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BUPATI BOYOLALI 

PROVINSI JAWA TBNGAH
PERATURAN DAERAH KABU PATEN BOYOLALI 

NOMOR 20TAHUN 2018 

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TLTHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang a. bahwa sedap orang berhak hid up sejahtera lahir dan
batin, bertempat cinggal, dan mendapatkan 
lingkungan hid up yang baik, aehat dan nyaman. yang 
merupakan kebutuhan dasar manusia;

b. bahwa pertumbuhan perumahan dan Permukiman di 
Kabupaten Boyolali yang sangat pesat 
Tnengakibatkan munculnya permaaalahan tata ruang 
dan lingkungan, sehingga perlu penataan untuk 
tnemberikan kepastian hukum dal am
penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman;

e. bahwa dal am rangka menyelen^arakan unjsan di 
bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman 
yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten 
BoyolaJi sebagaimana dimaksud Undang'Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhlr 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
agar seauai dengan ketcmuan peraturan pernndang- 
undangan dan kondisi di Daerah serta melaksanakan 
ketentuan Pa sal 36 ay at (3), Pasal 49 ay at (3) dan 
Pasai 98 ay at (3) Undang-Undang Nomor I Tahun 
2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 
dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b 
dan huruf c. perlu menetapkan Peraturan Daerah 
ttntang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman;

Mengingat.....
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Mcngingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembenrukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42J;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrana (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun I960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 lencang

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penaiaan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pcngclolaan Lingkungan Hid up 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20 U tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pern ben rukan Perat u ra n Pc run dang-undan ga n
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang 

Rumah Sasun (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5252);

10. Undang-Undang
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10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 icmang 
Pcmeriniahan Daerah (Umbaron Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Ucmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana lelah diubah bcberapa kali tcrakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
lentang Pcrubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 (entang Pemcrintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58. Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679);

11. Peraiuran Pemcrintah Nomor 36 Tahun 2005 leniang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4532);
12. Peraturan Pemcrincah Nomor 15 Tahun 2010 lentang 

Penyelenggaraan Pcnalaan Ruang (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5103);
13. Peraturan Pemeriniah Nomor 27 Tahun 2012 lentang 

Izin Lingkungan (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 48. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

14. Peraturan Pemeriniah Nomor 88 Tahun 2014 tentang 
Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan 
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);

15. Peraturan Pemeriniah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Pexiy e le n ggaraan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

16. Peraturan Pemcrintah Nomor 64 Tahun 2016 lentang
Pembangunan Perumahan Masyarakal
Berpenghasilan Rendah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6004);

17- Peraturan Pemcrintah

7
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 'Z Tahun 2018 lentang 
Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 316, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6004);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 

Tahun 2011 teniaiig Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Boyolali 2011-2031 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 119);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 
Tahun 2012 temang Bangunan Gedung {Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali 
Nomor 137);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 
Tahun 2016 centang Pembentukan dan Susunan 
Perangkai Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali 
Nomor 183);

21. Pe raturan D aerah Ka b u pate n Boy o I a 1 i Nomor 22 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan 
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189);

Dengan Persetujuan Bersama
DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan
BUPATI BOYOLALI 

MEMUTUSKAN.

Mcneiapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGAKAAN 
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2, Bupati adalah Bupaii Boyolali.
3 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boyolali.

4, Dewan
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4. Dewan Perwakilan Rakyar Dae rah yang selanjutnya disingkai DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dae rah Kabu paten Boyolali.

5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
6. Perangkat Dacrah adalah Perangkal Daerah di Lingkungan Pemcrimah 

Kabupalen Boyolali.
7. Setiap Orang adalah orang perse ora ngan aiau Badan Hukum,
8. Badan Hukum adalah Badan Hukum yang didirikan oleh warga negara 

Indonesia yang kegiatannya di bidang pcnyolenggaraan Perumahan dan 
Kawasan Permukiman.

9. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah salu kesatuan sistem 
yang terdiri alas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan. 
penyelenggaraan Kawasan Permukiman, pemcliharaan dan perbaikan, 
pencegahan dan peningkatan kua liras lerhadap Kawasan Permukiman 
kumuh dan lingkungan, penyediaan tanah, pendanaan serta peran 
masyarakai,

U), Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, 
baik Perkotaan maupun Perdesaan, yang dilengkapi dengan Sarana, 
Prasarana, dan UHlitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah 
yang layak huni,

11. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar 
kawasan 1 indung, baik berupa kawasan Perkotaan maupun Perdesaan 
yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan 
Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 
penghidupan,

12. Lingkungan Hunian adalah bagian dart Kawasan Permukiman yang 
terdiri atas lebih dari salu saluan Permukiman.

13. Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Human yang terdiri atas 
lebih dari satu saruan Perumahan yang mempunyai Sarana, Prasarana, 
dan Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di 
kawasan Perkotaan atau Perdesaan.

14. Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan 
pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat Permukiman 
Perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, 
pelayanan sosial, dan kegiatan ckonomi,

15. Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, 
term as uk pengelolaan, sum her day a aJam dengan susunan fungsi 
kawasan sebagai tempat Permukiman Perdesaan, pelayanan jasa 
pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ckonomi

16. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah 
kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, 
icrmasuk di dalamnya pengembangan kclcmbagaan, pendanaan dan 
si stem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan 
terpadu,

17, Rumah



• 6 -

17. Rum ah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tern pat tinggal 
yang layak huni, Sarana pembinaan keluarga, cerminan harkai dan 
mariabat, serta aset bagi pemiliknya.

18. Rumah S wad ay a adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan 
upaya masyarakat.

19. Rumah Komersial adalah Rumah yang diselenggarakan dengan tujuan 
mendapatkan keuntungan

20. Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi 
kebutuhan Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

21. Rumah Khusus adalah Rumah yang diselenggarakan unruk memenuhi 
kebutuhan khusus.

22. Rumah Negara adalah Rumah yang dimiliki negara dan berfungsi 
sebagai tempat tinggal atau hunian dan Sarana pembinaan keluarga 
serlfl penunjang pelaksanaan tugas pejabal dan/atau pegawai negeri.

23. Rumah Mewah adalah Rumah komersial dengan harga jual diaias harga 
jual Rumah menengah dengan perhitungan sesuai ketentuati peraturan 
perun d an g- u nd an gan.

24. Rumah Menengah adalah Rumah komersial dengan harga jual diatas 
harga jual Rumah sederhana dan di bawah harga jual Rumah mewah 
dengan perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Rumah Sederhana adalah Rumah Umum yang dibangun di atas tanah 
dengan luas kaveling antara 60 m2 (enam puluh meter persegi) sampai 
dengan 200 m2 (dua ratus meter persegi) dengan harga jual sesuai 
ketentuan Pemerintah dan/atau Pemerintah Dae rah.

26- Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun 
dalam suaiu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang 
dislrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun 
vertikal dan merupakan satuan-saruan yang masing-masing dapat 
dimiliki dan digunakan sccara terpisah, tcrutama untuk tempat hunian 
yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan fanah 
bersama.

27. Rumah Layak Huni adalah Rumah yang memenuhi syarat keschatan, 
kenyamanan dan keaelamatan penghuninya.

28. Hunian Berimbang adalah Perumahan dan Kawasan Permukiman yang 
dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk 
Rumah tunggal dan Rumah deret antara Rumah sederhana, Rumah 
menengah dan Rumah mewah, atau dalam bentuk Rumah susun 
aniara Rumah susun umum dan Rumah susun komersial.

29. Perumahan Swadaya adalah sualu Rumah dan/atau Perumahan yang 
dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik sendiri atau 
berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/periuasan, atau 
pembangunan Rumah baru beserta lingkungan.

30. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan 
kualitas fungsi sebagai tempat hunian,

32. Permukiman Kumuh.....
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31- Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena 
ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, 
dan kuaJitas bangunan scrta Sarana dan Prasarana yang tidak 
memenuhi syarat,

32. Raveling Tanah Matang adalah sebidang tanoh yang tclah dipersiapkan 
untuk Rum ah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, 
penguasaan, pemilikan tanah, rencana rind tata ruang, serta rencana 
la la bangunan dan lingkungan.

33- Kawasan Siap Ban gun yang selanjutnya disc but Kasiba adalah 
sebidang tanah yang fisiknya serta Prasarana, Sarana dan Utilitas 
Umumnya tclah dipersiapkan untuk pembangunan Lingkungan Huni an 
skala bcsar sesuai rencana tata ruang.

34. Lingkungan Siap Ban gun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah 
sebidang tanah yang fisiknya serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas 
Umumnya lelah dipersiapkan untuk pembangunan Perumahan dengan 
batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan 
siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

35. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang bcrasal 
dari Anggaran Pendapatan dan Bclanja Negara, Anggaran Pendapatan 
dan Bclanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan 
untuk Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

36. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum adalah Prasarana, Sarana dan 
Utilitas Umum pada Perumahan dan Kawasan Permukiman,

37. Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi 
untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan 
sosial, budaya dan ekonomi.

38. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik Lingkungan Hunian yang 
memenuhi slandar teriemu untuk kebuluhan bertempai tinggal yang 
layak, sehai, aman dan nyaman.

39. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan 
Lingkungan Hunian.

40. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya 
disebut AM DAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha 
dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang 
dipcrlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang 
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

41. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemaniauan 
Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah 
pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang 
tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan 
bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha 
dan/atau kegiatan.

42. Izin Lokasi adalah \zin yang diperlukan untuk pemanfaatan ruang lebih 
dari 1 (satu) hektare untuk kegiatan bukan pertanian dan lebih dan 25 
{dua puluh lima) hektare umuk kegiatan pertanian.

43. Izin Penggunaan.....
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43. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tan ah yang selanjutnya disingkat IPPT 
adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan 
merupakan dasar untuk pcrmohonan mendinkan bangunan,

44. Izin Mcndirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB 
adaJah izin yang diberikan oleh Pcmcrintah Dae rah unluk membangun 
baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/aiau merawat 
bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan 
pcrsyaralan teknis yang berlaku.

45. Izin Pemanfaalan Ruang adalah izin yang dipersyaralkan daJam 
kegialan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan 
pcru n d a n g-un dangan.

46. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil 
perencanaan lata ruang.

47. Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan Perkotaan yang berfungsi 
untuk melayani kegiatan skala Kecamatan aiau beberapa Desa,

48. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat 
SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemeriniah Kabupaten 
kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk 
menyatakan kelalkan fungsi suatu bangunan gedung baik secara 
administratif maupun teknis scbelum pemanfaatannya.

49. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat dengan SPPK 
adalah pusat pelayanan ekonomi* sosial, dan/atau adminisirasi yang 
melayani sub wilayah koia.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2
Perumahan dan Kawasan Permukiman diselenggarakan dengan berasaskan:
a. kesejahieraan;
b. keadilan dan pemerataan;
c. keefisienan dan kemanfaatan;
d. keteijangkauan dan kemudahan;
e. kemandirian dan kebersamaan;
f. kemitraan;
g. keserasian dan keberlanjutan;
h. keterpaduan;
i. kesehatan;
J. kelestarian dan keberlanjutan; dan
k. keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan.

Pasal 3
Pcnyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman bertujuan untuk;
a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman;
b. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran 

penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan Lingkungan Hunian 
dan Kawasan Permukiman sesuai dengan RTR unluk mewujudkan 
keseimbangan kepentingan;

c, meningkatkan.....
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c. meningkatkan daya guna dan haail guna sumber daya alam bagi 
pembangunan Perumahan dengan tetap mcmpcrhaiikan kelestarian 
fungsi lingkungan, baik di kawasan Perkotaan maupun kawasan 
Perdcsaan;

d. memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan 
Pcrumahan dan Kawasan Pormukirnan;

e. menunjang pembangunan di bidang ckonomi* sosial, dan budaya; dan
f. menjamin terwujudnya Rumah yang layak huni dan terjangkau dalam 

lingkungan yang sc hat, aman, sera si, teratur, terencana> terpadu, dan 
berkelanjutan seta bei*wawasan lingkungan.

Pasal 4
Ruang lingkup pengaturan Pcnyclenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman meliputi:
a. pembinaan;
b. lugas dan wewenang Pcmeriiuah Daerah;
c. penyeienggaraan Perumahan;
d. penyelenggaraan Kawasan Permukiman;
e. pengendalian Kawasan Permukiman;
f. pemeliharaan dan perbaikan;
g. perizinan;
h. pencegahan dan peningkatan kualilas terhadap Perumahan kumuh dan 

Permukiman kuinuh;
i. penanganan Perumahan pa sea bencana dan terdampak relokasi;
j. penyediaan tanah;
k. hak, kewajiban dan larangan;
l. pcnycrahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan 

Kawasan Permukiman kepada Pemerintah Daerah;
m. peran masyarakat;
n. sistem informasi;
o. penyelesaian sengkela,
p. pendanaan dan sisiem pembiayaan; dan
q. keieniuan pidana;

BAB III 
PEMBINAAN

B^ian Kesatu 
Umum

Pasai 5
(1} Pembinaan atas penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman dilaksanakan oleh Bupati terhadap aspek:
a. perenCanaan;
b. pengaturan;
c. pengendalian; dan
d. pengawasan.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, 
Bupali meiakukan koordinasi sckloral, lintas wilayah dan pemangku 
kepentingan dan pemberian fasilitasi.

Bagian Kedua
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Bagian Kedua 
Perencanaan

Pasal 6
(1) Pembinaan terhadap aspek perencanaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 huruf a dilakukan terhadap ponyusunan:
a. perencanaan program dan kegiaian bidang Perumahan dan

Kawasan Permukiman yang ditetapkan dalam rencana
pcmbangunan jangka panjang, jangka menengah* tahunan sesuai 
ketentuan peraturan pcrundang*undangan; dan

b. perencanaan pembangunan dan pengembangan Perumahan dan 
Kawasan Permukiman.

(2) Pcnyusunan perencanaan program dan kcgiatan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a diiakukan oleh Bupati dalam rangka 
penyusui^an program clan kegiatan,

(3) Pcnyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b di Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari program dan kegiatan bidang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman di Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjul mengenai pembinaan terhadap aspek
perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga 
Pcngaturan

Pasal 7
(1) Pembinaan terhadap aspek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 huruf b diiakukan dalam pcnyusunan peraturan perundang- 
unclangan.

(2) Pembinaan terhadap aspek pengaturan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman selain Rumah 
susun diiakukan terhadap aspek:
a. penyediaan tanah;
b. pembangunan;
c. pemanfaatan;
d. pemeliharaan; dan
e. pen da naan dan pembiayaan.

(3) Pembinaan terhadap aspek pengaturan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) di bidang Rumah susun diiakukan lerhadap aspek:
a. pembangunan;
b. penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan;
c. pcngeiolaan;
d. peningkatan kualitas;
e. kelembagaan, dan
f. pendanaan dan pembiayaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan terhadap aspek 
pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
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Bagian Kcempat 
Pengendaiian

Pasal8
(1) Pembinaan terhadap aspek pengendalian sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 bumf c dilakukan terhadap:
a. Rumah; 
b- Perumahan; 
c. Permukiman; 
d- Lingkungan Hunian; dan 
e, Kawasan Permukiman.

(2) Pembinaan terhadap aspek pengendalian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan terhadap perizinan, penerdban dan penaiaan di 
bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Pemcrintah 
Dacrah,

(3) Ketentuan Icbih lanjut mengenai pembinaan terhadap aspek 
pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialur dalam 
Pcraiuran Bupati.

Bagian Kelima 
Pengawasan

Pasal 9
(1) Pembinaan terhadap aspek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 huruf d dilakukan melalui kegiaUm pemantauan, evaluasi* dan 
koreksi dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mcrupakan
kegiaian uniuk melakukan pengamatan dan pencatatan
penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

(3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
kegiaian untuk menilai dan mengukur hasil penyelenggaraan 
Perumahan dan Kawasan Permukiman.

(4) Kegiatan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
kegiatan untuk memberikan rekomendasi perbaikan terhadap hasil 
evaluasi penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan terhadap aspek 
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1| diatur daiam 
Peraturan Bupati.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10
(1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan

Permukiman mempunyai tugas:
a. menyusun dan mclaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat 

Daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan 
berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi,

b. menyusun dan mclaksanakan kebijakan Dacrah dengan 
berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tenlang 
pendayagunaan dan pemanl'aatan hasil rekayasa teknologi di bidang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman:

c- menyusun.....
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c.

d.

e.

f.

h.

1.

J*

k,

m,
n.

menyusun rencana pcmbangunan dan pen gem ban gan Pern m ah an 
dan Kawasan Permukiman pa da tingkai Daerah; 
menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi tcrhadap 
pelaksanaan kebijakan Daerah dalam penyediaan Rumah, 
Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hunian, dan Kawasan 
Permukiman;
mclaksanakan pemanfaatan tcknologi dan rancang bangun yang 
ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan 
yang mengutamakan number day a dalam negeri dan kcarifan loka) 
yangaman bagi kesehatan;
mclaksanakan pengawasan dan pcngendalian tcrhadap pelaksanaan 
peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program 
di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada lingkat 
Daerah;
mclaksanakan kebijakan dan slrutegi pada tingkat Daerah; 
mclaksanakan peraturan prrundang*undangan serta kebijakan dan 
strategi penyelcnggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 
pada tingkat Daerah;
mclaksanakan peningkatan kualiias Perumahan dan Permukiman; 
mclaksanakan kebijakan dan strategi Daerah provinsi dalam 
penyelen^araan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan 
berpedoman pada kebijakan nasional;
mclaksanakan pcngelolaan Prasarana, Sarana, dan Uiililas Umum 
Perumahan dan Kawasan Permukiman;
mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan 
provinsi di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada 
tingkat Daerah;
menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba; dan
memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang 
melakukan pembangunan Rumah swfadaya.

(2)

b.

c.

d.

Dalam mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pemerintah Daerah mempunyai wewenang;
a. menyusun dan menyediakan basis data Perumahan dan Kawasan 

Permukiman;
menyusun dan menyempumakan peraturan perundang-undangan 
bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama DPRD; 
memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang Perumahan 
dan Permukiman,
mclaksanakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang- 
undangan serta kebijakan dan strategi penyelcnggaraan Perumahan 
dan Kawasan Permukiman;
mcmfasilitasi kerja sama untara Pemerintah Kabupaten dan Badan 
Hukum dalam penyelcnggaraan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman;
menetapkan lokasi Perumahan dan Permukiman sebagai 
Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh; dan 
mcmfasilitasi peningkatan kualiias tcrhadap Perumahan kumuh 
dan Permukiman kumuh.

e.

f.

g

BAB V
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BAB V
PENYELENGGARAAN PERU MAHAN

Bagian KesaUi 
Umum

Paaal 11
|1| Penyelenggaraan Rum ah dan Pcru/nahan dilakukan untuk mcmcnuhi 

kebutuhan manusia bag] poningkatan dan pcmcrataan
kescjahtcraan rakyat.

(2) Penyeicnggaraan Peruraahan scbagaimana dimaksud pada ay at (1) 
melipuli:
a. percncanaan Pcrumahan;
b. pembangunan Perumahan;
c, pemanfaatan Pcrumahan; dan
d, pengcndalian Perumahan.

{3| Perumahan sebagaimona dimaksud pada ayat (2) mcncakup Rum ah 
atau Perumahan beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

(4) Rumah sebagaimana dimaksud pada ayac (3) dibedakan menuruc Jenis 
dan benluknya.

(5) Jenis Rumah sebagaimana dimaksud pada ayai (4| dibedakan 
berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian yang meliputi:
a. Rumah Komersial;
b. Rumah Umum;
c. Rumah Swadaya;
d. Rumah Khusus; dan
e. Rumah Negara/Daerah.

(6) Bentuk Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (4| dibedakan 
berdasarkan hubungan atau keterikalan an tar bangunan.

\7\ Bcniuk Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (6| melipuu:
a. Rumah Tunggal;
b. Rumah Derct; dan
c. Rumah Susun.

(8] Penycienggaraan Rumah dan Perumahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan oleh Pcmcrintoh Daerah dan/atau Scljwp Orang 
unruk menjumin hak setiap warga negara untuk mcnempali, 
menikmali, dan/atau memiliki Rumah yang layak dalam llngkungan 
yajig sehai, aman. serasi. dan teratur.

(9( Setiap Orang yang mem ban gun Perumahan wajib mencrapkan 
ketentuan hunian berimbang, kecuali seluruhnya diperuntukkan bagi 
Rumah SeUerhana dan/acau Rumah Susun umum sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangen.

B^ian Kedua



- 14 -

Bagian Kedua 
Perencanaan Perumahan

Paragraf 1 
Umum

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Perencanaan
Rumah.

Perumahan
Pasal 12 

dllakukan untuk memenuhi kebutuhan

Perencanaan Perumahan wajib berada di lokasi yang telah ditetapkan 
dalam Peraturan Daerah leniang RTR.
Perencanaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipuli 
perencanaan dan pcrancangan Rumah, sen a perencanaan Prasarana, 
Sarana dan Utilitas Umum Perumahan.
Perencanaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a, Rumah Sederhana;
b, Rumah Mencngah; dan
c, Rumah Mewah,
Perencanaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ay a I (2)
dilaksanakan dengan hunian berimbang, kecuali seluruhnya 
diperuniukan bagi Rumah sederhana dan/aiau Rumah Susun umum.
Perencanaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat |l)
merupakan bagian dari perencanaan Permukiman.

Pasal 13
(1) Perencanaan Perumahan dilakukan untuk kegiatan:

a. pembangunan baru; dan
b. peningkatan kualitas.

(2) Tahapan perencanaan Perumahan meliputi;
a. perencanaan Perumahan sesuai RTR; dan
b. perencanaan teknis berupa perencanaan lapak (stle plan) dan 

pcrancangan reknis rinci,
(3} Hasil perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 

mendapatkan pengesahan dari Bupati.

(4) Dalam hal pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dilakukan 
oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 14
[1] Perencanaan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

dilakukan Sedap Orang yang memiliki keahlian sesuai dengan 
keientuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ay at (1] yang merencanakan 
Perumahan wajib memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi bagi 
Badan Hukum dan Tanda Daftar Usaha Perorangan dari Pemerintah 
Daerah bagi Perseorangan.

Pasai 15



- 15 •

Pasal 15
(1) Pcrencanaan Pcrumahan yang bcrdampak pen ting terhodap lalu iinias 

harus dilengkapi Andalalin atao Rekomendasi Manajemen dan 
Rekayasa LeUu Lintas sesuai dengan kcicnt.uan pcraturan pcrundang- 
undangan.

(21 Perencanaan Perumahan yang berdampak peming lerhadap lingkungan 
hidup wajib melakukan AMDAL scsuui ketentuan peraturan pcrundang- 
undangan.

(3) Perencanaan Pcrumahan yang tidak berdampak pen ling terhadap 
lingkungan hidup wajib menyusun dokumen UKL-UPL alau SPPL

[A) Perencanaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayai (1) dapat 
memasukan unsur kearifan lokal dan wajib memasukan mitigasi 
bencana.

(5) Unsur kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meiipuii: 
a penampilan arsiieklur eksterior;
b. penggunaan Ijahan bangunan;
c. keserasian lingkungan alam dan lingkungan buatan; dan
d. sosial budaya masyarakat.

(6) Unsur mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayai (4} 
diwujudkan da lam beniuk Sarana lingkungan yang tanggap bencana,

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur kearifan lokal dan unsur 
mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat {6) 
diaiur dalam Peraiuran Bupati.

Pasai 16
(1) Perencanaan Perumahan harus memenuhi persyaratan leknis, 

administratif, tata ruangdan ekoiogis,
(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

rencana teknis Perumahan yang lerdiri alas:
a. rencana teknis;
b. persyaratan Rumah; 
c- Prasarana;
d. Sarana; dan
c. Utilitas Umum.

(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat |lf sebt^ai 
berikut:
a. status hak otas tanah dan penguusaan canah;
b. status badan usaha yang membangun Perumahan;
c. mitigasi bencana;
d. Izin Lokasi sesuai dengan ketentuan pcraturan perundang- 

undangan yang beriaku;
c. IPPT alau pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka 

penerbitan Izin Lokasi yang dikeluurkan oich Kantor Pertanahan di 
Daerah;

f. rekomendasi I PR;
g. bukti pclcpasan hak atas tanah Prasarana, Sarana dan UtiUtas 

Umum Perumahan dari Setiap Orang uncuk discrahkan kepada 
Pcmeriniah Daerah;

h. surat pernyataan .....
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h. surac pemyataan pcngelolaan aampah yang diiandaiangani oltrh 
pongc^lola sampah clan Kcpala Desa sctcmpat; dan

i. sural pemyataan penyediaan lahan makam paling sedikii 2% |dua 
perscraius) dari lahun yang dibanguti disertal dengnn nnuian lokasi» 
yang diiandataiiganl oleh Ketua Bad an Permusyawaratan Desa, 
Kepala Desa dan Camat.

(4) Persyaratan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pad a ay at (1) meUputi 
kesesuaian berdasarkan RTR.

(5) Persyaratan ekologis sebagaimana dimaksud pad a ayat (1| meliputi 
keserasian dan kescimbangan antara;
a. lingkungan Perumahan dengan lingkungan alam; dan
b. lingkungan sosial budaya. termasuk nilai-nilai budaya bangsa.

PasaJ 17
(1) Percncanaan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 

(1) wajib mendapatkan pengesahan antara lain Izin Lokasi, sire plan dan 
mitigasi bencana dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketenman 
peraturan perundang-undangan.

(2) Pengesahan sire plari sebagaimana dimaksud pada aval (1| mcrupakan 
syarat wajib dalam pemccahan kavdmg tanah oleh Kan tor Penanahan.

(3) Pcrencanaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams 
mencantumkan hunian be rim bang sebagaimana dimaksud dalam Pasai 
12 ayat (4).

(4) Pengesahan rencana Perumahan oleh Pejabat yang berwenang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan 
perun dang- und a n ga n.

Paragraf 2
Perencanaan dan Reran can gan Rumah 

Pasal 16
(1) Percncanaan dan perancangan Rumah meliputi:

a. Rumah Komerslal;
b. Rumah Umum;
c. Rumah Swadaya;
d. Rumuh Khusus; clan
e. Rumah Negara/Daerah,

(2) Rumah Komersial, Rumah Umum, Rumah Swadaya, Rumah Khusua, 
dan Rumah Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berbemuk Rumah lunggol, Rumah derel dan Rumah susun.

(3) Dalam hal Rumah umum yang bcrbcniuk Rumah lun^l, Rumah 
dcrct, dan Rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 
mendapatkan bantuan dan kemudahan dari Pcmcrintah Daerah harus 
m e mpert i m ban gka n;
a. keterjangkauon day a beli masyarakat; dan
b. potensi dan sumber daya Daerah.

(4) Ketentuan.....



- 17 •

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan pcrancangan Rumah 
sebagaimana dimaksud pada ay at (I) dan ayai (2) diatur dalam 
Peraturan Bupad.

Paijal 19
Perencanaan dan perancangan Rumah lunggal, Rumah deret, dan Rumah
susun hanjs mcmenuhi pcrsyaratan teknis dan administratif scauai
Peraturan Dacrah tentang Bangunan Gedung.

Paragraf 3
Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Pa sal 20
(1) PcrenctinHun Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Penimahan 

disusun secara lengkap untuk mcndukung berfungsinya Perumahan.
(2) Perencanaan Praaarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan wajib 

dilaksanokan oleh Setiap Orang, Pemerintah Dacrah dan Pemcrintah,
(3} Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan yang 

telah mcmenuhi persyaratan wajib memlapat pengesahan dari 
Pemerintah Daerah dan Pemcrintah,

(4) Seiiap Ornng seb^aimana dimaksud pada ayat (21 wajib rnemiliki 
keahlxan di bidang perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 
Perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 21
(1) Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus memenuhi persyaratan;
a. administrasi;
b. tekms; dan
c. ekologis.

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (If huruf a, 
mcUputi:
a. status penguasaan kaveling tanah; dan
b. kelengkapan perizinan.

(3) Persyaratan teknis Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi gam bar struktur Prasarana dilcngkapi gambar detail teknis 
untuk:
a. jalan;
b. drainasc;
c. persampahan berupa tcmpal pembuangan scmcniara;
d. air bersih;
e. pcngdolaan air limbah atau dengan sistem komunal;
f. sumur resapan dan/atau biopori; dan
g. pcncrangan jalan.

(4) Persyaratan rcknis Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (If 
meliputi gambar, lokasi dan jenis Sarana serta dilcngkapi dengan 
gambar detail teknis untuk pembangunan;
a. tempat ibadah;
b. pendidikan;

c- keschatan.....
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c- kesehatan;
d. Sarana olah raga;
e. Sarana parkir;
f. ruang terbuka hijau;
g. pemakaman; dan
h. pos keamanan.

(5) Persyaratan tcknia Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayai (1[ 
scsuai dtfngan jcnis utilitas dan dilengkapi dengan gambar detail teknis 
untuk pcmbangunan:
a. jaringan listrik; dan
b. jaringan iclcpon.

(6) Persyaratan cknlogis sebagaimana dimaksud pada ay at (L) huruf c, 
mciiputi:
a. perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dengan 

penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan;
b. penycdiaan aumur resapan;
c. pengoleihan air limbah;
d. penycdiaan Sarana pengolahan sampah;
e. pcnghijauan;
f. pen^unaan cncrgi non fosi) untuk Prasarana, Sarana dan Utilitas 

Umum; dan
g. pengoperasian dan pcmeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas 

Umum.
(7) Persyaratan tcknis Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a 

sampai dengan huruf c discsuaikan dengan jenis Sarana yang akan 
disediakan berdasarkan luas lahan,

(8) Persyaratan teknis Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f 
dan huruf g wajib disediakan oleh Setiap Orang.

Paragraf 4
Perencanaan Perumahan olch Kclompok Masyarakat

Pasai 22
(1) Perencanaan Perumahan oleh kelompok masyarakat di fasilitasi olch 

Pemerintah Dacrah dengan melibatkan kelompok masyarakat.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayai (1) dilaksanakan melalui 

kegiaian:
a. bimbingan teknIs;
b. banluan teknis: dan
c. pemberdayaan dan pendampingan kelompok masyarakat.

PasaJ 23
(1) Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dapat 

dilaksanakan olch kelompok masyarakat.
(2) Daiam hal perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 

Perumahan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat {U dilakukan mclului:
a. perencanaan tindak kelompok masyarakat; dan
b, perencanaan detail teknik.

(31 Pemehniah Dae rah.....
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(3) Pemerintah Daerah wajib memfasiliiasi pem be relay a an dan
pendampingari kelompok masyarakat dalam perencanaan Prasarana, 
Sorana dan Utilitas Umum Perumahan.

(4) Fasiliiasi pendampingan olch Pemerinuh Daerah dilakukan dengan 
menggunakan tenaga pendamping.

(5) Ketentuan Icbih lanjut mengenai tata cara fasilitasi sebagaimana 
ditnaksud pada ayat {3}f serta penggunaan tenaga pendamping 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diaturdaiam Peracuran Bupaii.

Bagian Ketiga 
Pembangunan Perumahan

Paragraf1 
Umum

Pasal 24
{}) Pembangunan Perumahan dapat dilakukan oleh Setiap Orang,

Pemerintah Daerah dan/alau Pemerintah.
(2) Setiap Orang, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah scbclum

melakukan pembangunan Perumahan wajib memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 25
(1) Pembangunan Perumahan memprioritaskan pcmanfeaian bahan

bangunan seiempat dan memprioritaskan pendayagunaan tenaga kerja 
setempat.

(2) Pembangunan Perumahan dapat mempcrhaiikan unsur kearlfan loka)
sesuai dengan karaktehstik wUayah dalam rangka melestarikan
kebudayaan.

(3) Ketentuan icbih lanjut mengenai pembangunan Perumahan dengan 
unsur kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam 
Peraturan Bupaii.

Paragraf 2

Pembangunan Prasarana, Sarana dan 
Utilitas Umum

Pasal 26
(1) Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/aiau Setiap Orang.
(2) Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utiliiaa Umum wajib dilakukan 

aesuai dengan rencana tapak yang disahkan oleh Pemerintah Daerah.
(3) Pembangunan Prasarana. Sarana dan Utilitas Umum Perumahan harua 

memenuhi persyaratan:
a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah Rumah;
b. keterpaduan aniara Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan 

Lingkungan Hunian;
c. ketentuan.....

J
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(4)

c. ketentuan teknls pembangunan Prasarana, Sarana dan Uiilitas 
Uimim; dan

d. keterpaduan amara Prasarana, Sarana dan Uiilitas Umum 
Perumahan dengan Prasarana, Sarana dan Uliluas Umum dl luar 
Perumahan.

Kcientuan lebih lanjut mengenai pembangunan Prasarana, Sarana dan 
Uiilitas Umum scbagaimana dimaksud pada ayat (3] diatur dalam 
Pcraluran Bupatl,

Paragraf 3 
Kcmudahan Akscs

Pasal 27
{!] Pembangunan Perumahan harus mempunyai akscs menuju Pusat 

Pelayanan Kawasan.
(2| Akses scbagaimana dimaksud pada ayai Il|» terdiri dari sistem jaringan 

Prasarana Perumahan sesuai dengan RTR.
(3) Sistem janngan Prasarana Perumahan scbagaimana dimaksud pada 

ayat (2} terhubung dengan sistem jaringan Prasarana lingkungan.
(4) Kotenluan lebih lanjut mengenai kemudahan akscs scbagaimana 

dimaksud pada ayat (2| dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupatl.

Bagian Kccmpal 
PemanfaHtan Perumahan

Paragraf 1 
Umum

Pasal 28
(1) Setiap Orang yang menempali, menghuni, atau mcmiliki Rumah wajib 

memanfaaikan Rumah sesuai dengan fungsinya.
(2) Pemanfaatan Rumah dapat digunakan sebagai kcgiaian usaha secara 

terbatas tanpa membahayakan dan tidak rnengganggu fungsi hunian.
(3) Pemanfaatan Rumah selain digunakan untuk fungsi hunian harus 

mcmastikan torpeliharanyo Perumahan dan Lingkungan Hunian.
(4} Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Rumah diatur dalam 

Peraturan Bupnti.

Paragraf 2 
Penghunian Rumah

Pasal 29
(1) Setiap Orang berhak untuk bcriempat tinggal atau menghuni Rumah.
(2) Hak untuk menghuni Rumah sebagairrmna dimaksud pada ayar (1) 

dapac berupa;
a. hak milik; atau
b. sewa atau bukan sewa.

Pasal 30

J
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PasaJ 30
(I) Hak milik sebaRaimana dimaksud dalom Pasal 29 ayai {<21 huruf a, 

mcrupakan cara penghunian Rumah dengan sifat kekuasaan penuh 
sebagai pemilik discbuah kawaaan dengoii luas tertentu dcngan waktu 
yang lidak terbatas,

{2| Bukli cara pcnghunian Rumah dengan hak milik sebagaimana 
dimaksud pada ayai (1) ditetapkan berdasarkan peratviran perundang* 
undangan.

Pasal 31
(1) Pcnghunian Kumah dengan cara sewa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 29 ayat (2) huruf b, didasarkan kepada suatu perjanjian tertulis.
(2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang* 

kurangnya memuat:
a. hak dan kewajiban;
b. jangka waktu sewa; dan
c. besarnya harga sewa.

(3) Rumah yang statusnya masih dalam sengketa tidak dapat disewakan.

Pasal 32
(1) Pcnghunian Rumah dengan cara bukan sewa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, dilakukan mclatui:
a. juaJ beh;
b. tukar menukar;
c. hibah;
d. hibah wasiat;
e. waris; atau
f. Iciang.

(2) Pcnghunian Rumah dengan cara bukan sewa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dapat melalui pemberian hak pakai dengan cara 
perjanjian tertulis.

(3) Ketencuan mengenai pcnghunian Rumah dengan cara sewa dan 
pcnghunian Rumah dengan cara bukan sewa harus sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.

Baglan Kelima 
Pengendallan Perumahan

Pasal 33
(1) Pemerintah Dacrah melaksanakan pengendahan Perumahan.
(2) Pcngcndalian Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

melibatkan masyarakai.
(3) Pengendahan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan pada tahap:
a. pcrencanaan;
b. pembangunan; dan
c. pemanfaalan.

(4) Pengendahan.....
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(4) Pen^endalian Perumahan sebagaitnana dimaksud pada ayai (I)
dilaksanakan dalam bentuk:
a. pcrizinan;
b. penertiban; dan/atau
c. penataan.

Pasai 34
(1) Pcngendaliaa Perumahan pada tahap perencanaan sebagaimana

dimaksud dalam Pa sal 33 ay at (3) huruf a dilakukan sesuai dcngan 
RTR.

(2| Pengcndalian Perumahan pada tahap pembangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasul 33 ayat |3} huruf b dilakukan meialui 
permohonan pcngajuan (MB kepada Pcmerintah Daerah.

(3) Pcngendalian Perumahan pada cahap pcmanfaacan sebagaimana
dimaksud dalam Pa sal 33 ay at (3) huruf c dilakukan mclalui SLF 
bangunan gcdung dan pengawasan lerhadap pcmanfaatan Rumah 
uniuk fungsi hunian scria kegiatan usaha setara terbatas lanpa 
membahayakan dan tidak mcngganggu fungsi hunian.

Pasal 35
sebagaimana

b.

c.
d.
e.

(1} Pengcndalian Perumahan dalam bcnruk perizinan 
dimaksud dalam Pasal 33 ayai (4) huruf a meliputi:
H. izin pcrubahan penggunaan tanah dan pertimbangan leknis 

pertanahan dalam rangka Izin Lokasi yang dikeluarkan olch Kantor 
Penanahan di Daerah;
Izin Lokasi sesuai dengan kctentuon peraiuran perundang- 
undangan;
izin mendirikan bangunan: 
izin penghunian; dan 
SLF bangunan gedung,

(2) Ketentuan mcngenai 1MB, Izin Penghunian dan SLF Bangunan Gedung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraiuran perundang-undangan.

Pasal 36
(1) Pengcndalian Perumahan dalam bentuk penerliban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf b dilakukan melaiui 
pengawasan terhadap pembangunan Perumahan yang tidak sesuai 
dengan RTR dan belum mendapatkan (MB dan SLF Bangunan (Jedung.

(2) Dalam hal pembangunan Perumahan yang tidak sesuai dengan RTR 
dan belum mendapatkan (MB dan SLF Bangunan Gedung, Pcmerintah 
Daerah berhak member!kan sanksi administraiif.

Pasal 37
(1) Pengcndalian Perumahan dalam bentuk penataan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf c dilakukan melaiui perbaikan 
guna mewujudkan Perumahan yang scauai dengan RTR dan mcncegah 
terjadinya penurunan kualiias Perumahan.

(2) Bupati.....
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(2) Bupati dapat menunjuk Kepala Perangkat Daeiah yang 
menydcnggarakan urusan pemerintahan bidang Pcrurncjlian dan 
Kawasan Permukiman untuk melaksanakan pengendalian Perumahan 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 34.

Pa sal 38

(1) Pelanggaran atas ketenruan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 11 
ayat (9), Pasal 14 ayat (2j, Pasal 15 ayat (!}. ayat (2), ayat (3), dan ayat 
(4), Pasal 17 ayat (1). Pasal 20 ayat (3J. Pasal 21 ayat (8), Pasal 26 ayai 
(2), Pasal 28 ayat (1) dikcnakan sanksi ad mini strati f be ru pa:
a. teguran lisan;
b. teguran terrulis;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. penghentian tclap kegiatan; 
c. pcncjibuian sementara izin;
f, pencabuian to lap izin; dan/aiau
g. dendo administratif.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penjatuhan 
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaiur dalarn 
Peraturan Bupati.

BAB VI
PE14YELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pasal 39
(1) PemerirUah Dacrah bertanggung jawab menyelenggarakan 

pengembangan Kawasan Permukiman.
(2) Penyclenggaraan pengembangan Kawasan Permukiman sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I) hams sesuai RTR.
(3) Penyelenggaraan Kawasan Permukiman beriujuan uniuk memenuhi 

hak wargn masyarakat atas tempat linggal yang layak dalarn 
Ungkungan yang schat, aman, sera si, dan teratur serta menjomin 
kepastinn bermukim.

(4) Penyelenggaraan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) mencakup Ungkungan Hunian dan icmpai kegiatan pendukung 
perikehidupan dan penghidupan dl Daerah melalui lahapan 
pcrencanaan, pembangunan. pcmanfaaian dan pengendalian.

(5) Penyelenggaraan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang* 
undangan.

Pasal 40

(1) Penyelenggaraan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 39 dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan Kawasan 
Permukiman yang terpadu dan berkelanjutan yang meliputi:

a. hubungan
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a. hubungan an tar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan 
hidup di luar kawasan lindung;

b. ketcrkaitan Lingkungan Hunian Perkulaan dan Lingkungan Human 
Perdcsaan;

c. ketcrkaitan ajitara pengembangan Lingkungan Hunian Pcrkotaan 
dan pengembangan kawasan Perkotaan;

d. keierkaitan antara pengembangan Lingkungan Human Perdesaan 
dan pengembangan kawasan Perdesaan;

e. keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup;
f. kcscimbangan antara kcpcnlingan publik dan kepentingan Seliap 

Orang; dan
g. lembaga yang mengoordinasikan pengembangan Kawasan 

Permukiman.

(2} Penyelcnggaraan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada 
ayal (1) dilakukan melalui:
a, pengembangan yang telah ada;
b. pembangunan buru; atau 
C- pembangunan kembali,

(3) Arahan pengembangan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud 
pada ayat |l) disesuaikan dengan ketentuan peraturan pcrundang< 
undangan.

Pasal 41

(I| Arahan pengembangan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud 
dalam Pasai 40 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Rencana 
pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman,

(2) Pemerintflh Daerah menyusun Rencana Pembangunan dan 
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan 
peraturan pcrundang*undangan.

(3) Penyusunan Rcneana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 
dan Kawasan Permukiman dengan melibatkan peran serta masyarakat.

(4) Ketentuan icbih lanjut mengenai Penetapan Rencana Pembangunan 
dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman diatur 
dalam Peraturan Bupati.

Pasai 42
(1) Pcnyelcnggaraan Lingkungan Hunian Perkotaan dan Perdesaan 

dilakukan melalui:
a. pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan dan Perdesaan;
b. pembangunan hunian lingkungan baru Perkotaan dan Perdesaan; 

atau
c- pembangunan kembali Lingkungan Hunian Perkotaan dan 

Perdesaan.
(2) Pcnyelenftgaraan__

-J
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(2| Penyclenggaraan pcngembangan Lingkungan Hunian Perkoiaan dan 
Pcrdcsaan sebagaimana dimaksud pada ayal {1| huruf a mencakup:
a. pcningkatan cfisicnsi potcnsi Lingkungan Hunian F^irkotaan dan 

Perdesaan dengan mempcrhatikan fungsi dan peranan PerkoCaan 
dan Perdesaan;

b. pcningkatan pelayanan Lingkungan Hunian Perkoiaan dan 
Perdesaan;

c. pcningkatan keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 
Lingkungan Hunian Perkotnan dan Perdesaan;

d. pcnctapan bagian Lingkungan Hunian Perkotaan dan Perdesaan 
yang dibatasi dan yang didorong pengembongannya;

c, pencegahan tumbuhnya lingkungan dan kawasan kumuh; 
r. pencegahan tumbuh dan berkembangnya Lingkungan Human yang 

tidak Cerencana dan tidak teratur;

g. pcningkatan kelestarian a lam dan potensi sumber day a Perdesaan; 
dan

h. pengurangan kesenjangan antara kawasan Perkotaan dan 
Perdesaan.

(3} Penyclenggaraan pembangunan Lingkungan Hunian baru Perkotaan 
dan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada aval (2) huruf b, 
mcncakup:
a. penyediaan lokaai Permukiman;
b. penyediaan Prasarana, Sarana, dan UUlitas Umum Permukiman; 

dan
c. penyediaan lokasi pelayanan jasa pemerincahan, pelayanan sosialk 

dan kegiatan sosial.

Pasal 43
(1) Pembangunan kcmbali Lingkungan Hunian Perkotaan dan Perdesaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayal (I) huruf c dimaksudkan 
untuk memuUhkan fungsi Lingkungan Hunian Perkotaan dan 
Perdesaan.

(2) Pembangunan kembali dilakukan dengan earn:
a. rchabilitasi;
b. rekonstruksi; atau
c. peremajaan.

|3| Pembangunan kcmbali sebagaimana dimaksud pada ayal (2} harus 
menjamin hak penghuni untuk dimukimkan kembali di lokasi yang 
sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) Penyclenggaraan pengembangan dan/atau pembangunan kembali 
Lingkungan Hunian Perkotaan dan Perdesaan dilakukan oleh 
Pemcrintah Dacrah.

(2) Pemerintah Dacrah.....

J
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(2) Pemcriniah Dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
mcmbentuk alau menunjuk Badan Hukum.

(3) Pembentukan atau pcnunjukan Badan Hukum sebagaimana dimaksud 
pada ay at (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Bupati dapat mcndelegasikan pcnetapan pembentukan atau 
pcnunjukan Badan Hukum kepada Pejabat yang diiunjuk.

Fasal 45

(1) Perencanaan Kawasan Pcrmukiman dimaksudkan untuk menghasilkan 
dokumen rcncana Kawasan Pcrmukiman sebagai pcdoman bagi scluruh 
pemangku kcpentingan,

(2} Dokumen rencana Kawasan Pcrmukiman sebagaimana dimaksud pada 
ayat {!) ditetapkan oleh Bupati.

(3) Perencanaan Kawasan Pcrmukiman harus mencakup:
a. peningkatan sumbcr day a Ferkoiaan atau Perdcsaan;
b. micigasi bcncana; dan
c. penyediaan atau peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas 

Umum,
Pasal 46

(1) Pembangunan Kawasan Pcrmukiman disesuaikan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

(2) Pembangunan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daernh dan/atau Badan Hukum.

Pasal 47

(1) Pemanfaatan Kawasan Pcrmukiman dilakukan untuk: 
menjamina. dengan fungsinyaKawasan Permukiman sesuai 
sebagaimana ditetapkan dalam RTR; dan 

b- mewujudkan strukiur ruang sesuai dengan perencanaan Kawasan 
Permukiman,

(2) Pemanfaatan Kawasan Pcrmukiman sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

(1) Pengendalian Kawasan Permukiman dilakukan untuk:
a. menjamin pelaksanaan pembangunan Permukiman don

pemanfaatan Permukiman sesuai dengan rencana Kawasan 
Pcrmukiman; dan

b. mcncegah cumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh.
(2) Pengendalian penyelcnggaraan Lingkungan Hunian Perkotaan

dilaksanakan pada;
a. pengembangan Perkotaan; atou
b. Perkotaan baru.

(3) Pengendalian.....

7
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(3) Pengcndalian penyelcngga raan Llngkungan Hunian Perdesaon
dilaksanakaji pada pcngembangan Perdcsaan sebagat pusat 
pertumbuhan ckonomi, sosial, dan/aiau bud ay a Pcrdesaan.

|4) Pengtrndaiian Kawasan Permukiman dilakukan ol<?h Pemerimah Dacrah, 
Badan Hukum dan/atau Setiap Orang yang dilaksanakan scsuai 
dengan keicmuan peraluran pe run dang-undangan serta kewenangan 
Pemerintah Daerah.

BAS VII
PENGENDALIAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bagian Kcaatu 
Umum

Pa sal 49
(1) Pemerintah dan Pemerimah Daerah sesuai dengan kewenangannya 

bertanggung jawab melaksanakan pengendalian dalam Kawasan 
Permukiman.

(2) Pengendalian Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) dilakukan pada lahap:
a. pcrencanaan;
b. pembangunan; dan
c. pemanfaatan

Bagian Kedua 
Pcrencanaan

Pasal 50
(1) Pengendalian penyelcngga raan Kawasan Permukiman pada tahap

pcrencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2f huruf a 
melipuu;
a. mengawasi rencana penyediaan Prasarana, Sarana dan Utiliias 

Umum sesuai dengan siandar pelayanan minimal; dan
b. memberikan bataa zonasi Ungkungan Hunian dan tempat kegiatan 

pendukung.
(2) Pengendalian penyelenggaraon Kawasan Permukiman pada tahap

perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilakukan olch 
Pemerintah Daerah sesuai dengan RTR, dan Rcncana Pembangunan 
dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bagian Ketiga 
Pembangunan

Pasal 51
(U Pengendalian penyelenggaraan Kawasan Permukiman pada tahap 

pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayal (2) huruf b 
dilakukan dengan mengawasi pelaksanaan pembangunan pada 
Kawasan Permukiman sesuai dengan RTR dan perizinan yang tclah 
dicetapkan.

(2) Pengendalian.....
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(2) Pengcndalian penyrlcnggaraan Kawasan Permukiman pada tfthap 
pcmbangunan sebagaimana dimaksud pad a ayai (1) dilakul^n mdalui:
a. pcmanlauan;
b. evaluasi;
c. pelaporan; dan
d. pembcrian rekomendasi.

Pasa) 52
Pemancauan sebagaimana dimaksud dalam Pasa I 51 ayat (2) huruf a 
mcrupakan kcgiaian pcngamatan (erhadap p«nyelenggaraan Kawasan 
Permukiman sccara langsung, tidak langsung, dan/atau melalui laporan 
masyarakat,

Pasa) 53
Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5) ayat (2| huruf b merupakan 
kegiatan penilaian terhadap lingkat pcncapaian penyelenggaraan Kawasan 
Permukiman sccara terukur dan objektif.

Pasal 54
(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 aval {2) huruf c 

dilakukan dengan penyampaian hasil pemamauan dan evaluasi 
terhadap pcnyelenggaraan Kawasan Permukiman,

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat |l) dilakukan secara 
bcrkala.

Pasal 55
Pembcrian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) 
huruf d diterbitkan apabila terjadi permasalahan dalam pemanfaatan lahan,

Bagian Keempat 
PemQnfaatan

Pasal 56
(t) Pemerintah Daerah mclakukan pengendalian pemanfaatan Kawasan 

Permukiman melalui:
a. pembcrian insentif;
b. pengenaan disinsencif; dan
c. pengenaan sanksi,

(2] Pembcrian insentif aebagaimano dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
diberikan kepada penyelenggara Perumahan dan Kawasan Permukiman 
yang mclakukan pengendalian pada tahap pemanfaatan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang undangan,

(3) Pembcrian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1| huruf a, 
berupa:
a. insentif perpajakan;
b. pembcrian kompensasi;
c. subsidi silang;
d. bantuan Prasarana, Sarana d^n Utilitas Umum; dan/atau 
c. kemudahan prosedur perizinan.

(4) Pemberian.....

J
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(4) Pemberian insentif selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat 
diberikan daJam benruk hibah.

(5) Ketenluan lebih lanjut mengenai bcniuk hibah dan laia cara pemberian 
hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diaiur da lam Pcraturan 
Bupati.

Pa sal 57
(1) Insentif pcrpojakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat {3J 

huruf a diiakukan sesuai dengan ketentuan peraiuran perundang- 
undangan di bidang perpajakan

(2) Bantuan Prasarana, Sarona dan Utilitas Urnum sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 56 ayat (3) huruf cl dapai dibcrikan dalam bentuk bantuan 
stimulan.

(3) Bantuan stimulan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur insentif 
perpajakan, pemberian kompensasi, subs id i silang, bantuan Prasarana, 
Sarana dan Utilitas Umum» dan/acau kemudahan perizinan diaiur 
dalam Peraturan Bupati

Pasal 58
(1| Pemberian insentif dapat diiakukan oleh:

a. Pemerintah Dacrah kepada Pemerintah Daerah lainnya;
b. Pemerintah Dacrah kepada Badan Hukum; atau
c. Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

(2) Pemberian insemif dari Pemerintah Dacrah kc Pemerintah Daerah 
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (]| huruf a berupa:
a. kompensasi pemberian bantuan stimulan Prasarana, Sarana dan 

Utilitas Umum;
b. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaalan ruang yang 

diberikan oleh Pemerintah Daerah penerima manfaat kepada 
investor yang berasal dari Dacrah pemberi manfaat: atau

c. publikasi atau promosi Daerah.
(3) Pemberian insentif dari Pemerintah Daerah kepada Badan Hukum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
a. pemberian kompensasi; dan/alau
b. kemudahan prosedur perizinan,

(4) Pemberian insentif dari Pemerintah Dacrah kepada masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berbentuk:
a. pemberian kompensasi;
b. pengurangan retribusi;
c. bantuan sewa Rumah;
d. bantuan peningkatan kualitas Rumah scria Prasarana, Sarana dan 

Utilitas Umum; atau
e. kemudahan prosedur perizinan.

(5} Ketenluan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59
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Pasaj 59
(1) Pcngrnaan disinsentif scbagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayai (1) 

huruf b diberikan kepada pcnyclenggara Kawasan Fermukiman yang 
lidak mcflakukan prngendallan pada tahap pemanfHatan sesuai dengan 
ketentuan peraturan pcrundang-undangan,

(2) Bentuk pengenaan disinsentif scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
b«mpa:
a. pengenaan rctribusi Daerah;
b. pembatasan pcnycdiaan Prasarana, Sarana dan utilitas;
c. pengenaan kompensasi; dan/aiau
d. pengenaan sanksi l)erdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengenaan retribusi Daerah scbagaimana dimaksud pada ayat {2| huruf 
a dilakukan melalui pembebanan atas sejumlah kcgiaian 
pcnyclenggaraan Kawasan Permukiman dengan tujuan untuk 
pembangunan Sarana yang berhubungan dengan kepentingan secara 
langsung masyarakat.

(4) Pembatasan penyediuan Prasarana, Sarana dan Utililas Umum 
scbagaimana dimaksud pada aval (2| huruf b dilakukan mclalui 
pembatasan pembenan sebagian fasilitas dasar Perumahan yang 
seharusnya diberikan dalam penyelenggaraan Kawasan Permukiman.

(S| Pengenaan kompensasi scbagaimana pada ayat {2} huruf c dilakukan 
berupa:
a. pembatasan penyediaan SaranH dan Prasarana; dan
b. pengenaan persyaratan khusus dan perizinan bagi kegiaian 

pemanfaatan mong dan tanah yang diberikan PemerinLah Daerah 
kepada investor.

BAB VIM
PEMEUHARAAN DAN PERBAIKAN

Bagian Kesatu 
Pcmcliharaan

Pasttl 60
(1) Pemdiharaan Perumahan dilakukan mclalui perawatan dan 

pcmcriksaan secara berkala.
(2) Perawatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses 

menjaga aiau mempenahankan fungsi Rumah seria Prasarana, Sarana, 
dan Utilitas Umum yang dilakukan secara rutin.

(3) Pemeriksttan secara berkala scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan proses memcriksa kondisi fisik Rumah serta Prasarana, 
Sarana, dan Utilitas Umum dalam jangka tertentu sesuai dengan umur 
konstruksi.

Pasal 61
(1) Pemcrintah Daerah berlanggung jawab dalam pemdiharaan 

Perumahan. Permukiman, Ungkungan Hunian, dan Kawasan 
Permukiman.

(2| Pemdiharaan.....
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(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud patla ayat |1| meliputi Prasarana, 
Sarana dan Utilitas Umum yang menjadi Barang Milik Daerah sesuai 
detigan ketentuan peraturan pcrundang-undangan.

(3) Pcmcliharaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Prasarana, 
Sarana dan Uiilitas Umum yang belum menjadi Barang Milik Daerah 
dilaksanakan olch Setiap Orang.

(4) SeUap Drang yang mcmanfaatkan Rumah wajib melakukan 
pemeiiharaan Kumah sesuai dengan ketenluan peraturan perundang- 
undangan.

(5) Ketenluan iebih lanjut mengenai pemeiiharaan Prasarana, Sarana dan 
Utilitas Umum scbagaimana dimaksud pads ayat (2), ayai (3) dan ayat 
(4) diarur dalam Peraturan Bupati.

(6) Pelanggaran atas ketenluan sebagaimana dimaksud pad a ayat (4| 
dikenakan sanksi adminlstraiif berupa:
a. leguran lisan;
b. teguran icrlulis;
c. pencabuian sementara izin;
d. pencabutan tetap izin; dan/atau
e. denda adminiscratif.

(7) Ketenluan Iebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penjatuhan 
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayal (b| diatur dalam 
Peraturan Bupati.

Bagian Kedua 
Perbaikan

Pasal 62
(1) Perbaikan dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran.
(2) Rehabilitasi atau pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayal (I) 

mcrupakan kegiatan perbaikan Rumah serta Prasarana, Sarana d£ui 
Utilitas Umum jika terjadi kerusakan uniuk mengembalikan fungsi 
sebagaimana semula.

(3) Perbaikan dilakukan di Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hunian, 
dan Kawasan Permukiman.

Pa sal 63
(1) Perbaikan Perumahan dilakukan oleh Setiap Orang.
(2} Perbaikan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

sccara berkala.
(3) Perbaikan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayal (1} oleh 

masyarakat miskin yang dilakukan scchth swadaya da pat dibenkan 
fasilitasi pendanaan dan/atau pembiayaan ulch Pemerintah Daerah.

14) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang mcrupakan Barang Milik 
Daerah, perbaikannya dilakukan Pemerintah Daerah,

(5) Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Permukiman, 
Lingkungan Hunian, dan Kawasan Permukiman dapat dibenkan 
baniuan oleh Pemerintah Daerah.

(6) Ketenluan.....
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(6) Ketenruan lebih lanjui mengenai perbaikan Prasarana, Sarana dan 
Uciliias Umum sebagaimana dimaksud pada ayal (4) dan ayai (5) diatur 
daiam Peraturan Bupati.

BAB IX 
PERiZINAN

(1)

(2)

(31

(4)

Pasal 64
$«tiap Orang yang rnelakukan pcmbangunan dan pcngcmbangan 
Perumahan dan / at a u Kawasan Permukiman wajib memiliki izin 
pembangunan dan pcngembangan Perumahan atau izin pcmbangunan 
dan pcngembangan Kawasan Permukiman.

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat 
(l| diaiur daiam Peraturan Bupati.

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayai (1). 
dikenakan sanksi admimstratif berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian semeniara kegiatan;
d. penghentian tetap kegiatan;
e. pencabutan sementara Izin;
f. pencabutan tetap jzin; dan/atau
g. denda administratif.
Ketentuan lebih lanjut mcngenai mekanisme dan talu cara penjaiuhan 
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaiur daiam 
Peraturan Bupati.

BAB X
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP 

PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 65

11) Pencegahan dan peningkotan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan 
Permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kchidupan dan 
penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh 
dan berkembangnya Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh baru 
sena untuk menjaga clan meningkatkan kualitas dan fungsi Perumahan 
dan Permukiman.

(2) Pencegahan dan peningkafan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan 
Permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
berdasarkan pada prinsip kepastian bemiukim yang menjamin hak 
seiiap warga negara untuk mcnempati. mcnikmati, dan/aiau memiliki 
tempat tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang< 
undangan.

(3} Pencegahan.....

J
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(3) Penccgahan dan pcningkatan kualitas terhadap Perumahan Jcumuh dan 
Permukiman kumuh scbagaimana dimaksud pada aval (1) wajib 
dilakukan oleh Pemcrintah, Pcmerintah Daerah, dan/aiau Setiap Orang.

Bagian Kedua 
Penccgahan

Pasal 66

(1) Penccgahan lerhadap tumbah dan berkcmbangnya Perumahan kumuh 
dan Permukiman kumuh baru mencakup:

a. ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang Unggi;
b. kelidaklengkapan Prasarana, Sarnno. dan Utilitas Umum:
c. penurunan kualitas Rumah, Perumahan, dan Permukiman, serta 

Prasarana. Sarana dan Utilitas Umum; dan
d. pembangunan Rumah, Perumahan, dan Permukiman yang lidak 

seauai dengan RTR.
(2| Penccgahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mclalui:

a. pengawasan dan pengendallan; dan
b. pemberdayaan masyarakal.

(3) Pengawasan dan pcngendalian scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a dilakukan alas kesesuaian terhadap perizinan, aiandar teknis, 
dan keluikan fungsi mclalui pemeriksaan sccara berkala sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat {2} huruf b 
dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman melalui pendampingan dan pe lava nan i n formas i.

(5} Penccgahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1| wajib dilakukan oleh 
Pemerintah, Pemcrintah Daerah, dan/atau Setiap Orang,

(6) Ketentuan Icbih lanjul mengenai penccgahan terhadap tumbuh dan 
berkcmbangnya Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh baru 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur daJajn Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga 
Peningkatan

Paragraf 1 
Umum

Pasal 67
Pemcrintah Daerah berkewajiban dalam melakukan peningkatan kualitas 
terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh di Daerah yang 
penanganannya dilakukan secara man u si aw i, berbudaya, berkcadilan dan 

ekonomis,
Pasal 68.....
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Pasal 68

(1) Pemcrintah Daerah dalam upaya melakukan pcningkatan kualitas 
terhadap Perumahan kumuh dan Pcrmukiman kurmih di Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dilakukan melalui pcnetapan 
lokasj Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh.

(2) Penetapan lokasi Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh 
dilakukan melalui:
a. pcnetapan kriteria dan tipologi;
b. pcnetapan lokasi dan perencanaan penanganan;
c. pcnetapan pola-pola penanganan;
d. pengclolaan; dan
e. pengembangan pola kemitraan, peran masyarakai, dan kearifan 

iokal.

Paragraf 2
Pcnetapan Kriteria dan Tipologi

Pasal 69
Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh ditetapkan melaJui pcnilaian 
kriteria sebagai berikul:
a. bangunan gedung;
b, jalan lingkungan;
c, penyediaan air minum;
d. drainaae lingkungan;
c. pengelolaan air limbah;
f. pengclolaan persampahan; dan
g. proteksi kebakaran.

Pasal 70

(1) Kriteria kckumuhan dilinjau dari bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, mencakup:
a. ketidakteraturan bangunan;
b- tingkai kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan 

kcicntuan RTR Daerah; dan/alau 
c. kualiias bangunan rendah.

(2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a mempakan kondist bangunan gedung pada Perumahan dan Kawasan 
Permukiman tidak memenuhi perayaraian:
a, tata bangunan dalam Rencana Rinci Tata Ruang. pahng sedikil 

pengaturan bentuk, besaran, pcrletakan, dan tampilan bangunan 
pada suatu zona; dan/aiau

b. tata bangunan dan tala kualitas lingkungan dalam Rencana Rinci 
Tata Ruang paling sedikit pengaturan blok lingkungan* kavling, 
bangunan, kciinggian dan cievasi laniai, konsep identitas 
lingkungan, konsep oricniasi lingkungan, dan kondisi jalan.

(3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi tidak sesuai RTR serta kondisi 
bangunan gedung pada Perumahan dan Permukiman dengan pcnilaian 
terhadap:

a. Koefisien.....

7



-35 -

a. Koffnsien Dasar Bangunan yang melebihi kctentuan Rcncana Rind 
Taia Ruang; dan/atau

b. KocHsicn Laniai Bangunan yang melebihi ketentuan dalam Rinci 
Tata Ruang.

{4) Kudlitas bangunan rend ah merupakan kondisi bangunan gedung pada 
Perumahan dan Permukiman yang lidak sesuai dengan pcrsyaraian 
leknis,

(5) Pcrayaralan teknis bangvman gedung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) tcrdirl dari:
a. pengendalian dampak lingkungan;

pembangunan bangunan gedung di atas dan/acau di bawah tanah, 
di atas dan/atau di bawah air, di atas dan/aiau di bawah Prasarana 
aiau Sarana;
kcsclamaian bangunan gedung; 
kesehacan bangunan gedung; 
kenyamanan bangunan gedung; dan 
kemudahan bangunan gedung.

b.

c.
d
e.
f.

Pasal 71

Dalam hal bangunan gedung tidak memiliki IMS dan peraeiujuan 
mendirikan bangunan untuk Jangka waktu sementara» maka pcnilaian 
ketidakteraturan dan kepadatan bangunan diiakukan oleh Pcmcrintah 
Dacrah dengan mendapatkan pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan 
Gedung.

Pasal 72
(1) Kritcrin kckumuhan ditinjau dari jaJan lingkungan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 69 huruf b mencakup:
a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani scluruh lingkungan 

Perumahan aiau Permukiman; dan / a la u
b. latalitas permukaan jalan lingkungan buruk.

(2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani scluruh lingkungan 
Perumahan atau Permukiman merupakan kondisi sebagian lingkungan 
Perumahan atau Permukiman tidak tcriayani dengan Jalan lingkungan.

(3) Kualicas permukaan Jalan lingkungan buruk merupakan kondisi 
sebagmn atau seluruh Jalan lingkungan teijadi kerusakan pada 
permukaan jalan.

Pasal 73

(1) Kritcria kckumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 69 huruf c mencakup:
a. ketidaktersediaan akses aman air minum; dan/atau
b. tidak icrpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai 

standar yang berlaku.
(2) Ketidaktersediaan akses aman air minum merupakan kondisi 

masyarakat yang tidak dapai mengakses air minum yang memenuhi 
persyaratan kesehatan.

(3) Tidak .....



• 36 -

(3) Tidak terpenuhinya kebuiuhan air minum setiap individu merupakan 
kondisi kebutuhan air minum masyarakat daiam lingkungan 
Perumahan atau Permukiman tidak mencapai standar minima] 
kebutuhan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) liter/orang/hari,

Pasal 74
(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainas« lingkungan aebageimana 

dimaksud dalam Pasal 69 huruf d mencakup;
a. drainase lingkungan lidak mampu mengalirkan limpa&an air hujan 

sehingga menimbulkan genangan;
b. ketidaktersediaan drainase;
c. fidak terhubung dengan sislem drainase Perkotaan;
d. tidak dipelihaia sehingga terjadi akumulaai Umbah padal dan cair di 

dalam ny a; dan/atau
e. kualitas konstjuksi drainase lingkungan buruk.

(2) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan 
sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a merupakan kondisi jaringan drainase lingkungan menimbulkan 
genangan dengan tinggi lebih dari 30 (tiga puluh | centimeter selama 
lebih dari 2 (dua] jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali dalam setahun.

(3) Ketidaktersediaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b merupakan kondisi saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak 
tersedia.

(4) Tidak terhubung dengan sistem drainase Perkotaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi saluran lokal tidak 
terhubung dengan saluran pada hierarki diatasnya sehingga 
menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.

(5) Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah pad at dan cair di 
dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (Ij huruf d merupakan 
kondisi saluran drainase tidak dilaksanakan pemeliharaan baik secara 
rutin dan/atau berkala,

(6) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1] huruf e merupakan kondisi yang disebabkan galian tan ah 
tanpa material pelapis, pen utup, atau teUh terjadi kerusakan.

Pasal 75

(1] Kriteria kekumuhan ditinjau dari berdasarkan pengelolaan air limbah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e mencakup:
a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis 

yang berlaku; dan/atau
b. Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi 

persyaratan teknis.
(2) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang 

berlaku merupakan kondisi pengelolaan air limbah pada lingkungan 
Perumahan atau Permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, 
yaitu teed in dari kakus/klosct yang terhubung dengan tangki septik 
baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.

(3) Prasarana.....
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(3| Prasarana dan Sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi 
persyaraian teknis merupakan kondisi Prasarana dan Sarana 
pengelolaan air Hmbah pada Perumahan atau Permukiman harus 
memperhatikan:
a. Idoset leher angsa tidak terhubung dengan tangki aeptik; atau
b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempai atau terpuaat.

(1)

(2)

(3)

(4|

Pa sal 76

Khteria kekumuhan ditinjau dart pengelolaan persampahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf f mencakup:
a. sarana dan Sarana persampahan tidak sesuai dengan 

persyaratan teknis;
b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan 

teknis; dan/atau
c. tidak terpeliharanya Sarana dan Prasarana pengelolaan 

persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh 
sampah, baik dumber air bersih, maupun jaringan drainase.

Prasarana dan Sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan 
teknis untuk Prasarana dan Sarana persampahan pada lingkungan 
Perumahan atau Permuldman yang tidak memadai sebagai berikut;
a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skaia domestik 

atau Rumah tangga;
b. tempat pengumpulan sampah atau tempat pengumpulan sampah 3r

(reduce, reiise, pada skaia lingkungan;
c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skaia lingkungan; dan
d. tempat pengolahan sampah terpadu pada skaia lingkungan.
Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis 
merupakan kondisi pengelolaan persampahan pada lingkungan 
Perumahan atau Permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai 
berikut:
a. pewadahan dan pemilahan domestik;
b. pengumpulan lingkungan;
c. pengangkutan lingkungan; dan
d. pengolahan lingkungan.
Tidak terpeliharanya Sarana dan Prasarana pengelolaan persampahan 
sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik 
sumber air bersih. tanah maupun jaringan drainase merupakan 
pemeliharaan Prasarana dan Sarana pengelolaan persampahan secara 
rutin dan /atau pemeliharaan berkala.

Pasal 77
(1) Kriteria Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh untuk protcksi 

kebakaran mencakup ketidaktersediaan:
a. Prasarana proteksi kebakaran; dan
b. Sarana proteksi kebakaran.

(2) Ketidaktersediaan Prasarana proteksi kebakaran hams memenuhi 
persyaratan:
a. pasokan air yang diperoleh dari sumber alam maupun buatan;
b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluamya kendaraan 

pemadam kebakaran;
c. Sarana.....
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c. Sarana komunikaai untuk pemberitahuan teijadinya kebakaran; 
dan/atau;

d. data tentang sistem proteksi kebakaran Lingkungan yang mudah 
diakeea.

(3) Ketidaktersediaan Sarana proteksi kebakaran antara lain:
a. alat pemadam api nngan (apar);
b. kendaraan pemadam kebakaran:
c. mobil tangga sesuni kebuiuhan; dan/atau
d. peralatan pendukung lainnya.

Paaa) 78
(1) Tipologi Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh berdaaarkan letak 

lokasi secara geografis.

(2) Letak lokasi Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh berada pada 
atas air, tepi air, dataran rendah, perbukitan, dan Daerah rawan 
bencana.

Pasal 79
Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tipologi Perumahan kumuh 
dan Permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 
78 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penetapan Lokasi dan Perencanaan Penanganan

Pasal 80
(1) Penetapan lokasi Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh wajib 

didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
dengan melibatkan masyarakat.

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan meliputi:
a. identiOkasi lokasi; dan
b. penilaian lokasi.

(3) Penetapan lokasi dilakukan berdasarkan hasU penilaian lokasi oleh 
Pemerintah Daerah dan dicetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan 
Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh yang dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 81
(1) Identiflkasi lokasi dilakukan sesuai dengan prosedur pendataan 

identifikaai lokasi Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh.
(2) Identiflkasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului 

dengan identiflkasi satuan Perumahan dan Permukunan.
(3) Identiflkasi lokasi meliputi identiflkasi terhadap:

a. kondisi kekumuhan;
b. legalftas tanah; dan
c. pertimbangan lain.

Pasal 82
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Pasal 82
(1) FYosedur pendataan identifikasi lokaai Perumahan kumuh dan 

Permukiman kumuh dilakukan oleh Pemenntah Daerah yang 
bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman.

(2) Prosedur pendataan dilakukan dengan melibatkan peran maayarakat 
pada lokasi Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh.

(3) Pemerintah Daerah menyiapkan prosedur pendataan dan format isian 
identifikasi lokaai Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh.

Pasal 83

(1) Identifikasi satuan Perumahan dan Permukiman merupakan upaya 
untuk menentukan batasan atau lingkup entitas Perumahan dan 
Permukiman dan setiap lokasi dalam suatu wilayah Daerah.

(2) Penentuan satuan Perumahan dan Permukiman sebagaimana
dimaksud pada ay at jl| untuk Perumahan dan Permukiman baru 
dilakukan dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi deliniasi.

(3) Penentuan satuan Perumahan dan Permukiman sebagaimana
dimaksud pada aval (1) untuk Perumahan dan Permukiman swadaya 
dilakukan dengan pendekatan administratif

(4) Penentuan Perumahan swadaya sebagaimana dimakaud pada ayat (3) 
dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat rukun warga/ 
Banjar.

(5) Penentuan Permukiman swadaya sebagaimana dimakaud pada ayat (3) 
dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat 
kel urahan / desa.

Pasal 84
(1) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat 

(3) huruf b merupakan upaya untuk mengetahui status tanah pada 
setiap lokasi Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh sebagai 
dasar untuk menentukan pola penanganan,

(2) Identifikasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi:
a. status penguasaan tanah; dan
b. kesesuaian dengan RTR.

(3) Status penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
merupakan kejelasan terhadap status penguasaan tanah berupa:
a. hak milik, dengan bukti dokumen sertipikat hak atas tanah atau 

bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah: atau
b. hak guna bangunan, hak pakai, termasuk hak menguasai seperti 

milik ad at/u la vat. dengan bukti pemegang hak atas tanah atau 
pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang 
hak atas tanah atau pemilik tanah untuk pemanfaat tanah.

(4) Kesesuaian dengan RTR merupakan kesesuaian terhadap peruntukan 
tanah dalam RTR, yang dibuktikan dengan IPR.

Pasal 85
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Pa sal 85

(t) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dal am Pa sal 81 
ay at (3) huruf c merupakan tahap identifikasi terhadap yang beraifat 
non fisik untuk menentukan skala priohtas penanganan Perumahan 
kumuh dan Permukiman kumuh,

(2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi aspek:
a. nilai strategis lokasi;
b. kependudukan; dan
c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

(3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
merupakan pertimbangan letak lokasi Perumahan atau Permukiman 
pada:
a. fungsi strategis Kabupaten; atau
b. bukan fungsi strategis Kabupaten.

(4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi Perumahan 
atau Permukiman dengan klasifikasi:
a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/hektare;
b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151-200 jiwa/hektare;
c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201-400 jiwa/hektare; dan
d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/hektare.

(5| Kondisi sosial, ekonomi. dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi 
Perumahan atau Permukiman berupa:
a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam 

mendukung pembangunan;
b- potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang 

bersifat strategis bagi masyarakat setempat; dan 
c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu 

yang dimiliki masyarakat setempat.

Pasal 86
(1) Penetapan lokasi dilakukan peninjauan ulang lokasi paling sedikit 1 

(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Peninjauan ulang lokasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk 

mengetahui pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan pada 
Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh.

(3) Peninjauan ulang lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui proses pendataan.

(4) Hasil peninjauan ulang lokasi sebagai bah an pertimbangan penetapan 
lokasi Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh.

Pasal 87
(1) Perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat 

(4| dilakukan melalui tahap:
a. persiapan;
b. survei;
c. penyusunan data dan fakta;

d. analisis.....
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d. analisis;
e. penyusunan konsep penanganan; dan
f. penyusunan rencana penanganan

(2) Penyusunan rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
huruf f berupa rencana penanganan jangka pendek. jangka menengah, 
dan/atau jangka panjang beserta pembiayaannya,

(3) Ketentuan )ebih lanjut mengenai rencana penanganan sebagaimana 
dimaksud pada ayat |1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Paragral* 4
Penetapan Pola-Pola Penanganan 

Pasal 88

(1) Dalam upaya peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan 
Permukiman kumuh, Pemerintah Daerah menciapkan kebijakan, 
strategic serte pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, 
berkeadilan, dan ekonomis.

(2) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ay*at (1)
berdasarkan hast! penilaian aspek kondiai kekumuhan dan aspek 
legalitas tanah.

(3) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi Perumahan kumuh 
dan Permukiman kumuh.

(4) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. pemugaran;
b. peremajaan; atau
C- pemukiman kembali.

(5) Pelaksanaan pemugaran, peremajaan. dan/atau pemukiman kembaJi 
dilakukan dengan memperhatikaji antara lain;
a. hak keperdataan masyarakac terdampak;
b. kondisi ekologis lokasi; dan
c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak,

(6) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 
oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan 
melibatkan masyarakat.

Pasal
Pola-pola penanganan terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman 

kumuh dapat dilakukan pada kondisi antara lain:
a. dalam ha) lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status 

tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
b. dalam haJ lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status 

tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman 

kembali;
c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status 

tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
d, dalam.....
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d.

c.

f

dalam hal lokasi memiJiki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status 
tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman 
kembali;
dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status 
tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran; 
atau
dalam hat lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status 
tanah ilegah maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman 
kembali.

Fasal 90

Pola penanganan terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh
dengan mempertimbangkan tipologi sebagai berikut:
a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan kumuh dan 

Permukiman kumuh di atas air, maka penanganan yang dilakukan 
harus memperhatikan karakteristik day a guna, daya dukung, daya rusak 
air eerta kelestarian air;

b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan kumuh dan 
Permukiman kumuh di lepi air, maka penanganan yang dilakukan harus 
memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut 
air serta kelestarian air dan tanah:

c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan kumuh dan 
Permukiman kumuh di da tar an rendah, maka penanganan yang 
dilakukan hams memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis 
tanah serta kelestarian tanah;

d. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan kumuh dan 
Permukiman kumuh di perbukitan, maka penanganan yang dilakukan 
harus memperhatikan karakteristik kelerengan, daya dukung tanah, 
jenis tanah serta kelestarian tanah; atau

e. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan kumuh dan 
Permukiman kumuh di kawasan rawan ben can a. maka penanganan 
yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya 
dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.

Pasal 91

(1| Pemugaran sebagai man a dimaksud dalam Pasal 88 ay at (4) huruf a 
dilakukan untuk perbaikan dan/atau menjadi layak huni.

(2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pads ayat {!) merupakan kegiatan 
perbaikan Rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau UtiJitas Umum untuk 
men gem ball kan fungsi sebagaimana semula.

Pasal 92

(1) Pemugaran sebagaimana dalam Pasal 91 ayat (2) dilakukan melalui 
tahap:
a. pra konstruksi;
b. konstruksi; dan
c. pasca konstruksi.

(2) Pemugaran.....
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(2f Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dtmakaud pada 
ayat (1) huruf a meliputii
a. identinkasi permasalahan dan k^ian kebutuhan pemugaran;
b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
c. pendataan masyarakat terdampak:
d. penyusunan rencana pemugaran; dan
e. musyawarah,

(3) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b meliputi:
a. proses pelnksanaan konstruksi; dan
b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.

(4) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c meliputi:
a. pemanfaatan; dan
b. pemeliharaan dan perbaikan.

Pasal 93
(1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dal am Pasal SS ayat (4) huruf b 

dilakukan untuk mewujudkan kondisi Rumah, Perumahan, dan 
Permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan 
keamanan penghuni dan masyarakat aekitar.

(2) Perem^aan dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara 
menyeluruh terhadap Rumah, Prasarana. Sarana, dan/atau Utilitas 
Umum

(3| Peremajaan dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan Rumah 
sementara bagi masyarakat terdampak.

Pasal 94
(1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dal am Pasal 93 ayat (1) dilakukan 

melalui tahap;
a. pra konstruksi;
b. konstruksi; dan
c. pasca konstruksi.

(2j Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a meliputi;
a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;
b. penghunian semen tara untuk masyarakat terdampak;
C. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
d. pendataan masyarakat terdampak:
e. penyusunan rencana peremajaan; dan
f. musyawarah.

(3) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b meliputi:
a. proses ganti rugi untuk masyarakat terdampak: 
b- Rumah sc men tara bagi masyarakat terdampak.
c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi; dan
e. penghunian kembali masyarakat terdampak.

(4) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1] huruf a meliputi:
a. pemanfaatan: dan
b. pemeliharaan dan perbaikan.

Pasal 95.....

J
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Pasal 95
Pexnukiman kembaii sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) huruf c 
dilakukan untuk mwujudkan kondisi Kumah, Peru m ah an, dan 
Permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan 
penghuni dan masyarakai.

Pasal 96
(1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilakukan 

melalui tahap:
a. pra konstmksi;
b. konstruksi; dan
c. pa sc a konstruksi.

(2) Pemukiman kembali pad a tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas tanah;
b. Rumah sementara untuk masyarakat;
c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
d. pendataan masyarakat terdampak;
e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran dan 

rencana pelaksanaan pemukiman kembali; dan
f. musyawarah.

(3) Pemukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan;
b. proses legalisasi tanah pada lokasi pemukiman baru;
c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan baru;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi pemukiman 

kembali;
e. penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
f. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting.

(4) Pemukiman kembali pada tahap pa sea 
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. pemanfaatan; dan
b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 5 
Pengelolaan

konstruksi sebagaimana

Pasal 97
(1) Pa sea peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan 

Permukiman kumuh dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan 
dan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman secara 
berkelanjutan.

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilakukan oleh 
masyarakat secara swadaya dan dapat difasilitasi oleh Pemerintah 
Daerah.

(3) Pengelolaan oleh masyarakat secara swadaya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) terdiri atas:
a. pembentukan kelompok swadaya masyarakat; dan
b. pemeliharaan dan perbaikan.

Pasal 98.....
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Pasal 98

(1) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud 
dalam Pa sal 97 ay at (3| huruf a untuk meningkatkan peran masyarakat 
da lam pengelolaan Perumahan dan Permukiman secara berkelanjuian.

(2) Pembcntukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ay at (1| dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

(3) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat dapat difasilitasi oleh 
Pemerintah Daerah.

(4) Paailitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam 
bentuk:
a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan khteria;
b. pemberian bimbingan, pelatihan/pcnyuluhan, supcrvisi, dan 

konsultasi;
c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan;
d. koordinasi antar pemangku kepentingan secara periodik atau sesuai 

kebutuhan;
e. pelaksanaan kajian Perumahan dan Pcrmukiman;
f. pengembangan si seem mformasi dan komunikasi; dan/atau
g. kelompok swadaya masyarakat dibiayai secara swadaya oleh 

masyarakat.

Pasal 99
Pemeliharaan dan Perbaikan

Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) 
huruf b merupakan upaya menjaga kondisi Perumahan dan Permukiman 
yang iayak hunt dan berkelanjuUn.

Pasal 100

(1) Pemeliharaan Rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 
dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.

(2) Pemeliharaan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
dilakukan oleh Setiap Orang.

(3) Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk
Perumahan, dan pemukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

dan/atau Setiap Orang.
(4) Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk

Lingkungan Human wajib dilakukan oleh Pemerintah. Pemerintah 
Daerah dan/atau Setiap Orang.

(5) Pemeliharaan Prasarana untuk Kawasan Permukiman wajib dilakukan 
oleh Pemerintah. Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang.

Pasal 101
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Umum untuk 
oleh Pemerintah,

PflBaJ 101
(1) P«rbaik£m Rumah, dan Prasarana, Sarana, dan Utilitaa Umum 

dilakukan melalui rehabilitaai atau pemugaran.

(2) Perbaikan Rumah wajib dilakukan oleh Setiap Orang.

(3) Perbatkan, dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 
Perumahan dan Permukiman wajib dilakukan 
Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang.

(4) Perbaikan Sarana dan Utilitas Umum untuk Lingkungan Hunian wajib 
dilakukan oleh Pemerintah. Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang.

(3) Perbaikan Pra sarana untuk Kawasan Perm uki man wajib dilakukan oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang.

Paragraf 6
Pengembangan Pola Kemitraan, Reran Masyarakat, dan Kearifan Lokal

Pasal 102

Pola kemitraan an tar pemangku kepentingan yang dapat dikembangkan 
daiam upaya peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan 
Perm uki man kumuh yaitu kemitraan antara Pemerintah dan/atau 
Pemerintah Daerah dengan Setiap Orang.

Pasal 103

Lingkup peran masyarakat daiam peningkaun kualitas terhadap 
Perumahan kumuh dan Perm u Id man kumuh dilakukan pada t^ap:

a. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan Perumahan kumuh dan 
Perm uki man kumuh;

b. peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman 
kumuh; dan

c- pengelolaan Perumahan dan Permukiman hasil peningkatan kualitas 
terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh.

Pasal 104
Reran masyarakat pada tahap penetapan lokasi Perumahan kumuh dan 
Permukiman kumuh aebagaimana dimaksud daiam Pasal 103 hunif a 
dilakukan daiam bentuk;

a.

b,

partialpasi pada proses pendataan lokasi Perumahan kumuh dan 
Permukiman kumuh, dengan mengikuti survei lapangan dan/atau 
memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan 
kctcntuan peraturan perundang-undangan; dan

pemberian pendapat terhadap hasil penetapan lokasi Perumahan kumuh 
dan Permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen 
atau data dan informasi terkaii yang telah diberikan saat proses 

pendataan.
Pasal 105.....
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Pasal 105

Daiam tahap perencanaan penanganan Perumahan kumuh dan 
Permukiman kumuh« masyarakat dapat:

a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahapan 
perencanaan penanganan Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh:

b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada inatansi yang 
benvenang da lam penyusunan rencana penanganan Perumahan kumuh 
dan Permukiman kumuh;

c. memberikan dukungan pelaksanaan rencana penanganan Perumahan 
kumuh dan Permukiman kumuh pada lokasi terkait aesuai dengan 
kewenangannya: dan/atau

d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan 
rencana penanganan Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh 
dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi 
terkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan rencana.

Pasal 106

Pc ran masyarakat pada tahap peningkatan kuaiitas terhadap Perumahan 
kumuh dan Permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 
huruf b dilakukan dalam proses pemugaran, pcremajaan, dan/atau 

pemukiman kembali.
Pasal 107

Dalam proses pemugaran. peremajaan. dan/atau pemukiman kembali 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 masyarakat dapat:

a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada 
masyarakat yang terdampak;

b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan 
rencana pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali;

c. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran. peremajaan. dan/atau 
pemukiman kembali baik berupa dana, tenaga maupun material;

d. membantu Pemerintah Daerah dalam upaya penyediaan tanah yang 
berkaitan dengan proses pemugaran. peremajaan, dan/atau pemukiman 
kembali terhadap Rumah. Prasarana. Sarana, dan/atau Utilitas Umum;

e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran, 
peremajaan, dan/atau pemukiman kembali;

f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses 
pelaksanaan pemugaran. peremajaan, dan/atau pemukiman kembali; 
dan/atau

g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada 
in Stan si berA'enang agar proses pemugaran. peremajaan, dan/atau 
pemukiman kembali dapat beijaian lancar.

Pasal 108

7
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Pasal 108

DaJam tahap pengelolaan PeruTnahan dan Permukiman hasil peningkatan 

kualitaa terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh 

aebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf c. masyarakat dapac:

a.

b.

C-

d.

t.

{I

(4)

berpartisipasi akdf pada berbagai program Pemerintah Daerah dalam 
pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi Perumahan kumuh dan 

Permukiman kumuh yang telah tertangani;
berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam ketompok swadaya 

masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dan a, 
tenaga maupun material;
menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan Rumah serta 

Prasarana. Sarana. dan Uliliias Umum di Perumahan dan Permukiman; 
mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses 

pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan/atau 

melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, kepada 

in Stan si bcrwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan dapat 

berjalan lancar.

Pasal 109

Pelibatan kelompok swadaya masyarakat merupakan upaya untuk 

mengoptimaJkan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap 

Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh,
(2| Kelompok swadaya masyarakat dibenruk oleh masyarakat secara 

swadaya atau atas prakarsa pemerintah.
(3| Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu 

dilakukan dalam hal sudah terdapat kelompok swadaya ma^arakat 

yang sejenis.
Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 110

(1) Penin^catan kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh di 
Daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokaJ yang 

berlaku pada masyarakat se tern pat dengan tidak bcrtentangan pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan kearifan lokal dalam 

peningkatan kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh di 
Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI.....
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BABXI
PENANGANAN PERU MAHAN PASCA BENCANA 

DAN TERDAMPAK RELOKASl

Paaal11 i
(1) Peznerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab 

untuk memberikan pelayanan dasar pada Perumahan dan Kawasan 
Pmnukiman. terd in atas:
a. penyediaan dan r«habilitaai Rumah yang layak huni bagi korban 

bencana; dan
b. faailitaal penyediaan Rumah yang layak huni bagi maayarakat yang 

terkena relokasi program Pemerlntah dan Pemerintah Daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pelayanan daaar 

sebagaimana dimakaud pada ay at (1) diatur daJazn Peraturan Bupati.

BAB xn
PENYEDIAAN TANAH 

Paaal 112
(1) Pemerintah Daerah aeeuai dengan kewenangannya bertanggung jawab 

atas keteraediaan tan ah untuk pembangunan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman.

(2) Keteraediaan tanah dan penetapan peruntukan Perumahan dan 
Kawaaan Permukiman aebagaimana dimakaud pada ayat (1) di dalam 
RTR,

PasaJ 113
Penyediaan tanah untuk pembangunan Rumah» Perumahan, dan Kawasan 
Permukiman dapat dilakukan melalui:
a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai 

Pemerintah Daerah;
b. konsolidasi tanah oleh para pemilik tanah;
c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah:
d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang miiik Daerah aesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pendayagunaan tanah Negara bekas tanah terlantar: dan
f. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114
(1) Tanah yang langsung dikuasai oleh Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 113 huruf a yang digunakan untuk 
pembangunan Rumah. Perumahan, dan/atau Kawasan Permukiman 
diserahkan melalui pemberian hak atas tanah kepada Setiap Orang 
yang melakukan pembangunan Rumah, Perumahan, dan Kawasan 
Permukiman,

(2) Pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didasarkan pada Keputusan Bupati ten tang penetapan lokasi atau Izin 
Lokaai.

(3) Dalam
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(3) Dalam hal tanah yang langsung dikuasai Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat garapan masyarakac hak 
atas tanah diberikan setelah peJaku pembangunan Perumahan dan
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a.
b.
c.
d. 
c. 
f.

(3) Utiliias Umum Perumahan dan Permukiman, antara lain: 
jaringan air bcrsih; 
jaringan listrik; 
jaringan tclcpon; 
jaringan gas; 
jaringan iransportasi; 
pemadam kcbakaran; dan 
sarana penerangan Jalan umum.

(41 Pcrhitungan penycdiaan Sarana scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disesuaikan dengan ketcntuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persyaraun dan Tata Cara Pcnyerahan Prasarana,

Sarana dan UliUtas umum

Pa sal 135

(1) Pcmerintah Daerah mcminia Scuap Orang uniuk menyerahkan 
Prasarana, Sarana dan Ulitas umum Perumahan dan Kawasan 
Permukiman scbagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang dibangun 
oleh Setiap Orang.

(2) Pcnyerahan Prasarana, Sarana dan Utilltas umum Perumahan dan 
Permukiman scbagaimana dimaksud pada ayai (1) dilakukan:
a. paling lambai 1 (satu) tahun setelah masa pcmeliharaan; dan
b. sesuai dengan site plan yang telah disciujui oleh Pcmeriniah 

Daerah.

(3) Pcnyerahan Prasarana, Sarana dan Ulitas umum Perumahan dan 
Kawasan Permukiman sesuai rencana tapak scbagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b dilakukan:
a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan 

beriahap; aiau
b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak beriahap.

Pasal 136

(1) Prasarana, Sarana dan Ulitas umum pada perumahan tidak bersusun 
berupa tanah dan bangunan.

(2j Penyerahan sarana pada perumahan tidak bersusun berupa tanah siap 
ban gun.

Pasal 137

(1) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Ulitas umum rumah susun berupa 
tanah siap bangun.

(2) Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayai (1) berada di satu 
lokesi dan di luar hak milik atas saiuan Rumah Susun.

Pasal 138.....
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Pasal 138
(1) Pemcrintah Daerah mcncrima penyerahan Praaarana, Sarana dan 

UtiJitas Umum Perumahan dan Kawaaan Pcnnukiman yang telah 
memenuhi persyaratan:
a. umum;
b. teknis; dan
c. administrasi.

(2) Tala cara penyerahan Praaarana, Sarana dan Utilitas Umum 
Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan melalui:
a. persiapan;
b. pelakaanaan penyerahan: dan
c. pasca penyerahan.

(3) Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan utilitas yang telah diserahkan 
kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tan^ung jawab 
Pemeriniah Daerah .

Pasal 139

Kctentuan lebih lanjut mengenai penyerahan Prasarana. Sarana dan Utilitas 
umum Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud Pasal 133 sampai dengan Pasal 138 diatur dalam 
Peraturan Bupati.

Pasal 140

(1) Penyerahan Prasarana dan Utilitas Umum pada Perumahan lidak 
bersusun berupa tan ah dan bangunan,

(2) Penyerahan Sarana pada Perumahan lidak bersusun dapat beru3» 
tanah siap bangun.

(3) Penyerahan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum Rumah Susun 
bempa bangiman dan/atau tanah siap bangun.

(4) Bangunan dan/atau tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada 
ay at (3| be rad a di satu I oka si dan d( luar hak milik atas satuan Rumah 
Susun.

Pasal 141
(]| Bupad membentuk dm verifikasi untuk melakukan proses serah 

terima.
(2) Tim verifikasi diketuai oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh 

Bupati.

Pasal 142
(1) Pengelolaan Prasarana. Sarana, dan Utiliua Umum yang telah 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tanggung 
jawab Pemerintah Daerah.

(2) Pemcrintah Daerah.....
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(2) Pemexintah Daerah dapat beketjasama dengan S^tiap Orang, dalam 
pengelolaan Praaarana, Sarana, dan Utiiitas Umum saauai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3| DaJam haJ Pemerintah Daerah melakukan kerjasama pengelolaan 
Praaarana. Sarana dan Utiiitas Umum dengan Setiap Orang, 
pemeliharaan Hsik dan pendanaannya menjadi tanggung ja\vab 
pengelola.

(4| Pengelola Praaarana, Sarana, dan Utiiitas Umum tidak dapat merubah 
peruntukan Prasarana, Sarana dan Utiiitas Umum kecuali ditentukan 
lain oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 143
Ketentuan mengenai tata cara serah tenma Prasarana, Sarana dan Utiiitas 
Umum sebagaimana dimaksud daiam Pasal 133 sampai dengan Pasal 142 
diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
RERAN MASYARAKAT 

Pasal 144
(1) Penyelenggaraan Peruraahan dan Kawasan Permukiman dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah dengan melibaikan peran masyarakat seauai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pad a ay at (1) dilakukan 
dengan memberikan masukan dalam:
a. penyusunan rencana pembangunan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman;
b. pelaksanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
c. pemanfaatan Perumahan dan Kawasan Permukiman:
d. pemeliharaan dan perbaikan Perumahan dan Kawasan

Permukiman; dan/atau
e. pengendalian penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan

Permukiman.

(3) Dalam rangka mewujudkan peran masyarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan dengan membentuk forum pengembangan 
Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mempunyai fungsi dan 
tugas sebagai berikut;
a. menampung dan menyaJurkan aspirasi masyarakat;
b. membahas dan merumuskan permidran arah pengembangan 

penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
c. meningkstkan peran dan pengawasan masyarakat;
d. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
e. melakukan peran arbitrase dan mediasi dibidang penyelenggaraan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman: dan/atau
f. fungsi/tugas lam sesuai kebutuhan Daerah.

(4) Forum.....

J



58 •

(4| Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3). terdiri dari unsur:
a. perangkat Daerah yang tcrkait dalam bidang Prrumahan dan 

Kawaaan Pcrmukiman;
b. asoaiasi perusahaan penyelen^ara Perumahan dan kawaaan 

Perm uki man,
c. aaoaiasi profesi penyelcnggara Perumahan dan Kawaaan 

Permukiman;
d. asosiasi peruaahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara 

Perumahan clan Kawaaan Permukiman; dan/atau
e. pakar di bidang Perumahan dan Kawaaan Permukiman.

(5| Lembaga swadava masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang 
berkaitan dengan penyclenggaraan pembangunan Perumahan dan 
Kawaaan Permukiman.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aerta masyarakat dalam 
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawaaan Permukiman diatur dalam 
Peraturan Bupati.

BAB XVI 
KELEMBAOAAN

Pa sal 145
(1) Lembaga yang mcngoordinasikan pengembangan Kawasan Permukiman 

scbagaimana dimaksud dalam Pa sal 40 ayat (1) huruf g merupakan 
Relompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permuk^an.

(2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1| dftetapkan 
dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII
SISTEM INFORMASl 

Pasal 146
(1) Untuk mendukung penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman, Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan 
tanggung jaw'abnya menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi.

(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan 
jaringan informasi Perumahan dan Kawaaan Permukiman yang dikelola 
satuan perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Kawasan 
Permukiman.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIU
PENYELESAIAN SENGKETA 

Pasal 147
(1) Penyelesaian sengketa dibidang Perumahan terlebih dahulu diupayakan 

berdasarkan musyaw'arah mufakat.
(2) Dalam
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(2) Dalam hal penyelesaian sengketa seb^aimana dimaksud pad a ay at (1|, 
tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya 
penyeiesaiaci sengketa melalui Pengadilan atau di luar Pengadi]an 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu 
Pendaaan
Pasa) 148

(1) Pendanaan dimeksudkan untuk memastikan ketersediaan dana untuk 
pemanuhan kebutuhan Rumah umum, pentngkatan kualitas Rumah 
tidak layak huni, pemeliharaan dan perbaikan Praaarana, Sarana dan 
utilitas Perumahan dan Permukiman yang merupakan kcwenangan dan 
tanggungjawab Pemerintah Dae rah

(2) Sumber pendanaaan untuk memenuhi penyelenggaraan Perumahan 
dan Kawasan Permukiman di Daerah beraaal dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
c. dumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

pe ru ndan g- u ndangan.

dimaksud
Paaal 149 

dalam Pasal 148 dimanfaatkan untukDana sebagaimana 
mendukung:
a. penyeleni^araan Perumahan dan Kawasan Permuldman yang meryadi 

kcwenangan Daerah;
b- pemeliharaan dan perbaikan Rumah tidak layak huni secara stimulan;
c. pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan 

Permukinian kumuh; dan
d. kepentingan lain di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk tanggap 
darurat penyedlaan Rumah b^ korban bencana a lam.

Bagian Kedua 
Si stem Pembiayaan

Paragra/ 1 
Umum

Pasal 150
(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah hams mclakukan upaya 

pengembangan sistem pembiayaan untuk penyelenggaraan Perumahan 
dan Kawasan Permukiman.

(21 Pengembangan sistem pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ay at (1) 
meliputi.
a. iembaga pembiayaan;
b. pengerahan dan pemupukan dana;
c. pemanfaatan sumber biaya; dan
d. kemudahan atau bantu an pembiayaan.

(3) Sistem.....

7
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(3) Siatem pembiayaan sebagaimana dimakaud pada ay at (1) dilakukan 
berdasarkan prinsip konvensiona) atau prinsip eyariah melalui:
a. pembiayaan primer Perumahan; dan/atau
b. pembiayaan sekunder Perumahan.

Paragraf 2
Lembaga Pembiayaan 

PasaJ 151
(1} Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menugasi atau membentuk 

Badan Hukum pembiayaan di bidang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman.

(2) Badan Hukum [)embiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
bcrtugas menjamin ketersediaan dana murah jangka panjang untuk 
penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

(3| Dalam hai pernbangunan dan pemilikan Rumah umum dan swadaya, 
Badan Hukum pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
menjamin:
a. ketersediaan dana murah Jangka panjang;
b. kemudahan dalam men dapat kan akses kredit atau pembiayaan; dan
c. keterjangkauan daJam membangun, memperbaiki, atau memiliki 

Rumah.
(4) Penugaaan dan pembenrukan Badan Hukum pembiayaan di bidang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1} dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
peru ndang-undangan.

Paragraf 3
Pengerahan dan Pemupukan Dana 

Pasal 152
{1) Pengerahan dan pemupukan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

150 ayat (2) hurufb meliputi:
a. dana masyaxakat;
b. dana tabungan Perumahan termasuk hast I investasl atas kelebihan 

likuiditas; dan/atau
c. dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan peru ndang- 

undangan.
{2\ Pemerintah dan Pemerintah Daerah berianggung jawab mendorong 

pemberdayaan bank dalam pengerahan dan pemupukan dana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1| bagi penyelenggaraan Perumahan 
dan Kawasan Permukiman secara berkelanjutan.

(31 Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong pemberdayaan lembaga 
keuangan bukan bank dalam pengerahan dan pemupukan dana 
tabungan Perumahan dan dana lainnya khusus untuk Perumahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c b^ 
penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tate cara pengerahan dan pemupukan 
dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan a.vat (3) diatur dalam 
Peraturan Bupati.

Paragraf 4.....

J
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Paragraf 4
Pemanfaatan Sumber Biaya 

Pa sal 153
Pemanfaatan sumber biaya digunakan untuk pembiayaai):
a. konatruksi;
b. perolehan Rumah;
c. pembangunan Rumah, Rumah umum, atau perbaikan Rumah swadaya;
d. pemeliharaan dan perbaikan Rumah;
e. peningkatan kualitas Perumahan dan Kawasan Pcrmukiman; dan/atau
f. kepentingan lain di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan

penyelenggaraan
Pasal 154

(1) Kemudahan dan/atau banruan pembiayaan 
Perumahan dan Kawasan Perm ukiman dapat berupa:
a. skema pembiayaan;
b. penjaminan atau asurensi; dan/atau
c. dana murah jangka panjang.

{2) Ketentuan lebih lanjut mcngenai kemudahan dan/atau bantuan 
pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Bupan.

Paragraf 6 
Pembiayaan Primer

Pasal 155
(1} Pembiayaan primer Perumahan dilaksanakan oleh Badan Hukum.
(2) Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga 

keuangan sebagai penyalur kredit atau pembiayaan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Pembiayaan Sekunder 

Pasal 156
(1) Pembiayaan sekunder Perumahan berfungsl membcrikan fasilitas 

pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas dan keainambungan 
pembiayaan peroiehan Rumah.

(2) Pembiayaan sekunder Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh lembaga keuangan bukan bank.

SAB XX

7
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BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Paaai 157

(1) Penyidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemcrintah 
Daerah dib«n wewenang untuk melaksanakan penyidlkan terhadap 
pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dunaksud dalam 
Undang-Undang ten tang Hukum Acara Pidana.

(2| Penyidik aebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. menerima, mencah, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah 
ini agar keterangan auu laporan terse but menjadi lebib lengkap dan 
jclas;

b. meneliti. men can dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;

(3)

c.

d-

e.

g*

meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana di dalam Peraturan Daerah ini;
memeriksa buku-buku, Catalan-cats tan dan dokumendokumen 
lain berkenaam dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukd 
pembukuan. pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
meminta bantu an tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugae 
penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan 
ruangan tempai pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa. 
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam 
Peraturan Daerah ini;
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau sakai;
menghentikan penyidikan; dan
melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran 
penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini menurut 
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1| memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya kepada 
penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- 
Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI.....

h.

i.

j-
k
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BAB XXI
KBTENTUAN PIDANA 

Pasal Isa
(1) Setiep pejabet yang mengeluerkan izin pembangunan Rumah, 

Perumahan dan/acau Kawasan Permukiman scbagaimana dimaksud 

dalam Paaal 128 yang tidak seauai RTR diancam pidana sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ten tang Penataan 

Ruang.

(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 127 dan/atau Paaal 129 dipidana dengan ptdana kurungan paling 

lama 3 (tlgaf bulan atau denda paling banyak RpSO.OOO.OOO^OO (lima 

puluh juta rupiah).

(3) Tindak pi d ana sebagaimana dimaksud pads ay at (2| adalah 

Pelang^aran.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 159

Pads saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku. Prasarana, Sarana dan
Uciliias Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah selesai
atau dalam tahap penyelesaian, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. pengembang yang telah selesai membangun dan belum menyerahkan 

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan wajib menyerahkan 

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dimaksud kepada Pemerintah 

Daerah paling lam bat ! (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan 

Daerah ini; dan

b. pengembang yang masih membangun dan dalam tahap penyelesaian 

pembangunan Pra sarana, Sarana dan Utilitas Umum, tata cara 

penyerahannya harus mengikuti Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 160

Peraturan peiakaanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling 

lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 161
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Pasal 161

Peratxiran Daerab ini mulai berlaku pada tanggaJ diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerab ini dengan penempatannya daiam Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal^ 2018

^BUPATI BOYOLALI, ^ 

' ’■a” —

^ SEND SAMODRO

Diundangkan di Boyolali 
padatanggal ^ 2018
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR ^ TAHUN 20\&

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

I. UMUM
Penyelenggaraan pembangunan Pcrumahain dan Kawasan Pcrmukiman 

yang bertumpu pada masyarakat membcrikan hnk dan kcsempatan seluas* 
luasnya bagi masyarakat untuk ikui berperan. Sejalan dengan peran 
masyarakat di dalam pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukimati, 
Pemerintah Daerah mempunyai langgung jawab untuk monjadi foslliiaior, 
memberikan bantuan dan kemudahan kcpada masyarakat. scrta mdakukan 
peneliiian dan pcngembangan yang meliputi berbagai asp«rk yang lerkait. 
antara lain, tata ruang, pertanahan, prasarana lingkungan, industri bahan 
dan komponen, jasa konsiruksi dan rancang bangun, pembiayaan. 
keiembagaan, s umber day a manusia, kearil'an lokal, serta pcraluraji 
pcrundang-undangan yang mendukung. Peracuran Daerah ini mempunyai 
maksud dan tujuanya untuk mengarahkan pembangunan dan 
pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Boyolali 
agar dapac dilaksanakan sesuai arahan puia tata ruang, aksesibel, berimbang 
dan aehat.

Seiain ilu Peraturan Daerah ini mempunyai saaaran menuju perumusan 
kebijiikan pokok pembangunan dan pengembangan Perumahan (verlikai 
maupun horizontal) dan Kawasan Permukiman, mew-ujudkan keierpaduan, 
keterkaiian dan kescimbangan Prasarana, Sarana dan Utilitos antar 
Perumahan dan anlar Kawasan Permukiman, pengalokasian ruang untuk 
tipologi Perumahan dan Kawasan Permukiman serta pengaturan kuaiiia> 
Rumah dan lingkungan Perumahan dalam koridor pemanfaatan ruang 
Adapun ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi: penyelcnggaraan 
Perumahan; penyelcnggaraan Kawasan Permukiman; pencegahan dnn 
peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh. 
penyerahan Prasarana, Sarana dan Utililas publik Perumahan dan Kawasan 
Permukiman kepada Pemerintah Daerah; penyediaan tanah, pendanaan, 
peran masyarakat dan pembinaannya.

II. PASAL DEMI PASAL
PasaJ 1

Cukup jelas, 
Pasal2

huruf a
Yang dimaksud dengan Masas kesejahteraan” adalah 
memberikan landasan agar kebutuhan perumahan dan 
kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat da pal 
terpenuhi sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri 
dan beradab. serta dapat meiaksanakan fungsi snsialnya.
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huruf b

huruf c

huruf d

huruf e

huruf f

huruf g

huruf h

Yang dimaksud dcnganuasas keadilan dan pemerataan* ..^4......
mcmberikan landasan agar hasil pembangunan di bidan^ 
perumahan dan kawasan p«rmukiman dapat dinikmwii secam 
proporsional dan merata bagi seluruh masyarakat,

Yang dimaksud dcngan *asas kecfisienan dan kemanraatan” 
adalah memberikan landasan agar pcnyelcnggarann 
perumahan dan kawasan permukiman dllakukan dengun 
memaksimaikan potensi yung dimiliki berupa sumbcr a daya 
tanah, teknologi rancang bangun, dan indusirl bahan 
bangunan yang sehai untuk memberikan keuniungan dan 
manfaai srbesar-besarnya bagi masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas keierjangkauan dan kemudahan" 
adalah mcmberikan landasan agar hasil pembangunan di 
bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dijangkau 
olch seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong ten iptanyu 
iklim kondusif dengan mcmberikan kemudahan bagi M13R agar 
setiap warga negara Indonesia mampu menicnuhi kcbuiuhan 
dasar akan perumahan dan permukiman.

Yang dimaksud dcngan “asas kemandirian dan kebersamnan" 
adalah mcmberikan landasan agar penyelonggaraan 
perumahan dan kawasan permukiman bertumpu pada 
prakarsa, swadaya, dan peran masyarakat untuk turut s<Tta 
mengupayakan pengadaan dan pemeliharaan lerhadop aspek 
aspek perumahan dan kawasan permukiman sehingga mampu 
membangkitkan kcpercayaan, kemampuan, dan kekuaian 
sendiri, serta terciptanya kerja sama anlara pemangku 
kependngan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Yang dimaksud dcngan “asas kcmi^^aan,, adalah memberikun 
landasan agar penyclenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan 
melibatkan peran pclaku usaha dan masyarakat. dengan 
prinsip saling memerlukan, memcrcayai, memperkuat, dan 
menguncungkan yang dilakukan, baik langsung maupun lidak 
langsung.

Yang dimaksud dcngan “asas kescrasian dan kescimbangan'‘ 
adalah mcmberikan landasan agar penyclenggaraari 
perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan 
mewujudkan kescrasian antara struklur ruang dan pola ruang. 
keseiarasan antara kchidupan manusia dengan lingkungan, 
keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaeroh, 
serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan" adalah 
mcmberikan landasan agar pcnyelenggaraan perumahan dan 
kawasan permukiman dilaksanakan dengan mcmadukaii 
kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaacan, dan 
pengendalian, baik intra maupun antarinstansi serta sector 
terkaic dalam kesatuan yang bulat dan utuh. saling 
menunjang, dan saling mengisi.
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huruf i

huruf j

huruf k

Yang dimaksud dengan “asas keschacan" adaJah membcrikan 
landasan agar pcmbangunan Pcrumahan dan Kawasan 
Permukiman memcnuhi siandar Rum ah sehal, syarat kesehatan 
Ungkungan, dan perilaku hidup schai

Yang dimaksud dengan *asas kelcstnrian dan kcbcrianjulan* 
adalah membcrikan landasan agar penyediaan Pcrumahan dan 
Kawasan Permukiman dilakukan dengan memperhaLiktin kondisi 
lingkungan hidup, dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang 
tcrus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk 
dan luas kawasan secara serasi dan seimbang unluk gencrasi 
sekarang dan gencrasi yang akan da tang.

Yang dimaksud dengan “kc'sulamalan, keamanan, keleriiban, dan 
keleraturan" adaJah membcrikan landasan agar penyelcnggaraan 
Pcrumahan dan Kawasan Permukiman memperhaukan masalah 
keselamatan dan keamanan bangunan beserta infrastrukturnya. 
keselamatan dan kcamananan lingkungan dari berbagai 
ancaman yang membahayakan penghuninya, ketertiban 
administrasi, dan keieraiuran dalam pemantaalan Pcrumahan 
dan Kawasan Permukiman.

Pasal 3
Cukup jclas,

Pasal 4
Cukup jclas,

Pasal 5
Cukup jclas.

Pasal 6
Cukup jclas.

Pasal 7
Cukup je las.

Pasal 8
Cukup jclas.

Pasal9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jclas.

Pasal U
Cukup jclas.

Pasal \'2
Cukup jclas.

Pasal 13
Cukup jelas,

Pasal 14
Cukup jclas.

Pasal 15 
aya! (1}

Andalalin adalah scrangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu 
lintas dari pcmbangunan pusat kegiacan, Permukiman, dan 
infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumcn hasii 
analisis dampak lalu lintas.
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ayat (2)
Cukup jclas. 

ayat <3)
Cukup jclas. 

ayat(4)
Cukup jelas. 

ayat(5)
Cukup jclas. 

ayat (6|
Cukup jclas- 

ayat (7)
Cukup jclas. 

Pasal 16
Cukup jclas. 

Pasal 17
Cukup Jclas. 

Pasal 18
Cukup jclas. 

Pasal 19
Cukup jclas. 

Pasal 20
Cukup jclas. 

pasal 21
Cukup jelas- 

Pasal 22
Cukup jelas. 

Pasal 23
Cukup jclas. 

Pasal 24
Cukup jclas- 

Pasal 25
Cukup jclas. 

Pasal 26
Cukup jelas. 

Pasal 27
Cukup jclas. 

Pasal 28
Cukup jelas- 

Pasal 29
Cukup jelas. 

Pasal 30
Cukup jclas. 

PHsal 31
Cukup jclas. 

Pasal 32
Cukup jclas, 

Pasal 33
Cukup jelas. 

Pasal 34
Cukup jclas.
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Pasal 35 
ayat (l| 

huruf a
Cukup jcias. 

huruf b
Cukup jcias, 

huruf c
Cukup jelas. 

huruf d
Izin pcnghunian adalah izin untuk menghuni Rumah Negara 

scsuai fungsi dan statusnya. 
huruf c

Cukup jelas.
ay at (2)

Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 3&

Cukup jelas.
Pasal 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

Cukup jelas,
Pasal 47

Cukup jelas.
Pasal 48

Cukup jelas.
Pasal 49

Cukup jelas.
Pasal 50

Cukup jelas.
Pasal 5 \

Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas. 7
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Paaal 53
Cukup jelas- 

Pasa] 54
Cukup jdas.

Pasal 55
Cukup jela».

Pasal 56
ayat (1)

huruf a
Pcmberian insentif dimaksudkan uniuk mcndorong Sctiap 
Orang agar memanraalkan Kawasan Permuklman scsuai 
dengan lungsinya. 

hurufb
Pengcnaan disinsenlif dimaksudkan uniuk menccgah 
pc man fa Ulan Kawasan Pcrmukiman yang tidak sebagaimana 

mestinya oich Seliap Orang. 
huruf c

Pengcnaan sank si dimaksudkan untuk mcncegah dan 
melakukan tindakan sebagai akibai dari pemanfaaian 
Kawasan Pcrmukiman yang tidak sebagaimana meslinya oieh 

Sctiap Orang.
ayat (2)

Cukup jelas. 
ayat (3)

Cukup jclus. 
ayat (4)

Cukup jelas. 
ayat |S)

Cukup jclas-
Pasal 57

Cukup Jelas.
Pasal 58

Cukup jelas.
Pasal 59

Cukup jelas.
Pasai 60

Cukup jelas.
Pasal 61

Cukup jelas.
Pasal 62

Cukup jelas.
Pasal 63

Cukup jelas.
Pasal 64

Cukup jelas.
Pasal 65

Cukup jelas.
Pasal 66

Cukup Jelas.
Pasal 67

Cukup jelas.
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Pasal 68
Cukup jdas.

Pasai 69
Cukup jclas-

Pasal 70
Cukup jclas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasa) 72
Cukup jclas.

Pasal 73
Cukup jclas-

Pasal74
Cukup jclas.

Pasal 75
Cukup jclas.

Pasal 76
Cukup jclas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jclas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup Jelas.

Pasal 85
Cukup jelas,

Pasal 86
Cukup jclas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jclas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelus.
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Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jclas,

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas,

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

PasaJ 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas-

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

PasaJ 106
Cukup jelas,

Pasal 107
Cukup jelas.

PasaJ 108
Cukup jelas,

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.



-9

Pasal 117
Cukup jelas.

Pa sal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas-

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
huruf a

Cukup jelas. 
huruf b

Cukup Jelas. 
huruf c

Cukup jelas. 
huruf 6

Cukup jelas. 
huruf e

Yang dimaksud dengan penggamian yang iayak adalah bahwa 
nilai atau besarnya nilai pcngganiian lidak menurunkan tingkat 
kesejahteraan orang yang diberi penggantian scsuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
huruf f

Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup Jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.
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PesaJ 134
ayat(1|

Cukup jclas. 
ay til (2)

huruf a
Bukti kepemilikan Sarana perniagaan/perbelanjaan 
diberikan kepada Sctinp Orang dalam beniuk Hak Guna 

Bfingunan. 
huruf b

Cukup jelas- 
huruf c

Cukup jeias. 
huruf d

Cukup jelas, 
huruf c

Cukup jelas. 
huruf f

Cukup jelas. 
huruf g

Cukup jelas. 
huruf h

Cukup jelas. 
huruf i

Cukup jelas.
ayat (3)

Cukup jelas,

ayat (4)
Cukup jelas.

Pa sal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
ayai(l)

Perumahan tidak bersusun adalah kelompok Rumah berlantai I 
(satul atau 2 (dua) yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau 

Lingkungan Hunian. 
ayat. (2}

Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas. 

Pasal 138
Cukup jelas, 

Pasal 139
Cukup jelas. 

Pasa] 140
Cukup jelas. 

Pasal 141
Cukup jelas. J
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PasaJ 142
Cukup jclas.

Fa sal 143
Cukup jdas.

Pa sal 144
Cukup jclas.

Pasal 145
Cukup Jclas.

Pasal 146
Cukup jclas.

Pasal 147
Cukup jclas.

Pasal 148
Cukup jclas.

Pasal 149
Cukup jclas.

Pasal 150
Cukup Jclas.

Pasal 151
Cukup jclas.

Pasal 152
Cukup jclas.

Pasal 153
Cukup jclas.

Pasal 154
Cukup jclas.

Pasal 155
Cukup jclas.

Pasal 136
Cukup jclas.

Pasal 157
Cukup jclas.

Pasal 158
Cukup Jclas.

Pasal 159
Cukup jclas.

Pasal 160
Cukup jclas.

Pasal 161
Cukup Jclas

TAMBAHAN LiiMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR Mi


