tahan gem pa; dan/atau
b. menggunakan desain prototipe Bangunan Gedung sederhana \ 

(satuj lantai.
(2) Desain prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1j huruf b dapat 

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi Daerah.
(3) Dalam hal tidak menggunakan desain prototipe sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, Pemohon harus menyediakan Dokumen Rencana 
Teknis.

(4) Dokumen Rencana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 
digambar oleh:
a. Perencana Konstruksi; atau
b. Pemohon.

(5) Dokumen Rencana Teknis yang digambar oleh Pemohon sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf b depat digambar secara sederhana 
dengan informasi yang len^cap.

(6) Ketentuan lebih lanjui mengenai persyaratan pokok tahan gem pa dan 
desain prototipe Bangunan Gedung sederhana 1 (satu) lantai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung Sederhana 2 (dua) Lantai

Pasal 17

(1) Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung sederhana 2 (dua) lantai 
disediakan oleh Pemohon dengan menggunakan Jasa Perencana 
Konstruksi.

(2) Dalam hal Pemohon tidak mampu menggunakan jasa Perencana 
Konstruksi, Dokumen Rencana Teknis disediakan sendiri oleh 
Pemohon dengan menggunakan desain prototipe Bangunan Gedung 
sederhana 2 (dua) lantai.

(3) Ketentuan....
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(3) Ketentuan Icbih lanjut mcngcnai desain procolipe Bangunan Gedung 2 
(dua) lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam 
Peraturan Bupaci,

pQsal 18

(1) Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung sederhuna 2 (dua) lantai 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 paling sedikit memuat;
a. rencana arsiteklur;
b. rencana struktur; dan
c. rencana utilitas.

(2) Rencana arsilektur sebagaimana dimaksud pada ayai (1) huruf a paling 
sedikit memuat:
a. gambar situasi atau rencana tapak;
b. gambar denah;
c. gambar tampak; dan
d. gambar potongan.

(3) Rencana struktur seb^almana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling 
sedikit memuat;
a. gambar rencana pondasi termasuk dciailnya;
b. gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya; dan
c. gambar rencana atap termasxik detailnya.

(4) Rencana utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling 
sedikit memuat;
a. gambar si stem sanitasi yang terdiri dari sis tern air bersih, air kotor. 

limbah cair» dan limbah padat;
b, gambar jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, 

dan pencahayaan; dan
c- gambar pcngclolaan air hujan dan si stem drainase dalam tapak.

Paragraf 4
Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung Tidak Sederhana dan

Bangunan Gedung Khusus

Pasal \9

Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung tidak sederhana dan 
Bangunan Gedung khusus harus disediakan olch Pemohon dengan 
menggunakan Perencana Konsirukai.

Pasal 20

(1) Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung tidak sederhana dan 
Bangunan Gedung khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 19 
paling sedikit memuai;
a. rencana arsitektur;
b. rencana struktur; dan 
C. rencana utiliias.

(2) Rencana.....
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(2) Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling 
scdikit memuai:
a. gambar sicuasi atau rencana tapak;
b. gambar denah;
c. gambar tampak;
d. gambar pocongan;
e. gambar dclail arsitektur; dan
f. spesifikasi umum perampungan Bangunan Gedung.

(3) Rencana strukiur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling 
sedikit memuat:
a. perhilungan struktur umuk Bangunan Gedung dengan ketinggian 

mulai dari 3 (tiga) lamai, dengan bentang struktur Icbih dari 3 (tiga) 
meter, dan/atau memiliki basement,

b. hasil penyeiidikan tanah;
C- gambar rencana pondasi termasuk detailnya;
d, gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya;
e. gambar rencana rangka atap. penutup, dan detailnya;
f. spesifikasi umum struktur; dan
g, spesifikasi khusus.

(4} Dalam hal Bangunan Gedung memiliki basement, rencana struktur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disertai dengan 
gambar rencana basement termasuk detailnya.

(5) Dalam hal spesifikasi umum struktur dan spesifikasi khusus 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan huruf g memiliki 
model atau hasil tes, maka model atau hasil tes harus disertakan 
dalam rencana struktur.

(6) Rencana uiilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (l| huruf c paling 
sedikit memuat:
a. perhilungan u till las yang lerdiri dari perhitungan kebutuhan air 

bersih, kebutuhan listrik, penampungan dan pengolahan limbah 
cair dan padai, dan beban kelola air hujan;

b. perhitungan tingkat kebisingan dan/atau getaran;
c- gambar sislcm sanitasi yang cerdiri dari sistem air bersih, air kotor, 

limbah cair, limbah padat, dan persampahan;
d. gambar sisiem pengclolaan air hujan dan drainase dalam tapak;
e. gambar sistem instalasi listrik yang lerdiri dari gambar sumber 

listrik, jaringan, dan pencahayaan;
f. gambar si stem penghawaan/vcntilasi alami dan buatan;
g. gambar sisicm proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan tingkat 

risiko kebakaran; dan
h. gambar sisicm penangkal petir.

Pasal 21

Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) harus 
memuat rencana penyediaan fasililas dan aksesibilitas bagi penyandang 
disabililas sesuni kclentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI...
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BAB VI
TATA CARA PENYELENGGARAAN 1MB

Bugian Kesatu 
Umum

Pasa) 22

Pengaturan penydenggaraan 1MB meliputi: 
a. pcngendalian pcnyelen^araan Bangunan Gedung; 

tahapan penydenggaraan IMQ;
1MB benahap;
jangka waktu proses permohonan dan penerbitan IMB; 
perubahan rencana teknis da lam tahap pelaksanaan konstruksi; 
pembekuan dan pencabuton 1MB; 
pendataan Bangunan Gedung;
IMB untuk Uangunan Gedung yang dibangun kolcktif; dan 
penyelenggaraon IMB.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

(1)

i.

Bagian Kedua
Pcngendalian Penydenggaraan Bangunan Gedung

Pasal 23

Pengendalian penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana 
dimaksud dalam PasaJ 22 huruf a diatur mdalul penerbitan IMB
uniuk:
a. pembangunan Bangunan Gedung baru. dan/atau prasarana 

Bangunan Gedung;
b. renovasi Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan 

Gedung, meliputi pembaruan, peremajaan aiau penyempurnaan;
c. rehabililasi Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan 

Gedung melaJui upaya pemulihan kondisi suatu Bangunan Gedung 
cagar budaya agar dapat dimanfaatkan secara eHsien untuk fungsi 
kekinmn dengan cara perbaikan atau perubahan lerteniu dengan 
tetap menjaga nilai kesejarahan, arsitektur, dan budaya; dan

d. pclestarian atau pemugaran.
(2) Penerbitan 1MB sebagaimana dimaksud pada ay at (I| dilakukan

dengan kegiatan;
a. penctapan fungsi dan klasifikas; Bangunan Gedung; dan
b. perubahan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.

Posnl 24

(1) Penetapan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana 
dimaksud dalurn Pasal 23 ayat (2) huruf a melalui mckanisme:
a. Pemilik Bangunan Gedung mengusulkan fungsi dan klasifikasi 

Bangunan Gedung dalam permohonan 1MB; dan
b. Pemerintah Daerah menetapkan fungsi dan klasifikasi Bangunan 

Gedung.
(2} Perubahan......
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(2) Perubahfln fungsi dan klastfikasi Bangunan Oedung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasai 23 ayat (2) huruf b melaJui mekanisme:
a. Pemilik Bangunan Gedung mcngusulkan pcrmohonan baru (MB 

dengan mcngajukan Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung 
sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW atau 
RDTR/penetapan zonaai Kabu paten Boyolali, dan/atau RTBL; dan

b. Pemilik Bangunan Gedung memenuhi persyaratan administratif 
dan persyaratan teknis Bangunan Gedung yang ditetapkan oleh 
Pemcrintah DaeraJt.

Bagian Ketiga
Tahapan Penyelenggaraan I MB

Paragraf 1 
Umum

Pasa) 25

Tahapan penyelenggaraan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasai 22 
huruf b. meliputi;
a. proses prapermohonan IMB;
b. proses permohonan 1MB;
c- proses penerbitan (MB; dan 
d. pelayanan admi n i strasi IMB.

Paragraf 2
Proses Prapermohonan IMB

Pasai 26

Proses prapermohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasai 25 huruf a 
meliputi:
a. permohonan KRK oleh Pemohon kcpada Pemerintah Daerah; dan
b. penyampaian informasi persyaratan permohonan penerbitan 1MB oleh 

Pemerintah Daerah kepada Pemohon,

Pasai 27

(1) Pemohon harus mengajukan permohonan KRK eebelum mcngajukan 
permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasai 26 huruf a.

(2) Pemohon KRK harus mengisi surat pemyataan untuk mengikuti 
ketentuan dalam KRK,

(3) Pemerintah Daerah harus memberikan KRK untuk lokasi yang 
bersangkutan kepada Pemohon.

(4) KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi ketentuan sesuai 
RTRW atau RDTR/penetapan zonasi Daerah, dan/atau RTBL meliputi:
a. fungsi Bangunan Gedung yang dapat dibangun pada iokasi 

bersangkutan;
b. ketinggian maksimum Bangunan Gedung yang diizinkan,
c. jumlah laniai/lapis Bangunan Oedung di bawah permukaan tan ah 

dan KTB yang diizinkan;
d. garis.....
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d. gads sempadan dan Jarak bebas minimum Bangunan Qedung yang 
diidnkan;

e. Koefjsicn Dasar Bangunan maksimum yang diizinkan;
f. KoeHsien Lantai Bangunan maksimum yang diizinkan;
g. Koefisien Daerah Hijau minimum yang diwajibkan;
h. KTB maksimum yang diizinkan.
i. jaringan utilitas kota; dan
j. kctcrangan lainnya yang terkait.

{5) Dalam KRK dicantumkan ketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi 
yang bersangkuian anlara lain:
a. lokasi yang terletak pada kawasan rawan bencana gempa;
b. kawasan rawan longsor;
c, kawasan rawan banjir; dan
d, lokasi yang kcmdisi tanahnya tercemar,

(6) KRK digunakan sebugai dasar pcnyusunan rencana teknis Bangunan 
Gcdung.

Pasal 28

(1| Pemcrintah Oacrah harua menyampaikan informaai persyaratan 
permohonan penerbitan I MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 
huruf b.

|2) Dalam hal rencana pengajuan permohonan IMB Bangunan Gedung 
sederhana, Pcmeriniah Daerah harus menyampaikan inform a si 
mengenai desain prototype dan persyaratan pokok tahan gempa.

Pasal 29

Pemohon harus men gurus perizinan dan/aiau rekomendasi teknis lain dad
instansi berwenang untuk permohonan 1MB Bangunan Gcdung tidak
sederhana untuk kepentingan umum scsuoi dcngan keienluan peraturan
pe r undeing-u ndanga n,

Paragraf 3
Proses Permohonan IMB 

Pasal 30

(1) Proses permohonan 1MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf 
b mempakan pengajuan surat permohonan 1MB kepada Kepuia 
Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dcngan melampirkan 
dokumen persyaratan administratif dan persyaratan leknis.

(2) Kepaia Perangkat Daerah yang membidangi perizinan sebagaimana 
dimaksud pada ay at (1) harus melakukan pemenksaan kelengkapan 
dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

(3) Dalam hal persyaratan administratif dan/atau persyaratan teknis tidak 
Icngkap, Kepaia Perangkat Daerah yang membidangi perizinan 
mengembalikan dokumen permohonan IMB.

(4) Pcngcmbalian dokumen permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan persyaraum.
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Paragraf 4
Proses Penerbitan 1MB

Pasal 31
Proses penerbican IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c
meliputi:
a. penilaian Dokumen Rencana Teknis;
b. persetujuan lertulis; dan
c. penerbitan dokumen IMB.

Pasal 32

(1) Penilaian Dokumen Rencana Teknis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 31 huruf a merupakan evaluasi cerhadap Dokumen Rencana 
Teknis dengan memperhatikan data umum Bangunan Gedung.

(2) Penilaian Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan mengikuli persyaratan teknis 
Bangunan Gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Dokumen Rencana Teknis tidak sesuai dengan persyaratan 
teknis Bangunan Gedung, Pemerintah Dacrah mengembalikan surat 
permohonan IMB, dokumen persyaratan administraiif, dan dokumen 
persyaratan teknis.

{4| Pengembalian surat permohonan IMB, dokumen persyaratan 
administraiif, dan dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilengkapi surat pemberitahuan hasil penilaian Dokumen 
Rencana Teknis.

Pasal 33

(1) Dalam hal penilaian Dokumen Rencana Teknis sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 31 huruf a uniuk Bangunan Gedung ddak sederhana 
untuk kepentingan umum, maka Kepala Perangkat Daerah yang 
membidangi perizinan harus mendapaikaji periimbangan teknis dari 
TABG.

(2) Pertimbangan teknis yang disusun oleh TABG sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan masukan untuk memberikan persetujuan 
pemenuhan persyaratan teknis oleh Kepula Perangkat Daerah yang 
membidangi porizinan.

(3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 
kcsimpulan dari hasil pengkajian berupa nasihat, pendapat, dan 
pertimbangan profesional sccara tcrtulis.

14) TABG memberikan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sccclah mclakukan pengkajian terhadap pemenuhan 
kesesuaian persyaratan teknis dengan ketentuan meliputi: 

fungsi Bangunan Gedung; 
klasifikasi fungsi Bangunan Gedung;
persyaratan teknis Bangunan Gedung tidak sederhana untuk 
kepentingan umum dan bangunan khusus;
persyaratan Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak pen ting 
terhadap lingkungan;

a.
b.
c.

d.
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e. tata bangunan; dan 
r keandalan Bangunan Gedung

(5) TABG memiliki batas waktu dalam melakukan pengkajian pemenuhan 
pcrsyaratan leknis meliputi:
a. Bangunan Gedung tidak sederhana uncuk kepentingan umum dan 

Bangunan Gedung khusus dengan ketinggian 1 (satu) 8amp>ai 
dengan 6 (dclapan) lantai paling lama 8 (dclapan) hari kerja; dan

b. Bangunan Gedung lidak sederhana untuk kepentingan umum dan 
Bangunan Gedung khusus dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) 
lantai paling lama 25 (dun puluh lima) hari kerJa.

Pasal 34

(1) Pertimbangan leknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat |1| 
menyaUikan:
a. dokumen sesuai dengan pcrsyaratan teknis; atau
b. dokumen lidak sesuai dengan pcrsyaratan teknis.

(2) Terhadap pertimbangan tekms sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, TABO memberikan saran leknis pada bagian yang tidak sesuai 
dengan pcrsyaratan teknis.

(3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
bersifat final.

(4) Dalam hal dokumen tidak sesuai dengan persyaratan teknis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Kcpala Perangkat Dacrah 
yang membidangi perizinan mengembalikan surat permohonan 1MB, 
dokumen pcrsyaratan administraiif dan dokumen persyaratan teknis 
kepada Pemohon.

(5| Dalam hal pertimbangan leknis menyaiakan dokumen tidak sesuai 
dengan pcrsyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf 
b Pemohon dapat mengajukan permohonan 1MB yang baru.

Pasal 35

(1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan membuat 
persetujuan lerlulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b 
atas Dokumen Rencana Teknis yang telah memenuhi pcrsyaratan 
teknis Bangunan Gedung.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. paraf pada set lap lembar Dokumen Rencana Teknis; dan
b. surat persetujuan dokumen teknis.

(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (]| dibuat oleh petugas 
yang mclakukan penilaian Dokumen Rencana Teknis.

Pasal 36

(1) Penerbitan dokumen (MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 
huruf c dilfiksanakan melalui mckanisme:
a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan menghitung 

dan menetapkan nilai retribusi;
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b, Pemohon melakukan pcmbayaran retribusi dan m«nyerahkan bukti 
pembavaran retribusi berupa Surat Setor Retribusi Daerah kepada 
Kepala Rerangkat Daerah yang membidangi perizinan; dan

c. Kepala Reran gkat Daerah yang membidangi perizinan menerbitkan 
dokumen I MB.

(2) Pen^itungan dan penetapan nilai retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ay at {1) huruf a aeauai ketencuan peraturan perundang- 
undangan.

(3) Pembayaran retribusi oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ay at 
(1) huruf b dilakukan seteiah Pemohon mendapatkan Surat Ketetapan 
Retribusi Daerah.

Paragraf S
Pelayanan Admin istrasi 1M6 

Pasal 37

Pelayanan administrasi (MB sebagaimana dimaksud dal am Pasal 25 huruf 
d, meliputi:
a. legalisasi atas fotokopi 1MB;
b. pembuatan dupUkat dokumen (MB sebagai pengganti dokumen 1MB 

yang hilang atau rusak, dengan melampirkan surat keterangan hilang 
dari instansi yang berwenang; dan

C. pemecahan dokumen IMB sesuai dengan perubahan pemecahan 
dokumen IMB dan/atau kepemilikan tanah dan perubahan data lainnya 
atas permohonan yang bersangkutan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyelenggaraan 1MB 
berdasarkan penggolongan bangunan sebagaimana dimaksud da lam Pasal 
25 huruf a, huruf b, dan huruf c diatur daiam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat 
1MB Berta hap

Pasal 39

Pada pembangunan Bangunan Gedung tidak sederhana untuk kepentingan 
umum. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan 
mempertimbangkan penerbitan IMB bertahap sebagaimana dimaksud 
daiam Pasal 22 huruf c yang merupakan satu kesatuan dokumen sepanjang 
tidak melampaui batas waklu sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

Pasal 40

(1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan da pat 
menerbitkan JMB bertahap sebagaimana dimaksud daiam Pasal 39 
untuk Bangunan Gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum 
dengan ketentuan;

a. mcmiliki.....
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a. memiliki ketinggian bangunan lebih dari 8 (delapanj lantai 
dan/atau luas bangunan di atas 2.000 (dua ribu) meter pcrsegi; 
dan

b. mcn^unakan pondasi dalam lebih dari 2 (dua) meter.
(2) Pcnerbitan IMB bertahap sebagaimana dimaksud pada ayac (1) 

dilakukan melalui proses pcnerbitan IMB pondasi dan dllanjutkan 
dcngan pcnerbitan 1MB.

(3) Pengajuan permohonan IMB bertahap sebagaimana dimaksud pada 
ayai (1) harus dilakukan daJam wakru bersamaan dalam satu kesatuan 
dokumcn permohonan.

Bagian Kclima
Jangka Waktu Proses Permohonan dan Pcnerbitan IMB

Pasal A1

(1) Jangka waktu proses permohonan dan pcnerbitan IMB sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, dihiiung sejak pengajuan 
permohonan 1MB dinyatakan lengkap dan benar yang melipuii:
a. IMB Bangunan Oedung sederhana 1 (satu) lantai paling lama 3 

(tigo) hari kerja;
b. IMB Bangunan Gedung sederhana 2 (dua) lantai paling lama A 

(empat) hari kerja;
c. IMB Bangunan Gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan 

umum paling lama 7 (lujuh) hari kerja;
d. IMB Bangunan Gedung lidak sederhana unluk kepentingan umum 

dengan keiinggian 1 (salu) sampai dengan 8 (delapan) lantai paling 
lama 12 (dua belasj hari kerja;

e. 1MB Bangunan Gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum 
dengan keiinggian lebih dari 8 (delapan) lantai paling lama 30 (Ciga 
puluh] hari kerja; dan

f. IMB pondasi untuk Bangunan Gedung liciak sederhana untuk 
kepentingan umum paling lama 18 (delapan belas) hari kerja.

(2) Keteniuan lebih lanjut mengenai jangka waktu proses permohonan dan 
pcnerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 
Tahapan Penyelen^araan IMB diacur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Perubahan Rencana Teknis dalam Tahap Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 42

Perubahan rcncana teknis dalam tahap pelaksanaan konstruksi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e aniara lain;
a. perubahan akibat kondisi, ukuran lahan kavling atau persil yang tidak 

sesuai dengan rencana teknis dan/atau adanya kondisi eksisting di 
bawah permukaan tan ah yang tidak dapal diubah atau dipindahkan 
seperii jaringan prasarana dan benda cagar budoya;

b. perubahan akibat perkembangan kebuiuhan Pemilik Bangunan Gedung 
seperii penampilan arsiieklur. penambahan atau pengurangan luas dan 
jumlah lantai, dan cata ruang-dalam; dan

c. perubahan fungsi atas permintaan pemiJik bangunan.
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Pasai 43

Proses aclministrasi perubahan perizinan mcliputii
a. perubahan renc:ana teknis yang dilakukan untuk penyesuaian dengan 

kondisi lapangan dan tidak mempengaruhi sistem struktur dituangkan 
dalam gambar lerbangun (as built drawings]-.

b. perubahan rencana teknis yang mengakibaikan perubahan pada 
arsitektur, struktur, dan utilitas harus melalui permohonan baru (MB; 
dan

c. perubahan rcncana teknis karena perubahan fungsi harus melalui 
proses permohonan baru dengan proses sesuai dengan penggolongan 
Bangunan Gedung untuk penyclcnggaraan (MB.

Pasal 44

(1) Pada masa konslruksi Bang;unan Gedung harus sesuai dengan 
dokumen IMB.

(2) Setiap ©rang alau badan usaha yang berbadan hukum alau tidak 
berbadan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1| dikenakan sank si administraiif.

(3) Sanksi administraiif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: 
a. teguran lisan;
b- teguran tertulis;
c. pembatasan kegiatan pembangunan;
d. penghenlian semeniara alau tetap pada pelaksanaan pembangunan;
e. penghentian scmcniara atau tetap pemanfaatan Bangunan;
f. pembekuan 1MB;
g. pencabutan IMB;
h. denda administraiif; dan/atau
i. pembongkaran.

(4) Keteniuan Icbih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi 
administraiif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialur dalam 
Peraturan Bupatl.

Bagian Ketujuh
Pembekuan dan Pencabutan IMB

Pasal 45

(1) Pelanggaran pada masa konslruksi Bangunan Gedung yang tidak sesuai 
dengan dokumen IMB dikenakan sanksi administraiif berupa 
pembekuan dan pencabutan (MB sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangnn.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekuan dan pencabutan IMB 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dialur dalam Peraturan Oupati,

Bagian Kedelapan 
Pendataan Bangunan Gedung

(2)

Pasal 46.
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Pasal 46

(1) Pendataan Bangunan Gedang scbagaimana dimaksud daiam Pasal 22 
huruf g dilakukan bersamaan dengan proses penerbilan IMB.

(2| Pendataan Bangunan Gedung baru dilakukan berdasarkan data pada 
surat permohonan 1MB.

(3) Pendataan Bangunan Gedung harus dilakukan aecara keselunihan 
dengan sistem terkomputerisasi paling lama 3 (liga) lahun setelah 
diundangkan Pcrat.uran Daerah ini.

(4) Pendataan Bangunan Gedung sebagaimnna dimaksud pada ayat (3} 
dilaksanakan sesuai dengan pedoman leknis pendataan Bangunan 
Gedung oleh insiansi yang berwenang mclaksanakan pengawasan 
Bangunan Gedung.

Bagian Kesembilan
IMB Untuk Bangunan Gedung yang Dibangun Kolektif

Pasal 47

Penyelenggaraan 1MB untuk Bangunan Gedung yang dibangun kolektif 
sebagaimana dimaksud dalam Pas^ 22 huruf hr seperti Bangunan Gedung 
hunian rumah tinggal tun^al, dan rumah dcrct dl satu kawasan diatur 
dalam Peraiuran Bupati.

B^ian Kesepuluh 
Penyelenggaraan 1MB

Pasal 48

Penyelenggaraan 1MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i 
merupakan bagian dari pengaturan penyelenggaraan Bangunan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
RBTRIBUSI IMB 

Pasal 49

(1) Pelayanan pemberian IMB dikenakan retribusi perizinan tertentu.

(2) Pengenaan reuibusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII 
DOKUMEN IMB

Pasal 50

(1) Dokumen 1MB diterbitkan berupa Surat Izin.
(2) Dokumen IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani 

oleh Kcpela Pcrangkat Daerah yang membidungt perizinan.
BAD IX........
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BAB IX
PEMUTIHAN IMB 

Pasal 51

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemutihan IMB daiam rangka 
pembinaan pcnyclcnggaraan bangunan.

(2) Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ay at (1) dapat dilakukan pada 
bangunan yang sudah ccrbangun dan tidak Tnemiliki IMB scrta 
bangunannya scsuai dcngan lokasi, peruntukan, dan pcnggunaan yang 
ditecapkan daiam Rcncana Tata Ruang.

(3) Pemutihan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya 1 
(satu) kali.

(4) Keientuan lebih lanjut mengcnai mckanisme pemutihan IMB 
scbagaimana dimaksud pada ayat {1| dan ayat (3) diatur daiam 
Peraturan Bupati,

BAB X 
PEMBINAAN

Pasal 52

(1) Pembinaan pclaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan olch Bupati 
daiam rangka meningkaikan kemampuan dan kemandirian Pemerintah 
Daerah dan Masyarakat daiam memenuhi ketentuan teknis unluk 
terwujudnya penaiaan Bangunan yang berkelanjutan serta keandalan 
Bangunan.

(2) Pembinaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 
pengembangan, pemantauan, dan/atau evaluasi pemberian 1MB.

(3} Daiam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Bupati menunjuk Perangkat Daerah teknis yang membidangi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan scbagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diaiur daiam Peraturan Bupati.

BAB XI
RERAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu 
Reran Pemerintah Daerah

Pasal 53

(1) Peran Pemerintah Daerah daiam pcnyclcnggaraan bangunan mcUpuli:
a. pengaturan;
b. pemberdayaan; dan
c. pengawasan.

(2) Pengaturan...........
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(2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf a dilakukan 
melalui:
a. pen yu sun an Peraturan Daerah tentang Bangunan yang memuai 

pengaturan terkait penyelenggaraan I MB;
b. penyusunan peraturan bupati terkait IMB sebagai pengaturan 

pelakaanaan Peraturan Daerah tentang Bangunan; dan
c- penyebarluasan norma, standar, pedoman, dan kriteria terkait IMB 

kepada Masyarakat dan penyelenggara Bangunan.
(3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meltputi:

a. pemberdayaan kepada penyelenggara Bangunan; dan
b. pemberdayaan kepada Masyarakat.

(4| Pemberdayaan kepada penyelenggara Bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3| huruf a dilakukan umuk 
menumbuhkembangkan kesadaran akan peran, hak, dan kewajiban* 
serta meningkatkan kemampuan dalam penyelenggaraan Bangunan 
dan IMB melalui:
a. pendataan Bangunan;
b. aosialisasi atau diseminasi; dan
c. bimbingan teknis dan pefatihan.

(5| Pemberdayaan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf b dilakukan terhadap Masyarakat yang belum mampu 
memenuhi persyaratan teknis Bangunan Gedung sederhana dan 
Bangunan Gedung tidak sederhana melalui;
a. pendampmgan pembangunan Bangunan Gedung secara bertahap;
b. penyediaan percontohan rumah tinggal yang memenuhi 

persyaratan teknis, mclipun Dokumen Rencana Teknis prototipe 
rumah, rumah tinggal tunggal sederhana yang berupa rumah inti 
tumbuh, dan rumah sederhana sehat, serta rumah deret 
sederhana; dan

c. bantuan penataan bangunan dan lingkungan yang sehat dan 
sera SI.

(6| Pemberdayaan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3| huruf b dapat dilakukan bersama-sama dengan Masyarakat.

(7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungai 
penegakan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua 
Peran Masyarakat

Pa sal 54

(1) Peran Masyarakat dilakukan untuk mem bantu Pemerintah Daerah 
dengan mengikuli prosedur dan memperhatikan nilai sosial budaya 
setempat.

(2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan mekanisme melaporkan secara tertuUs kepada Pemerintah 
Daerah melalui sarana yang mudah diakses terkait indikasi Bangunan 
yang lidak laik fungsi dan/atau berpotensi menimbulkan gangguan 
dan/atau bahaya bagi pengguna, Masyarakat, dan/atau lingkungan.

(3) Laporan....
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(3) Laporan tertulis seb^aimana dimaksud pada ayat (2) dibuat 
berdasarkan fakta dan pengamatan secara objektif serta perkiraan 
kemungkinan secara teknis gejala konstruksi Bangunan yang tidak laik 
fungsi.

BAB XII 
PELAPORAN

Pasal 55

{1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan menyampaikan 
laporan secara kcscluruhan atas kegiatan pelayanan I MB yang akan 
diproses maupun yang sudah terbit kepada Bupati.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara 
berkala.

BABXJII
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 56

Penyelenggaraan IMB untuk bangunan prasarana Bangunan berupa 
konstruksi bangunan yang berdiri sendiri dan tidak merupakan pelengkap 
yang menjadi satu kesatuan dengan Bangunan alau kelompok Bangunan 
pada satu lapak kaveling atau persil, prinsipnya mcngikuti proses 
penyelenggaraan IMB pada Bangunan Gedung tidak soderhana untuk 
kcpentingan umum dengan persyaratan teknis yang akan diatur lebih lanjut 
dalam Peraturan Bupaii.

Pasal 57

Bagi perusahaan yang mempunyai Izin Investa si Langsung Konstruksi di 
kawasan industri, dapat melaksanakan pembangunan sambil mengurus 
IMB-

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal s58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, permohonan IMB yang teiah 
diajukan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, tctap diproses 
selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 59

(1) Semua Peraturan Pelaksana tentang IMB yang ada selama ini tetap 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Peraturan Bupati sebagai peiaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus 
diterbitkan paJing lama 1 (satu) tahun.

Pasal 60.........



- 28-

Pasal 60

Pada saat Peraturan Dae rah ini mulai bcrlaku, Peraturan Daerah 
Kabupatcn Boyolali Nomor 6 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan 
Bang;unan (Lcmbaran Daerah Kabupatcn Boyolali Tahun 2013 Nomor 6, 
Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupatcn Boyolali Nomor 144), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang mengetahuinya, mcmcrintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan pencmpatannya dalam Lcmbaran Daerah 
Kabupaten Boyolali.

Ditctapkan di Boyolali 
pada tanggal lo

^BUPATl BOYOLALI^

■

L SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal 8

f^.SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BOYOLALI

Asisten Adtninistrasl Umum

I
TiHah *(it^ 1

I .i;n .

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan asllnya

KEPALA BAOIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BOYOLALI

AGNES RTININOSIH

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA 
TENGAH NOMOR (13/2018]



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALl 
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM
Bangunan Gedung maupun prasarana dan sarana Bangunan Gcdung 
sebagai lempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan 
yang sangat strategis daJam pern bent ukan watak, perwujudan 
produkstifitas, dan jati diri manusia. Oleh karena itu, penyelenggaraan 
Bangunan Gedung yang tel£ih diatur dalam undang-undang tentang 
Bangunan Gedung, perlu ditindaklanjuti dengan peraturan operasional 
di daerah,

Hal ini beitujuan mewujudkan Bangunan Gedung yang fungsional, 
andal, berjati diri serta seimbang, serasi dan selaras dengan 
lingkungannya Bangunan Gedung, prasarana dan sarana Bangunan 
Gedung merupakan saJah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Oleh 
karena itu dalam pengaturan Bangunan Gedung tetap mengacu pada 
pengaturan penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan 
peru n dang-u ndangan.

Dalam rangka menata dan mengendalikan pembangunan agar sesuai 
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah f^bupaten Boyolali perlu 
dilakukan peneitiban dan penataan bangunan serta pengendaJian 
pemanfaatan ruang melalui izin mendirikan bangunan. Untuk 
mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan dan menjamin 
keandalan teknis Bangunan Gedung serta mewujudkan kepastian 
hukum dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung, telah ditetapkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2013 tentang Izin 
Mendirikan Bangunan.

Selanjutnya untuk memenuhi aspirasi, kebutuhan Masyarakat dan 
dunia usaha akan pelayanan pubiik yang prima serta dengan 
diundangkannya Peraturan Men ten Pekeijaan Umum dan Peru m ah an 
Rak>al Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan, 
maka Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali sebagaimana tersebut di 
atas sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti. Oleh karena itu 
dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan 
Bangunan.

Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan-ketentuan mengenai fungsi 
dan klasiHkasi Bangunan Gedung, pemberian I MB, persyaratan 
permohonan penerbitan I MB, tata cara penyelenggaraan I MB, retribusi 
IMB, dokumen IMB, pern binaan, peran pemerintah daerah dan 
Masyarakat, sanksi administratif dan pelaporan.

Pengaturan fungsi Bangunan Gedung dimaksudkan agar Bangunan 
Gedung maupun prasarana dan sarana Bangunan Gedung yang 
didirikan sejak awal telah ditetapkan fungsinya sehingga Masyarakat 
yang akan mendirikan dapat memenuhi persyaratan administratif
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maupun teknis. Fungsi dimaksud harus sesuai dengan Rencana Tata 
Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detil Tata Ruang Kabupaten Boyolali.

Pen gat u ran persyaratan administratif dimaksudkan agar Ma^^arakat 
mengetahui iebih rinci persyaratan administratif yang diperlukan untuk 
mendirikan Bangunan Gedung, baik dari kejelasan status lanahnya, 
kejelasan status kepemilikan Bangunan Gedung maupun kepastian 
hukum bahwa Bangunan Gedung maupun prasarana dan sarana 
Bangunan Gedung telah memperoleh pcrsetujuan dari pemerintah 
darah dalam bentuk Izin Mendirikan Bangunan. Kejelasan hak atas 
tanah adalah persyaratan mutlak dalam mendirikan Bangunan Gedung 
maupun prasarana dan sarana Bangunan Gedung, meskipun dalam 
peraturan daerah ini dimungkinkan adalanya Bangunan Gedung yang 
didirikan di atas tanah milik orang lain/pihak lain dengan peijanjian.

Dengan demikian kepemilikan Bangunan Gedung maupun prasarana 
dan sarana Bangunan Gedung dapat berbeda dengan kepemilikan 
tanah. Pengaturan persyaratan teknis dalam Peraturan Daerah ini 
men gat ur persyaratan teknis tala bangunan dan keandaian Bangunan 
Gedung, agar Masyarakat dalam mendirikan Bangunan Gedung 
maupun prasarana dan sarana Bangunan Gedung mengetahui secara 
jclas persyaratan-persyaratan teknis yang harus dipenuhi sehingga 
Bangunan Gedung maupun prasarana dan sarana Bangunan Gedung 
yang didirikan dapat menjamin kese lama tan pengguna dan 
lingkungannnya, dapat ditempa lingkungannya.

Dengan dipenuhinya persyaratan teknis sesuai fungsi dan 
klasinkaainya, maka diharapkan kegagalan konstrukai Bangunan 
Gedung maupun prasarana dan sarana Bangunan Gedung dapat 
dihindari, sehingga pengguna bangunan dapat hidup Iebih tenang dan 
sehat, rohani dan jasmani yang akhimya dapat Iebih baik dalam 
berkeluarga, bekerja, bermasyarakat dan bemegara.

Pengaturan Bangunan Gedung serta prasarana dan saranan Bangunan 
Gedung di Ian da si oleh azas kemanfaatan, keselamaran, keseimbangan 
dan keseraaian Bangunan Gedung dan lingkungannya bagi Masyarakat 
yang berperikemanusiaan dan berkeadilan, Oleh karena itu Masyarakat 
diupayakan untuk terlibat dan berperan aktif, positif, konstrukiif dan 
bersiner^ bukan hanya dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan 
Bangunan Gedung untuk kepentingan sendiri, tetapi juga dalam 
mcningkatkan pemenuhan persyaratan Bangunan Gedung dan tcrtib 
penyelenggaraan Bangunan Gedung pada umumnya.

11. PASAU DEMI PASAL

Pasal1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

3
Cukup jelas.
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Pasal 4
Cukup jelas.

Pa sal 5
Cukup jelas-

Pasal6 
Ayat (1)

Cukup je las.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lebih dan 1 (satu) fungsi* adaJah apabila 
satu Bangunan Gedung mempanyai fungsi utama gabungan dari 
fungsi-fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, 
dan/atau fungsi khusus. Bangunan Gedung lebib dari satu 
fungsi antara lain adalah Bangunan Gedung rumah toko (ruko|, 
atau bengunan gedung rumah - kantor (rukan], atau bengunan 
gedung mal-apartemen-perkamoran, Bangunan Gedung mal- 
perhotelan, dan sejenisnya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal S
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas- 
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Konstruksi reklame/papan nama berupa billboardy papan iklan, 
papan nama dapat berdlri sendiri atau berupa tembok pagar.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.
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Pasal 12
Huruf a

Yang dimakaud dengan “persyaratan yang jelas, dan prosedur 
yang sederhana, mud ah, aplikatir adalah pel ay a nan yang mud ah 
dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, lidak berbeUt- 
belit, mudah diukur, dengan prosed ur yang jelas dan btaya 
teijangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “pelayanan yang cepat, tetjangkau, dan 
tepat waktu* adalah pelayanan yang cepat, mudah dijangkau, 
dan dapat diselesaikan daJam kurun waktu yang telah 
dkentukan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “keterbukaan informaai bagi masyarakat 
dan dunia usaha” adalah pelayanan bersifat terbuka, mudah dan 
dapat diakses, agar mudah diketahui dan dipahami oleh semua 
pihak- 

Huruf d
Yang dimaksud dengan “keseauaian rencana tata ruang, 
kepastian hukum, keamanan dan keselamatan, serta 
kenyamananw adalah pelayanan harus dapat memberikan 
kesesuaian rencana tata ruang, kepastian hukum dan rasa am an 
kepada semua pihak.

PasaJ 13
Cukup jelas.

Paaal 14
Cukup jelas.

Pasal 15 
Ayat(I)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup Jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Posisi Bangunan Qedung berdasarkan 
informasi global positionoing system9 adalah dalam bentuk 
koordinat.

PasaJ 16
Cukup jelas.

PasaJ 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.
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Pa sal 20
Cukupjelas.

Pasal 2i
Cukup jelas<

Pasal 22
Cukupjelas.

Pasal 23
Cukupjelas.

Pasal 24
Cukupjelas.

Pasal 25
Cukupjelas.

Pasal 26
Cukupjelas.

Pasal 27
Cukupjelas.

Pasal 28
Cukupjelas.

Pasal 29
Cukupjelas.

Pasal 30
Cukupjelas.

Pasal 31
Cukupjelas.

Pasal 32
Cukupjelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukupjelas.

Pasal 35
Cukupjelas.

Pasal 36
Cukupjelas.

Pasal 37
Cukupjelas.

>
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Pa sal 38
Cukup jelas.

PaaaJ 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46 
Ayat(l)

Pendataan Bangunan Gedung adalah kegiatan pengumpulan 
data suatu Bangunan Gedung aleh pemerintah daerah yang 
dilakukan secara bersama dengan proses izin mendirikan 
Bangunan Gedung, proses sertifikat layak fungsi Bangunan 
Gedung, dan pembongkaran Bangunan Gedung serta mendata 
dan menda/tarkan Bangunan Gedung yang telah ada.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.
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Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.
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