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PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 
 

NOMOR 26 TAHUN 2012 

 
TENTANG  

 

BANGUNAN GEDUNG 
 

I. UMUM 
 

Bangunan Gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya  

mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, 
perwujudan produktivitas, dan jatidiri manusia oleh karena itu 

penyelenggaraan Bangunan Gedung perlu diatur dan dibina demi 
kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat 
sekaligus untuk mewujudkan Bangunan Gedung yang fungsional, andal, 

berjatidiri serta seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya. 
Fenomena yang terjadi adalah masih terjadinya para penyelenggara 
bangunan  yang berkiprah dalam pembangunan Bangunan Gedung baik 

secara langsung maupun tidak langsung, mempunyai kecenderungan 
mengabaikan persyaratan Bangunan Gedung dan tertib penyelenggaraan 

bangunan pada umumnya. Oleh karena itu didalam penyelenggaraan 
Bangunan Gedung, masyarakat diupayakan untuk terlibat dan berperan 
secara aktif. Perwujudan Bangunan Gedung juga tidak terlepas dari peran 

penyedia jasa konstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan di 
bidang jasa konstruksi baik sebagai Perencana, Pelaksana, Pengawas atau 
Manajemen Konstruksi maupun jasa-jasa pengembang lainnya. Oleh karena 

itu pengaturan Bangunan Gedung juga harus berjalan seiring dengan 
pengaturan jasa konstruksi. 

  Memasuki era otonomi daerah, kegiatan pembangunan Gedung di 
Daerah terus meningkat, baik secara kuantitas, kualitas, maupun 
kompleksitasnya. Fenomena yang muncul sejalan dengan kebijakan otonomi 

daerah adalah adanya kecenderungan daerah yang berusaha meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah, diantaranya dengan menarik investor sebanyak 

mungkin. Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan, bertambahnya 
jumlah investor di daerah yang berkiprah dalam kegiatan pembangunan 
perlu ditunjang dengan peraturan perundangan yang memadai. Hal ini 

dimaksudkan agar tingkat laju pembangunan Bangunan Gedung selalu 
memperhatikan dan memenuhi persyaratan baik administratif maupun 
persyaratan teknis Bangunan Gedung. 

  Meningkatnya kegiatan pembangunan Bangunan Gedung di Daerah 
perlu diantisipasi dengan pengaturan pembangunan Bangunan Gedung yang 

seimbang antara pengaturan yang bersifat administratif dan teknis sehingga 
proses pembangunan dan pemanfaatan Bangunan Gedung dapat 
berlangsung tertib, dan terwujud Bangunan Gedung yang andal, serasi dan 

selaras dengan lingkungannya. 
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Sebagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam 
memberikan arahan dalam mewujudkan Bangunan Gedung yang dapat 

menjamin keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, baik melalui 
mekanisme perizinan, maupun pengawasan, maka diperlukan Peraturan 

Daerah  tentang Bangunan Gedung. Peraturan Daerah ini sekaligus juga 
merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang  Bangunan Gedung. 
Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan tentang fungsi dan 

klasifikasi Bangunan Gedung, persyaratan Bangunan Gedung, 

penyelenggaraan Bangunan Gedung, peran masyarakat dalam 
penyelenggaraan Bangunan Gedung, dan pembinaan dalam penyelenggaraan 

Bangunan Gedung, sistem dan sanksi. 
Pengaturan fungsi Bangunan Gedung dalam Peraturan Daerah ini 

dimaksudkan agar Bangunan Gedung yang didirikan sejak awal telah 

ditetapkan fungsinya sehingga masyarakat yang akan mendirikan Bangunan 
Gedung dapat memenuhi persyaratan baik administratif maupun teknis 

bangunan sesuai dengan fungsinya. Oleh sebab itu, perubahan fungsi suatu 
gedung harus diikuti pula dengan persyaratan, baik administratif  maupun 
teknis bangunan. 

Pengaturan persyaratan administratif Bangunan Gedung dimaksudkan 
agar masyarakat mengetahui lebih rinci persyaratan administratif yang 
diperlukan untuk mendirikan Bangunan Gedung, baik dari segi kejelasan 

status tanahnya, kejelasan status kepemilikan Bangunan Gedungnya, 
maupun kepastian hukum bahwa Bangunan Gedung yang didirikan telah 

memperoleh persetujuan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk IMB.  
Adapun persyaratan teknis dimaksudkan agar dalam pembangunan 
Bangunan Gedung telah memenuhi kualifikasi sebagai bangunan, baik dari 

aspek tata bangunan, arsitektur bangunan, maupun keandalan bangunan. 
Di dalam Peraturan Daerah ini juga diatur tentang Pembentukan Tim 

Ahli Bangunan Gedung yang dimaksudkan untuk mewujudkan Bangunan 

Gedung yang fungsional, sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan 
selaras dengan lingkungannya, dan untuk menjamin keandalan teknis 

Bangunan Gedung serta terwujudnya kepastian hukum dalam 
penyelenggaraan Bangunan Gedung. 

Pengaturan peran masyarakat melalui pemberian saran dan 

pertimbangan dimaksudkan agar masyarakat ikut mendorong tercapainya 
tujuan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang tertib, fungsional, andal, 

berjatidiri serta seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya. 
Pembinaan terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung sangat 

dibutuhkan agar masyarakat dalam melaksanakan pembuatan Bangunan 

Gedung sesuai dengan kaidah atau standar teknik. Dalam melakukan 
pembinaan dilakukan dengan penyebarluasan peraturan perundang-
undangan, pedoman, petunjuk, dan standar teknis Bangunan Gedung dan 

operasionalisasi di masyarakat. 
Agar Peraturan Daerah ini bisa berlaku secara efektif, maka 

dibutuhkan suatu upaya yang diwujudkan dalam bentuk sanksi bagi 
siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah. Sanksi 
yang dikenakan dapat berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. 

Sanksi diberikan dengan maksud untuk melindungi kepentingan Pemerintah 
Daerah maupun masyarakat itu sendiri. 
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II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

 
Pasal 2 

Cukup jelas. 

 
Pasal 3 

Cukup jelas. 

 
Pasal 4 

Cukup jelas. 
 

Pasal 5 

Cukup jelas. 
 

Pasal 6 
 Ayat (1) 
 Cukup jelas. 

   
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan Bangunan Gedung lebih dari satu fungsi 

adalah apabila satu Bangunan Gedung mempunyai fungsi utama 
gabungan dari fungsi-fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, 

fungsi sosial dan budaya, serta fungsi khusus. 
 
 Ayat (3) 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 7 

 Ayat (1) 
 Cukup jelas. 

   
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 
 Ayat (3) 

 Cukup jelas. 
 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
 
 Ayat (5) 

 Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang pekerjaan umum. 

 
Pasal 8 

Ayat (1) 

 Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi Bangunan 
Gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif 

dan persyaratan teknisnya. 
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 Ayat (2) 
 Yang dimaksud dengan “Bangunan Gedung sederhana” adalah 

Bangunan Gedung dengan karakter sederhana serta memiliki 
kompleksitas dan teknologi sederhana. 

Yang dimaksud dengan “Bangunan Gedung tidak sederhana” adalah 
Bangunan Gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki 
kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana. 

Yang dimaksud dengan “Bangunan Gedung khusus” adalah 
Bangunan Gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan 
khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan 

penyelesaian/teknologi khusus. 
 

 Ayat (3) 
Cukup jelas. 

   

Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan “Bangunan Gedung tingkat risiko kebakaran 

tinggi” adalah Bangunan Gedung yang karena fungsinya, dan disain 
penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta 
kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah 

terbakarnya sangat tinggi dan/atau tinggi hingga sangat tinggi 
sebagaimana angka klasifikasi risiko bahaya kebakaran 3 (tiga) dan    
4 (empat). 

 
Yang dimaksud “Bangunan Gedung tingkat risiko kebakaran sedang” 

adalah Bangunan Gedung yang karena fungsinya, disain penggunaan 
bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan 
kualitas bahan yang ada didalamnya tingkat mudah terbakarnya 

sedang sebagaimana angka klasifikasi risiko bahaya kebakaran          
5 (lima) dan 6 (enam). 

 

Yang dimaksud dengan “Bangunan Gedung tingkat risiko kebakaran 
rendah” adalah Bangunan Gedung yang karena fungsinya, disain 

penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta 
kuantitas dan kualitas bahan yang ada didalamnya tingkat mudah 
terbakarnya rendah sebagaimana angka klasifikasi risiko bahaya 

kebakaran 7 (tujuh). 
 

 Ayat (5) 
Zonasi gempa yang ada di Indonesia berdasarkan tingkat kerawanan 
bahaya gempa terdiri dari Zona I sampai dengan Zona VI, atau yang 

ditetapkan dalam pedoman/standar teknis. 
 
 Ayat (6) 

Cukup jelas. 
 

 Ayat (7) 
Penetapan klasifikasi ketinggian didasarkan pada jumlah lantai 
Bangunan Gedung yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 

Bangunan dengan tingkatan ketinggian bangunan rendah adalah 
bangunan dengan jumlah lantai Bangunan Gedung sampai dengan     

4 (empat) lantai. Bangunan dengan tingkatan ketinggian bangunan 
sedang  adalah bangunan dengan jumlah lantai 5 (lima) sampai 
dengan 8 (delapan), dan bangunan dengan tingkatan ketinggian 

bangunan  tinggi  adalah bangunan dengan jumlah lantai bangunan 
lebih dari 8 (delapan). 



 48 

Ayat (8) 
Yang dimaksud dengan Bangunan Gedung negara adalah Bangunan 

Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan 
milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal 

dari dana APBN, dan/atau APBD, dan/atau sumber pembiayaan lain, 
seperti: gedung kantor dinas, gedung sekolah, gedung rumah sakit, 
gudang, rumah negara, dan lain-lain. 

 
 Ayat (9) 

Cukup jelas. 

 
Pasal 9 

Ayat (1) 
Perubahan fungsi misalnya dari Bangunan Gedung fungsi hunian 
menjadi Bangunan Gedung fungsi usaha. 

Perubahan klasifikasi misalnya dari Bangunan Gedung milik negara 
menjadi Bangunan Gedung milik badan usaha, atau Bangunan 

Gedung semi permanen menjadi Bangunan Gedung permanen. 
Perubahan fungsi dan klasifikasi misalnya Bangunan Gedung hunian 
semi permanen menjadi Bangunan Gedung usaha permanen. 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (3) 

Perubahan dari satu fungsi dan/atau klasifikasi ke fungsi dan/atau 
klasifikasi yang lain akan menyebabkan perubahan persyaratan yang 
harus dipenuhi, karena sebagai contoh persyaratan administratif dan 

teknis Bangunan Gedung fungsi hunian klasifikasi permanen jelas 
berbeda dengan persyaratan administratif dan teknis untuk 
Bangunan Gedung fungsi hunian klasifikasi semi permanen, atau 

persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung fungsi hunian 
klasifikasi permanen jelas berbeda dengan persyaratan administratif 

dan teknis untuk Bangunan Gedung fungsi usaha (misalnya toko) 
klasifikasi permanen. 
Perubahan fungsi (misalnya dari fungsi hunian menjadi fungsi usaha) 

harus dilakukan melalui proses IMB baru. 
Sedangkan untuk perubahan klasifikasi dalam fungsi yang sama 

(misalnya dari fungsi hunian semi permanen menjadi hunian 
permanen) dapat dilakukan dengan revisi/perubahan pada IMB yang 
telah ada. 

 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 
Pasal 10 

Cukup jelas. 
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Pasal 11 
 Ayat (1) 

Persyaratan administratif dan persyaratan teknis wajib dipenuhi 
untuk menjamin kepastian hukum terkait dengan status kepemilikan 

tanah maupun kepemilikan Bangunan Gedung, serta memberikan 
jaminan kualitas bangunan dilihat dari segi teknis bangunan. 

 

Ayat (2)  
Huruf a 

Setiap Bangunan Gedung harus didirikan pada tanah yang status 

kepemilikannya jelas, baik milik sendiri maupun milik pihak lain. 
Status hak atas tanah merupakan tanda bukti kepemilikan tanah 

yang dapat berupa sertifikat hak atas tanah, akte jual beli, girik, 
petuk, dan/atau bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. 

Dalam mengajukan Permohonan IMB, status hak atas tanahnya 
harus dilengkapi dengan gambar yang jelas mengenai lokasi tanah 

bersangkutan yang memuat ukuran dan batas-batas persil. 
Pada pembangunan Bangunan Gedung di atas/bawah lahan yang 
pemiliknya pihak lain (perorangan, badan usaha atau Pemerintah 

Daerah) pemilik Bangunan Gedung harus membuat perjanjian 
pemanfaatan tanah secara tertulis dengan pihak pemilik tanah. 

 

Huruf b 
Setiap pemilik Bangunan Gedung harus memiliki surat bukti 

kepemilikan Bangunan Gedung yang diterbitkan oleh Pemerintah 
Daerah, kecuali kepemilikan Bangunan Gedung fungsi khusus. 
Kepemilikan Bangunan Gedung dapat dialihkan kepada pihak lain 

dengan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
Pengalihan kepemilikan Bangunan Gedung harus tercatat dalam 

surat bukti kepemilikan Bangunan Gedung. 
Bentuk dan substansi/data dalam buku surat bukti kepemilikan 

Bangunan Gedung mengikuti peraturan perundang-undangan. 
  

Huruf c 

IMB merupakan satu-satunya perizinan yang diperbolehkan dalam 
penyelenggaraan Bangunan Gedung, yang menjadi alat pengendali 

penyelenggaraan Bangunan Gedung. 
   

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 
 Ayat (4) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 12 
Cukup jelas. 

 

Pasal 13 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 14 
 Cukup jelas. 
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Pasal 15 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 16 

Cukup jelas. 
 

Pasal 17 

Cukup jelas. 
 
 Pasal 18 

Persyaratan peruntukan merupakan persyaratan peruntukan lokasi yang 
bersangkutan sesuai dengan RTRW Daerah, RDTR, dan/atau RTBL. 

Persyaratan intensitas Bangunan Gedung meliputi persyaratan 
kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas Bangunan Gedung yang 
ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan. 

 
 Pasal 19 

Ayat (1) 
Fungsi Bangunan Gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan 
lokasi sebagai akibat perubahan RTRW Daerah, RDTR, dan/atau 

RTBL dilakukan penyesuaian paling lama 5 (lima) tahun, kecuali 
untuk rumah tinggal tunggal paling lama 10 (sepuluh) tahun, sejak 
pemberitahuan penetapan RTRW oleh Pemerintah Daerah kepada 

pemilik Bangunan Gedung. 
 

 Ayat (2) 
 Cukup jelas. 
 

 Pasal 20 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (2) 

Penetapan KDB untuk suatu kawasan yang terdiri atas beberapa 
kaveling/persil dapat dilakukan berdasarkan pada perbandingan total 
luas bangunan gedung terhadap total luas kawasan dengan tetap 

mempertimbangkan peruntukan atau fungsi kawasan dan daya 
dukung lingkungan. 

Penetapan KDB dibedakan dalam tingkatan KDB tinggi (lebih besar 
dari 60% sampai dengan 100%), sedang (30% sampai dengan 60%), 
dan rendah (lebih kecil dari 30 %). Untuk daerah/kawasan padat 

dan/atau pusat kota dapat ditetapkan KDB tinggi dan/atau sedang, 
sedangkan untuk daerah/kawasan renggang dan/atau fungsi 
resapan ditetapkan KDB rendah. 

 
Ayat (3) 

Penetapan KLB untuk suatu kawasan yang terdiri atas beberapa 
kaveling/persil dapat dilakukan berdasarkan pada perbandingan total 
luas Bangunan Gedung terhadap total luas kawasan dengan tetap 

mempertimbangkan peruntukan atau fungsi kawasan dan daya 
dukung lingkungan.  

Penetapan ketinggian bangunan dibedakan dalam tingkatan 
ketinggian:  
a. bangunan rendah (jumlah lantai Bangunan Gedung sampai 

dengan 4 lantai);  



 51 

b. bangunan sedang (jumlah lantai Bangunan Gedung 5 lantai 
sampai dengan 8 lantai); dan 

c. bangunan tinggi (jumlah lantai bangunan lebih dari 8 lantai). 
 

Ayat (4) 
Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk 
menampung kegiatan dan segala akibat/dampak yang ditimbulkan 

yang ada di dalamnya, antara lain kemampuan daya resapan air, 
ketersediaan air bersih, volume limbah yang ditimbulkan, dan 
transportasi. 

Penetapan KDB dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 

a. keandalan Bangunan Gedung; 
b. keselamatan dalam hal bahaya kebakaran, banjir, air pasang, 

dan/atau tsunami; 

c. kesehatan dalam hal sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi; 
kenyamanan dalam hal pandangan, kebisingan, dan getaran;  

d. kemudahan dalam hal aksesibilitas dan akses evakuasi;  
e. keserasian dalam hal perwujudan wajah kota; dan 
f. ketinggian bahwa makin tinggi bangunan jarak bebasnya makin 

besar. 
Penetapan KDB dimaksudkan pula untuk memenuhi persyaratan 
keamanan misalnya pertimbangan keamanan pada daerah istana 

kepresidenan, sehingga ketinggian Bangunan Gedung di sekitarnya 
tidak boleh melebihi ketinggian tertentu. Juga untuk pertimbangan 

keselamatan penerbangan, sehingga untuk Bangunan Gedung yang 
dibangun di sekitar pelabuhan udara tidak diperbolehkan melebihi 
ketinggian tertentu. 

Dalam hal pemilik tanah memberikan sebagian area tanahnya untuk 
kepentingan umum, misalnya untuk taman atau ranah publik 
lainnya, maka pemilik bangunan dapat diberikan kompensasi/insentif 

oleh Pemerintah Daerah. Kompensasi dapat berupa kelonggaran KLB, 
sedangkan insentif dapat berupa keringanan pajak atau retribusi. 

 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 

   
 Pasal 21 

 Ayat (1) 
Dalam mendirikan, merehabilitasi, merenovasi seluruh atau sebagian 
dan/atau memperluas Bangunan Gedung, pemilik tidak 

diperbolehkan melanggar melampaui jarak bebas minimal yang telah 
ditetapkan dalam KRK untu kaveling/persil/kawasan yang 
bersangkutan berdasarkan RTRW Daerah, RDTR, dan/atau RTBL. 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 

Letak garis sempadan Bangunan Gedung terluar untuk daerah 
disepanjang jalan diperhitungkan berdasarkan lebar daerah milik 

jalan dan peruntukan lokasi, serta diukur dari batas daerah milik 
jalan. 
Letak garis sempadan Bangunan Gedung terluar untuk daerah 

sepanjang sungai/danau diperhitungkan berdasarkan kondisi sungai, 
letak sungai, dan fungsi kawasan, serta diukur dari tepi sungai.  
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Penetapan garis sempadan Bangunan Gedung sepanjang sungai, yang 
juga disebut sebagai garis sempadan sungai, dapat digolongkan 

dalam: 
a. garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan, 

perhitungan besaran garis sempadan dihitung sepanjang kaki 
tanggul sebelah luar; 

b. garis sempadan sungai bertanggul dalam kawasan perkotaan, 

perhitungan besaran garis sempadan dihitung sepanjang kaki 
tanggul sebelah luar; 

c. garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan 

perkotaan, perhitungan garis sempadan sungai didasarkan pada 
besar kecilnya sungai, dan ditetapkan ruas per ruas dengan 

mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang 
bersangkutan; 

d. garis sempadan sungai tidak bertanggul dalam kawasan 

perkotaan, perhitungan garis sempadan sungai didasarkan pada 
kedalaman sungai; dan 

e. garis sempadan sungai yang terletak di kawasan lindung, 
perhitungan garis sempadan sungai didasarkan pada fungsi 
kawasan lindung, besar-kecilnya sungai, dan pengaruh pasang 

surut air laut pada sungai yang bersangkutan. 
 

Letak garis sempadan Bangunan Gedung terluar untuk daerah pantai, 

diperhitungkan berdasarkan kondisi pantai, dan fungsi kawasan, dan 
diukur dari garis pasang tertinggi kearah daratan pada pantai yang 

bersangkutan. 
Garis sempadan Bangunan Gedung yang terletak di sepanjang pantai, 
yang selanjutnya disebut sempadan pantai, dapat digolongkan dalam: 

a. kawasan pantai budidaya/non-lindung, perhitungan garis 
sempadan pantai didasarkan pada tingkat kelandaian/keterjalan  
pantai; 

b. kawasan pantai lindung, garis sempadan pantainya minimal     
100 m dari garis pasang tertinggi pada pantai yang bersangkutan; 

dan 
c. kawasan gumuk pasir. 
Letak garis sempadan Bangunan Gedung terluar untuk daerah 

sepanjang jalan kereta api dan jaringan tegangan tinggi, mengikuti 
ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. 

Pertimbangan keselamatan dalam penetapan garis sempadan meliputi 
pertimbangan terhadap bahaya kebakaran, banjir, airpasang, 
tsunami, dan/atau keselamatan lalu lintas. 

Pertimbangan kesehatan dalam penetapan garis sempadan meliputi 
pertimbangan sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi. 

 

Ayat (4) 
Pertimbangan keselamatan dalam hal bahaya kebakaran, banjir, air 

pasang, dan/atau tsunami. 
Pertimbangan kesehatan dalam hal sirkulasi udara, pencahayaan, dan 
sanitasi. 

Pertimbangan kenyamanan dalam hal pandangan, kebisingan, dan 
getaran. 

Pertimbangan kemudahan dalam hal aksesibilitas dan akses evakuasi.  
Pertimbangan keserasian dalam hal perwujudan wajah kota. 
Pertimbangan ketinggian bahwa makin tinggi bangunan jarak 

bebasnya makin besar. 
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Ayat (5) 
Dalam hal ini jaringan utilitas umum yang terletak di bawah 

permukaan tanah, antara lain jaringan telepon, jaringan listrik, 
jaringan gas, dan lain-lain yang melintas atau akan dibangun 

melintasi kaveling/persil/kawasan yang bersangkutan. 
 

Pasal 22 

Cukup jelas. 
 

Pasal 23 

Cukup jelas. 
 

Pasal 24 
Cukup jelas. 

 

Pasal 25 
Cukup jelas. 

 
Pasal 26 

Cukup jelas. 

 
Pasal 27 

Cukup jelas. 

 
Pasal 28  

Cukup jelas. 
 

Pasal 29  

Ayat (1) 
Pertimbangan terhadap estetika bentuk dan karakteristik arsitektur 
dan lingkungan yang ada di sekitar Bangunan Gedung dimaksudkan 

untuk lebih menciptakan kualitas lingkungan, seperti melalui 
harmonisasi nilai dan gaya arsitektur, penggunaan bahan, warna dan 

tekstur eksterior Bangunan Gedung, serta penerapan penghematan 
energi pada Bangunan Gedung. 

 

Ayat (2) 
Pertimbangan kaidah pelestarian yang menjadi dasar pertimbangan 

utama ditetapkannya kawasan tersebut sebagai cagar budaya, 
misalnya kawasan cagar budaya yang Bangunan Gedungnya 
berarsitektur cina, kolonial, atau berarsitektur melayu. 

 
Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

 
Ayat (4) 

Tim Ahli misalnya arsitek, pemuka adat setempat, budayawan. 
Pendapat publik, khususnya masyarakat yang tinggal pada kawasan 
yang bersangkutan dan sekitarnya dimaksudkan agar ikut 

membahas, menyampaikan pendapat, menyepakati, dan 
melaksanakan dengan kesadaran serta ikut memiliki. Pendapat publik 

diperoleh melalui proses dengar pendapat publik, atau forum dialog 
publik. 
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Pasal 30 
Ayat (1) 

Tata ruang-dalam meliputi tata letak ruang dan tata ruang dalam 
Bangunan Gedung. 

 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan ”efisiensi” adalah perbandingan antara ruang 

efektif dan ruang sirkulasi, tata letak perabot, dimensi ruang terhadap 
jumlah pengguna, dan lain-lain. 
Yang dimaksud dengan ”efektivitas tata ruang-dalam” adalah tata 

letak ruang yang sesuai dengan fungsinya, kegiatan yang berlangsung 
didalamnya, hubungan antar ruang, dan lain-lain 

. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (4) 

Pemenuhan persyaratan keselamatan dalam tata ruang-dalam dan 
interior diwujudkan dalam penggunaan bahan bangunan dan sarana 
jalan keluar. 

Pemenuhan persyaratan kesehatan dalam tata ruang-dalam dan 
interior diwujudkan dalam tata pencahayaan alami dan/atau buatan, 
ventilasi udara alami dan/atau buatan, dan penggunaan bahan 

bangunan. 
Pemenuhan persyaratan kenyamanan dalam tata ruang-dalam 

diwujudkan dalam besaran ruang, sirkulasi dalam ruang, dan 
penggunaan bahan bangunan. 
Pemenuhan persyaratan kemudahan dalam tata letak ruang dan 

interior diwujudkan dalam pemenuhan aksesibilitas antar ruang. 
 
Pasal 31 

Ayat (1) 
 Cukup jelas. 

 
Ayat (2) 

Persyaratan daerah resapan berkaitan dengan pemenuhan 

persyaratan minimal koefisien daerah hijau yang harus disediakan, 
sedangkan akses penyelamatan untuk bangunan umum berkaitan 

dengan penyediaan akses kendaraan penyelamatan, seperti kendaraan 
pemadam kebakaran dan ambulan, untuk masuk ke dalam site 
Bangunan Gedung yang bersangkutan. 

  
Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

 
Pasal 32 

Ayat (1) 
Bangunan Gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap 
lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang 

lingkungan hidup. 
 

Ayat (2) 
Dalam hal dampak penting terhadap lingkungan tersebut sudah 
diketahui teknologi untuk mengelola dampak yang mungkin timbul, 

maka cukup dilakukan dengan UKL-UPL sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
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Pasal 33 
Ayat (1) 

 Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 
 Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 
 Cukup jelas. 
 

Ayat (4) 
Dalam hal swasta atau masyarakat ingin menyusun RTBL atas dasar 

kesepakatan sendiri harus tetap memenuhi persyaratan yang berlaku 
pada kawasan yang bersangkutan dan dengan persetujuan 
Pemerintah Daerah. 

Dalam hal masyarakat suatu kawasan atau lingkungan bersepakat 
untuk mewujudkan kawasannya menjadi suatu kawasan permukiman 

yang lebih layak huni, berjati diri, dan produktif, maka masyarakat 
setempat dapat memprakarsai penyusunan RTBL dengan persetujuan 
instansi Pemerintah Daerah terkait yang selanjutnya RTBL tersebut 

dapat disepakati dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai alat 
pengendalian pembangunan dan pemanfaatan dalam kawasan atau 
lingkungan yang bersangkutan. 

 
Ayat (5) 

 Cukup jelas. 
 

Ayat (6) 

 Cukup jelas. 
 

Ayat (7) 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 34 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan prasarana dan sarana umum seperti jalur 

jalan dan/atau jalur hijau, daerah hantaran udara (transmisi) 
tegangan tinggi, dan/atau menara telekomunikasi, dan/atau menara 

air dan monumen. 
Yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah pihak/instansi 
yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan prasarana dan 

sarana yang bersangkutan. 
 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 35 
Cukup jelas. 

 

Pasal 36 
Cukup jelas. 
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Pasal 37 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan persyaratan kemampuan Bangunan Gedung 
terhadap beban muatan adalah kemampuan bangunan dalam 

memikul beban/kombinasi beban baik beban muatan tetap maupun 
beban muatan sementara, baik yang berasal dari gempa maupun 
angin.  

 
Huruf b 

Yang dimaksud dengan persyaratan kemampuan Bangunan Gedung 

terhadap bahaya kebakaran adalah tersedianya sistem proteksi pasif 
dan proteksi aktif yang dapat berfungsi mencegah dan menanggulangi 

kebakaran dimana untuk bangunan khusus harus dilengkapi dengan 
manajemen pengamanan kebakaran. 

 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan persyaratan kemampuan Bangunan Gedung 

terhadap bahaya petir dan bahaya kelistrikan adalah Bangunan 
Gedung yang berdasarkan letak, sifat geografis, bentuk, ketinggian, 
dan penggunaannya berisiko terkena sambaran petir harus dilengkapi 

dengan instalasi penangkal petir. Sedangkan kelengkapan instalasi 
listrik termasuk sumber daya listriknya harus dijamin aman, andal 
dan akrab lingkungan. 

 
Pasal 38 

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 

 Ayat (1) 
Persyaratan ventilasi mekanik/buatan, antara lain: 

a. penempatan fan/kipas angin sebagai ventilasi mekanik/buatan 
harus memungkinkan pelepasan udara keluar dan masuknya 
udara segar, atau sebaliknya; 

b. bilamana digunakan ventilasi mekanik/buatan, sistem tersebut 
harus bekerja terus menerus selama ruang tersebut dihuni; 
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c. penggunaan ventilasi mekanik/buatan harus memperhitungkan 
besarnya pertukaran udara yang disarankan untuk berbagai 

fungsi ruang dalam Bangunan Gedung; 
d. bangunan atau ruang parkir tertutup harus dilengkapi dengan 

sistem ventilasi mekanik/buatan untuk pertukaran udara; dan 
e. gas buang mobil pada setiap lantai ruang parkir bawah tanah 

(basement) tidak boleh mencemari udara bersih pada lantai 

lainnya. 
 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 
 Cukup jelas. 

 

Ayat (4) 
 Cukup jelas. 

 
Ayat (5) 

 Cukup jelas. 

 
Ayat (6) 

 Cukup jelas. 

 
Pasal 47 

Ayat (1) 
Pencahayaan alami dapat berupa bukaan pada bidang dinding, 
dinding tembus cahaya dan/atau atap tembus cahaya. Dinding 

tembus cahaya misalnya dinding yang menggunakan kaca. Atap 
tembus cahaya misalnya penggunaan genteng kaca atau skylight. 

 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 48 

Cukup jelas. 
 

Pasal 49 
Cukup jelas. 
 

Pasal 50 
Cukup jelas. 

 
Pasal 51 

Cukup jelas. 

 
 



 58 

Pasal 52 
Cukup jelas. 

 
Pasal 53 

Cukup jelas. 
 

Pasal 54 

Cukup jelas. 
 

Pasal 55 

Cukup jelas. 
 

Pasal 56 
Cukup jelas. 

 

Pasal 57 
Ayat (1) 

IMB merupakan satu-satunya perizinan yang diperbolehkan dalam 
penyelenggaraan Bangunan Gedung, yang menjadi alat pengendali 
penyelenggaraan Bangunan Gedung. 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (4) 

Sebelum mengajukan permohonan IMB, setiap orang harus sudah 
memiliki KRK yang diperoleh secara cepat dan tanpa biaya. 
KRK diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan gambar peta 

lokasi tempat Bangunan Gedung yang akan didirikan oleh pemilik. 
 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

 

Ayat (6) 
Ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku pada suatu 

lokasi/kawasan, seperti keterangan tentang: 
a. daerah rawan gempa/tsunami; 
b. daerah rawan longsor; 

c. daerah rawan banjir; 
d. tanah pada lokasi yang tercemar (brown field area); 
e. kawasan pelestarian; dan/atau 

f. kawasan yang diberlakukan arsitektur tertentu. 
 

Ayat (7) 
Persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam keterangan rencana 
kabupaten, selanjutnya digunakan sebagai ketentuan oleh pemilik 

dalam menyusun rencana teknis Bangunan Gedungnya, di samping 
persyaratan-persyaratan teknis lainnya sesuai fungsi dan 

klasifikasinya. 
 
 

 
 



 59 

Pasal 58 
Ayat (1) 

Huruf a 
1. Dalam hal pemohon juga adalah penguasa/pemilik tanah, 

maka yang dilampirkan adalah sertifikat kepemilikan tanah 
(yang dapat berupa Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, 
hak pengelolaan, atau hak pakai) atau tanda bukti 

penguasaan/kepemilikan lainnya. 
Untuk tanda bukti yang bukan dalam bentuk sertifikat tanah, 
diupayakan mendapatkan fatwa penguasaan/kepemilikan dari 

instansi yang berwenang. 
2. Dalam hal pemohon bukan penguasa/pemilik tanah, maka 

dalam permohonan mendirikan Bangunan Gedung yang 
bersangkutan harus terdapat persetujuan dari pemilik tanah, 
bahwa pemilik tanah menyetujui pemilik Bangunan Gedung 

untuk mendirikan Bangunan Gedung dengan fungsi yang 
disepakati, yang tertuang dalam surat perjanjian pemanfaatan 

tanah antara calon pemilik Bangunan Gedung dengan pemilik 
tanah. 
Perjanjian tertulis tersebut harus dilampiri fotocopy tanda 

bukti penguasaan/kepemilikan tanah. 
  

Huruf b 

Data pemohon meliputi nama, alamat, tempat/tanggal lahir, 
pekerjaan, nomor Kartu Tanda Penduduk, dan lain-lain. 

 
Huruf c 

Rencana teknis disusun oleh penyedia jasa perencana konstruksi 

sesuai kaidah-kaidah profesi berdasarkan keterangan rencana 
kabupaten untuk lokasi yang bersangkutan serta persyaratan-
persyaratan administratif dan teknis yang berlaku sesuai fungsi 

dan klasifikasi Bangunan Gedung yang akan didirikan. 
Rencana teknis yang dilampirkan dalam Permohonan IMB berupa 

pengembangan rencana Bangunan Gedung, kecuali untuk rumah 
tinggal cukup prarencana Bangunan Gedung. 

 

Huruf d 
Hasil analisis mengenai dampak lingkungan hanya untuk 

Bangunan Gedung yang mempunyai dampak penting terhadap 
lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
dibidang pengelolaan lingkungan hidup. 

Dalam hal dampak penting tersebut dapat diatasi secara teknis, 
maka cukup dengan UKL dan UPL. 

  

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 
Ayat (3) 

Permohonan IMB yang memenuhi persyaratan diinformasikan kepada 

pemilik Bangunan Gedung beserta besarnya biaya yang harus dibayar 
untuk mendapatkan IMB. Sedangkan bagi Permohonan IMB yang 

belum/tidak memenuhi persyaratan juga harus diinformasikan 
kepada pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi. 
Proses perizinan Bangunan Gedung untuk kepentingan umum harus 

mendapatkan pertimbangan teknis dari Tim Ahli Bangunan Gedung. 
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Proses perizinan Bangunan Gedung-tertentu harus mendapatkan 
pertimbangan teknis dari Tim Ahli Bangunan Gedung dan melalui 

proses dengar pendapat publik. 
Proses perizinan Bangunan Gedung-tertentu fungsi khusus harus 

mendapat pengesahan dari Pemerintah serta pertimbangan teknis dari 
Tim Ahli Bangunan Gedung dan melalui proses dengar pendapat 
publik. 

Dalam pemberian IMB fungsi khusus, Pemerintah dalam melakukan 
pemeriksaan, penilaian dan persetujuan tetap berkoordinasi dengan 
Pemerintah Daerah, termasuk proses mendapatkan pertimbangan 

pendapat Tim Ahli Bangunan Gedung dan pendapat publik, serta 
penetapan besarnya biaya IMB. 

 
Ayat (4) 

IMB merupakan salah satu prasyarat utama yang harus dipenuhi oleh 

pemilik Bangunan Gedung dalam mengajukan permohonan kepada 
instansi/perusahaan yang berwenang untuk mendapatkan pelayanan 

utilitas umum kabupaten seperti penyambungan jaringan listrik, 
jaringan air minum, dan jaringan telepon. 

 

Ayat (5) 
 Cukup jelas. 
  

Pasal 59 
 Cukup jelas. . 

  
Pasal 60 

Ayat (1) 

Yang dimaksud sengketa hukum adalah sengketa yang sudah 
dilaporkan secara tertulis dan terdaftar resmi pada instansi yang 
berwenang. 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 61 
Cukup jelas. 

 

Pasal 62 
Cukup jelas. 

 

Pasal 63 
Cukup jelas. 

 
Pasal 64 

Cukup jelas. 

 
Pasal 65 

Yang dimaksud dengan bangunan darurat atau sementara antara lain 
yaitu bedeng, bangsal kerja dan kelengkapannya untuk pelaksanaan 
pembangunan. Dan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 

kalender setelah bangunan selesai, Bangunan Gedung sederhana atau 
Bangunan Gedung darurat tersebut harus sudah dibongkar. 
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Pasal 66 
Cukup jelas. 

 
Pasal 67 

Ayat (1) 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan “perencanaan teknis” adalah kegiatan 

penyusunan rencana teknis Bangunan Gedung sesuai dengan 
fungsi dan persyaratan teknis yang ditetapkan sebagai pedoman 
dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. 

 
Huruf b 

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan konstruksi” adalah kegiatan 
pendirian, penambahan, perubahan, atau pemugaran konstruksi 
Bangunan Gedung dan/atau instalasi dan/atau perlengkapan 

Bangunan Gedung sesuai dengan rencana teknis yang telah 
disusun. 

 
Huruf c 

Yang dimaksud dengan “pengawasan konstruksi” adalah kegiatan 

pengawasan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan 
lapangan sampai dengan penyerahan hasil akhir pekerjaan atau 
kegiatan manajemen konstruksi Bangunan Gedung. 

 
Huruf d 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (4) 
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di lokasi yang berpotensi bencana 
yang berasal dari laut harus sesuai dengan peraturan zonasi untuk 

kawasan rawan gelombang pasang (tsunami).  
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di lokasi yang berpotensi bencana 

gempa bumi harus sesuai dengan Peta Hazard Gempa Indonesia. 
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di lokasi yang berpotensi bencana 
longsor harus sesuai dengan peraturan zonasi untuk kawasan 

bencana alam tanah longsor. 
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di lokasi yang berpotensi bencana 
banjir yang berasal dari sungai harus mengikuti peraturan sempadan 

sungai. 
Pemerintah Daerah dapat menetapkan suatu lokasi sebagai daerah 

bencana dan menetapkan larangan membangun pada batas tertentu 
atau tak terbatas dengan pertimbangan keselamatan dan keamanan 
demi kepentingan umum. 

  
Pasal 68 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

  

Ayat (2) 
Cukup jelas. 
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Ayat (3) 
Kerangka acuan kerja merupakan pedoman penugasan yang 

disepakati oleh pemilik dan penyedia jasa perencanaan teknis 
Bangunan Gedung. 

 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 

   
Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 69 
Cukup jelas. 

 

Pasal 70 
Cukup jelas. 

 

Pasal 71 
Ayat (1) 

 Tim Ahli Bangunan Gedung dibentuk dengan syarat: 
a. syarat-syarat umum: 

1. Warga Negara Indonesia;  

2. sebagai penduduk di daerah tempat domisilinya;  
3. berkelakuan baik; 
4. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana 

kejahatan; 
5. tidak memiliki konflik kepentingan dengan tugas Tim Ahli 

Bangunan Gedung; 
6. sehat jasmani dan rohani; 
7. bebas narkoba, atau tidak terbukti sebagai pengguna dan/atau 

pengedar narkoba; dan 
8. calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur 

Pemerintah Daerah harus memenuhi syarat umum: 
a) tidak dalam status dinonaktifkan; dan  
b) jabatan yang tugas dan fungsinya terkait dengan 

penyelenggaraan Bangunan Gedung.  
b. syarat-syarat teknis keprofesian/kepakaran:  

Calon Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur asosiasi 

profesi, perguruan tinggi dan masyarakat ahli (adat) harus 
memenuhi syarat sebagai berikut: 

1.  memiliki keahlian di bidang Bangunan Gedung atau yang terkait 
dengan Bangunan Gedung dengan pendidikan minimal 
berijazah Sarjana (Strata-1) atau keahlian yang mendapat 

sertifikasi dari lembaga sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; dan  

2.  memiliki pengakuan kepakaran.  
Seluruh calon mengikuti proses pembentukan Tim Ahli Bangunan 
Gedung.  
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Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 
 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 72 
 Cukup jelas. 

 

Pasal 73 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 74 

 Ayat (1) 

Dokumen pelaksanaan adalah dokumen rencana teknis yang telah 
disetujui dan disahkan, termasuk gambar-gambar kerja pelaksanaan 
(shop drawings) yang merupakan bagian dari dokumen ikatan kerja. 

   
 Ayat (2) 

 Cukup jelas. 
 
 Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 
 Ayat (4) 

Perbaikan, perubahan, dan/atau pemugaran Bangunan Gedung 
dilakukan sesuai dengan tingkat kerusakan Bangunan Gedung. 

Tingkat kerusakan Bangunan Gedung dapat berupa kerusakan 
ringan, kerusakan sedang, atau kerusakan berat. 
Tingkat kerusakan ringan adalah kerusakan terutama pada 

komponen non struktural, seperti penutup atap, langit-langit, 
penutup lantai, dinding partisi/pengisi. 

Tingkat kerusakan sedang adalah kerusakan pada sebagian 
komponen struktural, seperti struktur atap, lantai dan sejenisnya. 
Tingkat kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar 

komponen bangunan. 
  

 Pasal 75 

 Ayat (1) 
Kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh pemilik 

atau dengan menggunakan penyedia jasa pengawasan pelaksanaan 
konstruksi yang mempunyai sertifikasi keahlian sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

Kegiatan manajemen konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa 
manajemen konstruksi yang mempunyai sertifikasi keahlian sesuai 

dengan peraturanperundang-undangan. 
 

 Ayat (2) 

 Cukup jelas. 
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Ayat (3) 
Cukup jelas. 

 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
 

 Pasal 76 

 Cukup jelas. 
 
 Pasal 77 

 Ayat (1) 
 Cukup jelas. 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (3) 

Yang  dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah Dinas 
dengan berkoordinasi dengan instansi-instansi yang terkait, antara 
lain :  

a. instansi yang bertanggung jawab dibidang pencegahan dan 
penanggulangan kebakaran; 

b. instansi yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup; dan 

c. instansi yang bertanggung jawab dibidang kesehatan dan 
keselamatan kerja. 

 
Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

 
 Pasal 78 
 Cukup jelas. 

 
 Pasal 79 

 Ayat (1) 
Pemanfaatan Bangunan Gedung dilakukan dengan mengikuti kaidah 
secara umum yang objektif, fungsional, prosedural, serta 

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
 

 Ayat (2) 
Yang dimaksud bangunan laik fungsi, yaitu berfungsinya seluruh atau 
sebagian dari Bangunan Gedung yang dapat menjamin dipenuhinya 

persyaratan tata bangunan, serta persyaratan keselamatan, 
kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan Bangunan Gedung sesuai 
dengan fungsi yang ditetapkan. 

 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (4) 

Cukup jelas.  
 

Pasal 80 
Ayat (1) 

Penetapan perlindungan dan pelestarian Bangunan Gedung dapat 

termasuk lingkungannya yang mendukung kesatuan keberadaan 
Bangunan Gedung tersebut. 
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Ayat (2) 
 Cukup jelas. 

 
Pasal 81 

Cukup jelas. 
 

Pasal 82 

Ayat (1) 
 Cukup jelas. 
 

 Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (5) 

Insentif dapat diberikan dalam bentuk pemberian kompensasi, 
pengurangan retribusi, imbalan, sewa ruang, penyediaan prasarana 
dan sarana, penghargaan, dan/atau kemudahan perizinan.  

 
Pasal 83 

Cukup jelas. 
 

Pasal 84 

Cukup jelas. 
 
Pasal 85 

Cukup jelas. 
 

Pasal 86 
Cukup jelas. 

 

Pasal 87 
Cukup jelas. 

 
Pasal 88 

Cukup jelas. 

 
Pasal 89 

Cukup jelas. 

 
Pasal 90 

Cukup jelas. 
 

Pasal 91 

Ayat (1) 
Masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan apabila dari hasil 

penyelenggaraan Bangunan Gedung telah terjadi dampak yang 
mengganggu/merugikan yang tidak diperkirakan pada saat 
perencanaan, pelaksanaan dan/atau pemanfaatan. 
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Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 92 

Cukup jelas. 
  

Pasal 93 

Cukup jelas. 
 
Pasal 94 

Cukup jelas. 
 

Pasal 95 
Cukup jelas. 

 

Pasal 96 
Cukup jelas. 

 
Pasal 97 

Cukup jelas. 

 
Pasal 98 

Cukup jelas. 

 
Pasal 99 

Cukup jelas. 
 
Pasal 100 

Cukup jelas. 
 
Pasal 101 

Cukup jelas. 
 

Pasal 102 
Cukup jelas. 

  

Pasal 103 
Cukup jelas. 
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