LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK II SLEMAN
(Berita Resmi Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman)
NOMOR : 8

TAHUN : 1991

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II SLEMAN
NOMOR 1 TAHUN 1990
TENTANG
PERATURAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN
Menimbang

: a. bahwa

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman

Nomor 7 Tahun 1976 tentang Peraturan Bangunan Daerah sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
b. bahwa

untuk

menertibkan

dan

melancarkan

pelaksanaan

pembangunan dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman
serta

untuk

menyesuaikan

kembali

dengan

kebijaksanaan-

kebijaksanaan baru dalam kaitannya dengan tata bangunan yaitu
tentang Keserasian, Lingkungan hidup, Pariwisata, Pemukiman dan
sebagainya,

dipandang

perlu

mengganti

Peraturan

Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 7 Tahun 9176 tentang
Peratuan Daerah dengan Peraturan Daerah yang baru yang dapat
menampung perkembangan keadaan tersbut;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu diatur dan
ditetapan dalam suatu Peraturan Daerah.
Mengingat

: 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Daerah Kabupaten di Lingkungan Daerah Istimewa
Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan
Umum Retribusi Daerah jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang KetentuanKetentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985, tentang Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun

1986, tentang Analisa

Dampak Lingkungan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987, tentang Penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum
kepada Daerah;
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentagn Pedoman
Penyederhanaan dan Pengendalian di Bidang Usaha;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kota;

12. Peraturan Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun
1959, tentang Penyerahan Secara Nyata beberapa Urusan Daerah
Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swantara Tingkat II Bantul,
Sleman, Kulonprogo, dan Gunungkidul;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 4
Tahun 1975 tentang Rencana Induk (Master Plan) Ibu Kota
Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman dan Perkembangan Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman sekitar kota Yogyakarta;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 12
Tahun 1978 tentang Garis Sempadan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1
Tahun 1987 tentang Pengusulan Pengankatan dan pemberhentian
Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sleman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SLEMAN NOMOR 1 TAHUN 1990 TENTANG PERATURAN
BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.
c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.
e. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat
II Sleman.
f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II
Sleman.
g. Peraturan Bangunan adalah meliputi ketentuan Bangunan, Izin Mendirikan Banguan
dan Retriusi Izin Mendirikan Bangunan.
h. Bangunan adalah susunan suatu yang bertumpu pada landasan dan terikat dengan
tanah dan mempunyai fungsi.
i. Persil adalah bidang tanah yang bentuk serta ukurannya berdasarkan suatu rencana
yang disahkan oleh Kepala Daerah untuk mendirikan bangunan.
j.

Garis sempadan (Rooi) :
a) Garis sempadan (rooi) bangunanan adalah garis yang mempunyai jarak
tertentu dari as jalan sebagai batas yang tidak boleh dilampaui pada pendirian
bangunan.
b) Garis sempadan (rooi) pagar adalah garis yang mempunyai jarak tertentu dari
as jalan sebagai batas yang tidak boleh dilampaui pada pendirian pagar.

k. Ketinggian bangunan adalah tinggi bangunan dari permukaan tanah sampai dengan
titik teratas dari bangunan tersebut.
l.

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara
luas lantai dasar bangunan dengan luas persil.

m. Mendirikan bangunan adalah mendirikan, memperbaiki/ rehabilitasi, memperluas,
mengubah atau mengembangkan suatu bangunan atau sebagainya termasuk
pekerjaan tanah untuk keperluan pekerjaan-pekerjaan tersebut diatas.
n. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin untuk mendirikan, mengubah,
memperbaiki dan atau membongkar bangunan.
o. Retribusi adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

BAB II
KETENTUAN BANGUNAN
Bagian Pertama
Ketentuan Umum Arsitektur
Paragraf 1
Rencana Tata Ruang
Pasal 2
Poada bagian Daerah yang telah memiliki Rencana Tata Ruang berlaku ketentuanketentuan Rencana Tata Ruang tersbut.

Paragraf 2
Garis Sempadan
Pasal 3
(1). Penetapan garis-garis sempadan merupakan aspek yang penting didalam faktor
syarat-syarat lingkungan bangunan, ketentuan garis-garis sempadan adalah sebagai
berikut :
a. Garis sempadan pagar, disesuaikan dengan fungsi jalan.
b. Garis sempadan bangunan, disesuaikan dengan fungsi bangunan.
c. Garis sempadan jaringan tegangan tinggi listrik, disesuaikan dengan lebar dan
sifat sungai.
d. Garis sempadan pagar, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di
Perusahaan Umum Listrik Negara.
(2). Ketentuan sempadan pagar dan garis sempadan bangunan diatur tersendiri dengan
Peraturan Daerah.

Paragraf 3
Kepadatan Bangunan dan Jarak Antar Bangunan
Pasal 4
(1). Pada daerah yang belum diatur dengan Rencana Tata Ruang berlaku KDB maksimal
50%.
(2). Pengaturan terinci perbandingan maksimal luas bangunan dengan luas persil seperti
tercantum pada ayat (1) Pasal ini ditentukan dari penetapan klasifikasi daerah sesuai
dengan rencana tata ruang kota yang diatur dengan Peraturan Daerah.
(3). Untuk bangunan-banguan khusus berdasar pertimbangan karakter, fungsi dan sifat
pelayanan, prosentase luas bangunan terhadap luas persil diatur dengan ketentuan
tersendiri.

Pasal 5
(1). Dalam hal Bangunan tidak berimpit dengan batas persil jarak sisi bangunan terhadap
batas persil tersebut sekurang-kurangnya 2 m.
(2). Bangunan atau persil yang karena letaknya/ batas-batasnya tertutup bangunan atau
persil lainnya, pada dasarnya dengan syarat-syarat tertentu berhak untuk
mendapatkan jalan penghubung ke luar.
(3). Luas persil untuk hunian sekurang-kurangnya 60 m2.
(4). Batas ketinggian bangunan pada dasarnya mengkuti garis 45 derajad di ukur dari
batas luar Daerah manfaat jalan.
(5). Bagi bangunan yang berada di wilayah kawasan khusus (lapangan udara, Batan,
situs purbakala dan sebagainya) berlaku pula ketentuan-ketentuan khusus setempat.
(6). Jarak antara ujung teritis/ listplang dengan sempadan pagar sekurang-kurangnya 1
(satu) meter.

Pasal 6
Dalam daerah dengan kepadatan tinggi (daerah rapat) jarak bangunan dengan batas
persil diatur sebagai berikut :
a.

Dua sisi bangunan dapat berimpit dengan batas persil.

b.

Untuk bangunan yang berimpit pada kedua sisi samping yang dimaksud dalam huruf
a Pasal ini hanya diizinkan menerus sepanjang-panjangnya 60 m.

c.

Antara deretan bangunan yang menerus tersebut huruf b harus merupakan ruang
terbuka/ gang dengan lebar minimal 3 (tiga) meter.

Paragraf 4
Kepadatan Bangunan dan Jarak Antar Bangunan
Pasal 7
Setiap bangunan umum harus dilengkapi sistem, sarana dan alat perlengkapan
pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai dengan ketentuan peratuan
perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Persyaratan Khusus Arsitektur
Pasal 8
(1). Setiap bangunan rumah tinggal harus memenuhi ukuran minimum yang layak
sebagai tempat tinggl.
(2). Luas minimal bangunantersbut ayat (1) adalah 28 m2 yang dapat dikembangkan
sebagai ruang (rumah) inti di dalam luas persil minimal 60 m2.

Pasal 9
(1). Arsitektur bangunan harus disesuaikan dengan lingkungan kawasan/ situs tempat
bangunan tersebut didirikan.
(2). Pada kawasan-kawasan khusus/ tertentu setiap mendirikan bangunan harus
menunjukkan bantuk dasar dan corak ragam arsitektur Jawa/ Yogyakarta.
(3). Bentuk dasar dan corak ragam bangunan sebagaimana disebut ayat (2) Pasal ini
meliputi :
a. Bentuk dasar dan corak ragam Panggung Pe.
b. Bentuk dasar dan corak ragam Kampung
c. Bentuk dasar dan corak ragam Limasan
d. Bentuk dasar dan corak ragam Tajung

e. Bentuk dasar dan corak ragam Joglo
f. Bentuk dasar dan corak ragam Dinem
(4). Pengaturan lebih lanjut tentang arsitektur bangunan secara terinci pada kawasan
khusus tersebut, dituangkan dalam Peraturan Bangunan Lokal yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah dengan suatu Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Persyaratan Konstruksi
Paragraf 1
Umum
Pasal 10
(1). Konstruksi adalah kerangka atau komponen dari suatu bangunan berfungsi sebagai
beban atau meratakan beban yang diakibatkan oleh bangunan itu sendiri dan
tekanan-tekanan dari luar serta menahan pergerakan/ pergeseran tanah akibat
pengaruh adanya gempa bumi.
(2). Tanah

matang

adalah

seluruh

bagian

tanah

lingkungan

bangunan

yang

direncanakan dan bekas sengketa hukum, di atasnya siap untuk dapat didirikan
bangunan.
(3). Pondering adalah tanah di bawah pondasi yang langsung dan mampu menahan
beban dari pondasi/ bangunan.
(4). Pondasi bangunan adalah suatu landasan bangunan yang dapat memikul semua
beban yang timbul akibat dari beban bangunan maupun gaya-gaya dari luar yang
terjadi, sehingga pondasi harus diperhitungkan sedemikian rupa agar dapat
menjamin kestabilan bangunan yang direncanakan.
(5).

Tiang/ kolom/ balok/ rangka adalah penyangga penahan berat sendiri maupun gayagaya dan momen yang diakibatkan oleh konstruksi yang dipikul.

(6). Dinding adalah komponen/ bagian dari konstruksi bangunan yang berfungsi sebagai
pemikul mendukung berat sendiri, semua beban, gaya-gaya, dan sebagai batas
rumah serta peredam suara.

(7). Atap adalah konstruksi yang terdiri dari rangka atap dan penutup atap yang berfungsi
sebagai pelindung bangunan di bawahnya dari pengaruh panas, hujan dan pengaruh
alam lainnya.
(8). Beton bertulang adalah suatu konstruksi yang merupakan perpaduan antara beton
dan tulangan sehingga dapat bekerja sama untuk memikul beban.
(9). Konstruksi baja adalah baja konstruksi yang dirangkai sedemikian rupa sehingga
mampu bekerja sama menahan beban.
(10). Beban adalah elemen bangunan yang apabila dipadukan/ dirangkai dengan aturan
teknis dan diperhitungkan sesuai fungsinya akan menjadi konstruksi.

Paragraf 2
Pekerjaan Persiapan
Pasal 11
Kepala Dinas dapat mengharuskan kepada setiap orang/ badan yang melaksanakan/
menyuruh melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pembangunan penting/ berat mengadakan
penyelidikan tanah sebelumnya untuk menjamin kekokohan landasan dari bangunan
tersebut.

Pasal 12
Tanah bangunan harus dimatangkan sebelum mendirikan bangunan, bebas dari sengketa
dan kuat secara konstruksi.

Pasal 13
Kondisi fisik tanah harus memnuhi beberapa persyaratan yaitu :
a. Dapat didirikan bangunan
b. Tidak mengandung gas-gas beracun yang dapat mematikan.
c. Tidak selalu tergenang air
d. Memenuhi persyaratan untuk utilitas.
e. Memungkinkan dibuatnya sistem drainase dan saluran-saluran

Pasal 14
Bahan

yang

digunakan

untuk

bangunan

harus

memenuhi

ketentuan-ketentuan/

persyaratan umum bahan bangunan di Indonesia (PUBI-1082), Peraturan Konstruksi Kayu
Indonesia (PKKI-NI 5), Peraturan Beton Bertulang Indonesia (PBI-NI 2).

Pasal 15
Penyelenggaraan pekerjaan harus memenuhi syarat-syarat penjelasan teknis dan
peraturan lain yang berlaku (antara lain IV, AVR, PUBI, PKKI dan lain-lain).

Paragraf 3
Komponen Bangunan
Pasal 16
Pondering bangunan harus cukup kuat untuk menahan bangunan diatasya.

Pasal 17
(1). Pondasi bangunan harus diperhitungkan secara teknis sehingga dapat menjamin
kestabilan bangunan diatasnya.
(2). Pondasi bangunan tidak boleh turun setempat.
(3). Pondasi bangunan tidak boleh turun merata lebih dari yang ditentukan oleh masingmasing jenis bangunan.
(4). Dalam hal kemiringan tanah lebih dari 10 % maka pondasi bangunan harus dibuat
rata atau merupakan tangga dengan bagian atas dan bawah pondasi yang datar.
(5). Kedalaman pondasi ditentukan oleh kedalaman tanah padat dengan daya dukung
yang cukup kuat.

Pasal 18
Untuk pondasi langsung harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
a. Pondasi harus terletak diatas tanah padat dengan daya dukung yang cukup kuat.
b. Pondasi tersebut dapat dibuat dari pasangan batu, batu bata, beton bertulang dan
lain-lain.

c. Pondasi untuk dinding dibuat sekurang-kurangnya 5 cm lebih tebal dari tebal
dindingnya.
d. Pondasi harus memenuhi ketentuan-ketentuan (PUBI 1982) dan PBI-NI 2) dan Buku
Pedoman Perencanaan untuk Struktur Beton Bertulang Biasa dan Struktur Tembok
Bertulang untuk Gedung 9183.
e. Di bawah pondasi harus diberi lapisan pasir atau lantai kerja untuk pemerataan
tekanan.

Pasal 19
Untuk pondasi Tiang harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
a. Dalam hal lapisan tanah dengan daya dukung yang cukup kuat terletak jauh di
bawah permukaan tanah maka digunakan pondasi tiang pancang.
b. Tiang-tiang pancang pondasi dapat dibuat dari kayu, beton bertulang, baja atau
beton prateka.
c. Untuk pondasi tiang setempat jumlah tiang-tiang pancang sekurang-kurangnya 3
buah untuk setiap pondasi.
d. Jarak antar pusat tiang pancang sekurang-kurangnya 32,5 kali diameter tiang.
e. Beban tiang pancang tidak boleh melebihi dukungnya.
f. Dalam hal digunakan tiang-tiang pancang maka harus dijaga supaya kepala dan
ujung tiang tidak rusak.
g. Untuk tiang-tiang pancang kayu, jarak antara tiang-tiang sekurng-kurangnya 2,5 kali
diameter dan harus lebih besar dari 60 cm.
h. Tiang-tiang pancang dari beton bertulang, beton prateka yang dibuat lebih dahulu,
harus cukup kuat pula untuk diangkut dan dikerjakan (dipancang).
i. Panjang tiang pancang tidak boleh lebih dari 45 kali dimeternya.
j. Jarak dari tepi pelat penumpu tiang ke tengah-tengah tiang pancang sekurangkurangnya 1,2 kali diameter tiang.
k. Dalam hal digunakan tiang-tiang pancang baja harus digunakan bahan tahan karat.

Pasal 20
Tiang harus kuat menahan berat sendiri, gaya-gaya dan momen-momen yang diakibatkan
oleh konstrulsi-konstruksi yang dipikul.

Pasal 21
(1). Tiang bambu/ kayu pada umumnya harus memenuhi ketentuan-ketentuan (PKKI-NI
5 serta PUBI-1982).
(2). Penyimpangan dari ketentuan-ketentuan tersebut ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan
atas pertimbangan Kepala Dinas.

Pasal 22
(1). Batu-batu yang digunakan tiang pasangan memenuhi ketentuan (PUBI-1982).
(2). Adukan-adukan pasangan yang digunakan untuk tiang pasangan harus sekurangkurangnya memiliki kekuatan yang sama dengan campuran KP : SM : 1 PS.

Pasal 23
(1). Tiang-tiang beton bertulang yang dicor setempat sekurang-kurangnya harus
mempunyai tebal 15 cm.
(2). Tebal tiang pengaku dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut ayat (1)
pasal ini, atas pertimbangan Kepala Daerah.
(3). Tiang beton bertulang harus mempunyai sekurang-kurangnya 4 tulangan membujur,
masing-masing satu di tiap sudut.
(4). Selanjutnya harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku (PBI-NI 2)

Pasal 24
Lantai-lantai harus cukup kuat untuk menahan bahan-bahan yang akan timbul dan pula
harus diperhatikan kelenturan.

Pasal 25
(1). Lantai-lantai bambu atau lantai-lantai kayu yang merupakan lantai yang tidak dapat
dijamin kerapatannya, sekurang-kurangnya 60 cm di atas permukaan tanah dan
dibawahnya harus mempunyai aliran udara yang baik.
(2). Dalam hal diperguakan papan-papan lantai setebal 2 cm maka jarak antar balok
anak tidak bolehlebih dari75 cm.
(3). Balok-balok lantai bambu/ kayu yang masuk ke dalam pasangan tembok harus dicat
terlebih dahulu.

Pasal 26
(1). Bahan-bahan dan tegangan-tegangan yang digunakan lantai beton harus sesuai
dengan ketentuan-ketentuan (PBI-NI 2).
(2). Untuk lantai beton biasa harus memenuhi ketentuan-ketentuan (PUBI-1982)
mengenai pelaksanaan lantai.
(3). Lantai beton biasa yang diletakkan langsung diatas harus diberi lapisan pasir
bawahnya dengan tebal sekurang-kurangnya 5 cm.
(4). Di dalam pelat-pelat beton bertulang yang lebih tebal 25 cm selalu harus digunakan
pula tulangan rangkap kecuali pada pelat-pelat kolom a foot plat.
(5). Dalam hal pelenturan dari suatu konstruksi beton bertulang akan besar, maka bagian
konstruksi tersebut harus diberi pelenturan ke arah yang berlawanan.

Pasal 27
(1). Bahan-bahan yang digunakan untuk lantai baja harus memenuhi ketentuan (PUBI1982).
(2). Tebal-tebal pelat-pelat baja harus sedemikian rupa sehingga tidak akan melentur
terlalu besar.
(3). Sambugan-sambungan untuk lantai baja harus rapat dan

bagian-bagian yang

tertutup harus dimeni atau dicat dengan bahan lain untuk mencegah timbulnya karat.

Pasal 28
(1). Dinding harus sedemikian rupa sehinga dapat memikul berat sendiri, beban angin
dan dalam hal merupakan dinding pemikul juga harus dapat memikul beban-beban di
atasnya.
(2). Dinding di bawah permukaan tanah harus dibuat sedemikian rupa sehingga rapat air
(kedap air).
(3). Dinding-dinding di kamar mandi dan kakus, setingi sekurang-kurangnya 1,5 m di atas
permukaan lantai harus rapat air (kedap air).
(4). Dinding-dinding harus terpisah dari pondasi oleh suatu lapisan rapat air (kedap air)
sekurang-kurangnya 15 cm di bawah permukaan tanah sampai 20 cm di atas lantai
tersebut.
(5). Di atas lubang dengan panjang horisontal lebih dari 1 m dalam dinding, harus diberi
balok lantai dari beton bertulang, baja atau kayu.

Pasal 29
(1). Batu-bvatu buatan yang digunakan untuk dinding pasangan harus memenuhi
ketentuan-ketentuan PUBi-1982.
(2). Batu-batu untuk dinding pasangan harus dicuci dan atau direndam sebelum
digunakan.
(3). Batu-batu berongga tidak boleh digunakan untuk dinding-dinding pemikul kecuali
untuk bangunan-bangunan satu tingkat.
(4). Adukan perekat untuk pasangan dinding-dinding sekurang-kurangnya harus
mempunyai kekuatan yang sama dengan batunya seperti adukan 1 Kapur : 5 atau 6
Tras, atau ½ PC : 1 KP : 7 Ps. Dalam hal dikendaki pasangan rapat air dapat
digunakan adukan 1 PC : 2 PS.
(5). Dinding-dinding pemisah/ pengisi yang terbuat dari batako/ bata dan tidak memikul
beban kecuali berat sendiri dengan atau tanpa beban angin, dibuat dengan tebal
sekurang-kurangnya ½ batu. Untuk dinding-dinding dengan luas 12 meter persegi
atau lebih harus diberi penguat.

(6). Siar-siar harus mempunyai tebal rata-rata 1 cm dengan penyimpangan sebanyakbanyaknya 0,4 cm.
(7). Dalam hal dinding tembokan digunakan sebagai dinding pengisi pada rangka lain
maka dinding harus diberi jangkar-jangkar (angkur) untuk mendapatkan satu
kesatuan yang kokoh.
(8). Siar-siar tegak tidak boleh merupakan suatu garis lurus menerus.
(9). Untuk hal-hal yang tidak tercantum pada ayat-ayat dalam Pasal ini berlaku
ketentuan-ketentuan (PUBI-1982).

Pasal 30
Untuk dinding batu alam berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam
PUBI-1982.

Pasal 31
Untuk dinding beton bertulang berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum
dalam PUBI-1982 dan Buku Pedoman Perencanaan untuk Struktur Beton Bertulang Biasa
dan Struktur Tembok Bertulang untuk Gedung (1983).

Pasal 32
(1). Dalam hal dipergunakan dinding bambu rangkap, harus dadakan upaya cukup untuk
mencegah bersarangnya tikus.
(2). Kayu harus memenuhi ketentuan-ketentuan (PKKI-NI 5)
(3). Untuk hal-hal yang belum tercantum pada ayat (1) dan (2) Pasal ini berlaku
ketentuan-ketentuan PUBI-1982.

Pasal 33
(1). Bahan kaca harus memenuhi ketentuan-ketentuan PUBI-1982.
(2). Lis untuk dinding kaca harus sedemikian rupa sehingga kaca masih dapat
mengembang dan menyusut tanpa terjadi retakan-retakan dan pecah.
(3). Spooning harus di cat meni.

Pasal 34
Langit-langit bambu, kayu dan asbes harus memenuhi ketentuan-ketentuan PUBI-1982

Pasal 35
Langit-langit beton bertulang, bahan-bahan dan pelaksanaannya harus memenuhi
ketentuan-ketentuan PBI-NI 2.

Pasal 36
(1). Bagian-bagian langit-langit baja yang akan tertutup dicat meni terlebih dahulu untuk
mencegah timbulnya karat.
(2). Untuk hal-hal yang belum tercantum pada yata (1) Pasal ini berlaku ketentuanketentuan dalam PPBBI-1983.

Pasal 37
(1). Konstruksi atap harus didasarkan atas perhitungan-perhitungan yang dilakukan
secara keilmuan/ keahlian dan dikerjakan dengan teliti dan atau percobaanpercobaan yang dapat dipertanggng jawabkan.
(2). Kemiringan atas harus disesuaikan dengan bahan penutup yang akan digunakan,
sehingga tidak akan mengakibatkan bocor.
(3). Susunan tiap-tiap elemen pada penutup atap harus diusahakan seiringan mungkin
dan bagi yang berhubungan langsung dengan hunian, agar supaya sekecil mungkin
meluluskan panas.
(4). Penutup atap harus tidak tembus air dan dapat menanggung berat sendiri, bebanbeban berguna dan semua gaya yang bekerja padanya.

Pasal 38
(1). Bambu yang digunakan untuk rangka atap harus memenuhi ketentuan-ketentuan
PUBI-1982.

(2). Konstruksi rangka atap bambu harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak ada
kemungkinan bersarangnya tikus-tikus, antara lain konstruksi dibuat tertutup dan
ujung bambu disumbat dengan kayu atau seng.
(3). Jarak antar kaso (usuk) bambu sekurang-kurangnya 10 cm.
(4). Reng yang dibuat dari belahan bambu harus diapsang dengan bagian kulit di
sebelah bawah.
(5). Untuk hal-hal yang belum tercantum pada ayat-ayat Pasal ini berlaku ketentuanketentuan PUBI-1982.

Pasal 39
(1). Bahan-bahan dan tegangan-tegangan rangka atap kayu harus memenuhi kentetuan
PKKI-NI 5.
(2). Ukuran

kayu

yang

digunakan

disesuaikan

dengan

ukuran-ukuran

yang

dinormalisasikan.
(3). Untuk ketentuan-ketentuan yang tidak tercantum dalam PKKI-NI 5 berlaku
ketentuan-ketentuan PUBI-1982.

Pasal 40
(1). Bahan-bahan dan tegangan-tegangan yang digunakan untuk atap beton bertulang
harus memenuhi ketentuan-ketentuan Peraturan Beton Betulang untuk Indonesia
(PBI-NI 2).
(2). Untuk ketentuan-ketentuan yang tidak tercantum dalam (PBI-NI 2) berlaku
ketentuan-ketentuan (PUBI-1982).

Pasal 41
(1). Bahan-bahan dan tegangan-tegangan yang digunakan untuk rangka atap baja harus
memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam PPBBI-1983.
(2). Untuk sambungan digunakan baut-baut, paku keling atau las, yang masing-masing
harus memenuhi ketentuan.

(3). Untuk batang-batang dengan profil rangkap diadakan koppling baik batang tekan
maupun tarik.
(4). Jumlah paku keling tiap satu baris sebanyak-banyaknya 5 buah.

Paragraf 4
Pekerjaan Konstruksi
Pasal 42
(1). Bambu yang digunakan konstruksi harus cukup tua.
(2). Sambungan-sambungan bambu dilakukan dengan tali ijuk, pen-pen bambu atau
kombinasi.
(3). Konstruksi bambu harus sedemikian rupa sehingga tidak akan menjadi sarang tikus.
(4). Bambu untuk bangunan permanen harus diawetkan.

Pasal 43
(1). Bagian-bagian kayu yang akan tertutup atau menumpang atau masuk dalam
tembokan atau beton harus dicat meni.
(2). Balok-balok di atas tembok atau beton mempunyai tumpuan sebesar ¾ tinggi balok
dengan sekurang-kurangnya 11 cm.
(3). Balok-balok di atas tembok harus diberi blok beton yang cukup besar dibawahnya.
(4). Pemeliharaan harus diperhatikan terutama dari segi serangan bubuk dengan jalan
dicat meni.
(5). Untuk hal-hal yang belum tercantum pada ayat-ayat pasal ini berlaku ketentuanketentuan PKKI-NI 5 dan PUBI-1982.

Pasal 44
Bahan-bahan, tegangan-tegangan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi beton bertulang
harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam PBI-NI 2.

Pasal 45
(1). Bahan-bahan, tegangan-tegangan, bentuk dan ukuran serta pelaksanaan pekerjaan
konstruksi baja harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam PPBI-1983.

(2). Bahaya tekuk harus diperhatikan selain bahaya lipat, klip dan lain-lain.
(3). Lenturan harus diperhatikan, dan dalam hal lenturan besar, maka harus diberi
laenturan yang berlawanan arah (zeeg).
(4). Pada kuda-kuda baja di atas dinding harus diberi jangkar serta plat baja.
(5). Bagian-bagian yang mungkin akan berkarat harus dimeni atau dicat anti karat.
(6). Baja banguan harus dibersihkan dahulu dari karat sebelum digunakan, pembersihan
dapat dilakukan secara kimia atau secara mekanis.
(7). Perubahan-perubahan profil secara tiba-tiba harus dihindarkan.
(8). Lubang-lubang untuk baut-baut dan paku keling pada konstruksi-konstruksi yang
akan memikul dinamis tidak boleh di pons.
(9). Pada pelekatan balok profil langsung di atas dinding, tekanan yang di izinkan untuk
bahan dinding (- 0,5 dinding).
(10). Di bawah balok profil sekurang-kurangnya harus diberi lapisan adukan kuat setebal
sekurang-kurangnya 1 cm yang berakhir sekurang-kurangnya 3 cm dari tepi dinding.
(11). Panjang tumpuan sama dengan setengah tinggi profil di tambah 15 cm dengan
panjang maksimum satu setengah tinggi profil.
(12). Balok-balok profil yang masuk ke dalam dinding harus di beri jangkar.
(13). Pada konstruksi dengan profil rangkap harus diadakan kopling untuk batang tekan
maupun batang tarik.

Pasal 46
(1). Pekerjaan las dalam bangunan-bangunan baja harus direncanakan, dihitung dan
dilaksnakan menurut syarat-syarat yang berlaku.
(2). Panjang bersih las-las sudut sekurang-kurangnya 40 cm.
(3). Panjang bersih las-las sudut memindahkan gaya sekurang-kurangnya dua kali tebal
plat.
(4). Lebar jalur yang tinggal, diantara dan ditepi las-las sela harus berjumlah sekurangkurangnya 3 kali tebal plat.
(5). Untuk hal-hal yang belum tercantum pada ayat-ayat pasal ini berlaku ketentuanketentuan PKKI-NI 5 dan PUBI-1983.

Pasal 47
(1). Sambungan paku keling pada plat pertemuan, jarak antara paku-paku keling
sekurang-kurangnya 2 ½ d (diameter paku) dengan maksimum 7 d atau 14 t (tebal
baja) dan jarak tepi minimum 2 d.
(2). Pengelingan harus sedemikian rupa sehingga lubang diisi rapat dengan paku keling.
(3). Untuk sambungan sekurang-kurangnya harus digunakan 2 buah paku keling.
(4). Untuk hal-hal yang belum tercantum pada ayat-ayat pasal ini berlaku ketentuanketentuan PKKI-NI 5 dan PUBI-1983

Pasal 48
(1). Untuk konsntruksi sementara dan konstruksi kurang penting dapat digunakan butirbutir ulir whitworth dengan ukuran terkecil ½ inci.
(2). Kelonggaran maksimum untuk sambungan persisi adalah 0,5 mm.
(3). Pada

sayap

profil

yang

mempunyai

kemiringan

cara

mengepons

hanya

diperkenankan untuk bagian-bagian konstruksi yang kurang penting.

Paragraf 5
Perhitungan
Pasal 49
(1). Konstruksi-konstruksi harus didasarkan atas perhitungan-perhitungan yang dilakukan
secara keilmuan/ keahlian dan dikerjakan dengan teliti dan atau percobaanpercobaan yang dapat dipertanggung jawabkan.
(2). Perhitungan-perhitungan didasarkan atas keadaan yang paling tidak menguntungkan
konstruksi, (mengenai pembebanan, gaya-gaya pemindahan, gaya-gaya dan
tegangan-tegangan).
(3). Untuk konstruksi-konstruksi sederhana atas pertimbangan Kepala Dinas disyaratkan
adanya perhitungan-perhitungan.
(4). Beban-beban yang perlu diperhatikan ialah mengenai beban-beban mati termasuk
berat sendiri, beban-beban berguna, tekanan angin, gaya-gaya gempa bumi dan

pula tekanan air, tekanan tanah, getaran-getaran dan tumbuk-tumbukan yang
mungkin timbul.

Paragraf 6
Lain-Lain
Pasal 50
Atas persetujuan Kepala Dinas, penyimpangan dari ketentuan-ketentuan diatas dapat
dilakukan apabila hal-hal tersebut dapat dibuktikan dengan jalan lain.

Pasal 51
Hal-hal yang menyangkut bahan bangunan dan atau konstruksi yang belum diatur dalam
Peraturan Daerah ini, Kepala Dinas dapat menetapkan ketentuan-ketentuan tersendiri.

Bagian Kelima
Persyaratan Utilitas
Paragraf 1
Air Bersih
Pasal 52
Setiap lingkungan perumahan harus dilengkapi dengan prasarana air bersih dengan
kapasitas cukup, berkualitas baik dan memenuhi persyaratan.

Pasal 53
(1). Apabila tersedia sistem penyediaan air bersih kota atau sistem penyediaan air bersih
lingkungan, maka setiap rumah berhak mendapat sambungan rumah dan atau
sambungn halaman.
(2). Bila hal tersebut tidak mungkin, maka setiap rumah atau hunian harus menyediakan
air bersih baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, dengan kualitas yang baik,
dan memenuhi persyaratan yang berlaku.
(3). Untuk gedung-gedung yang dibangun di daerah yang tidak tersedia fasilitas
penyediaan air bersih untuk umum, maka penyediaan air bersih dapat diambil dari
sungai, air tanah dangkal atau dalam sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 54
(1). Air dapat diperoleh dari air sumur, air permukaan atau sumber lainya yang
dibenarkan oleh Pejabat yang berwenang dan memenuhi syarat kesehatan.
(2). Pembuatan sumur sebagai sumber air minum harus memenuhi persyaratan antara
lain sebagai berikut :
a. Sumur harus ditempatkan pada jarak minimal 10 m dari peresapan atau
sejenisnya yang dapat mengakibatkan pengotoran atau pencemaran air sumur.
b. Pipa selubung sumur dibuat dari bahan rapat air sampai kedalaman minimal 2
m dari permukaan lantai dan keatas 80 cm.
c. Lantai keliling sumur harus dibuat rapat air selebar sekurang-kurangnya 120
cm.
(3). Setiap kegiatan pemboran dan pemakaian air bawah tanah kedalaman lebih dari 25
m dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Pasal 55
(1). Sistim penyediaan air bersih meliputi beberapa peralatan seperti : tangki bawah
tanah, tangki air di atas atap, menara air, pompa-pompa, perpipaan, dan sebagainya.
Dalam peralatan tersebut air bersih harus dapat dialirkan ke tempat-tempat yang
dituju tanpa mengalami pencemaran.
(2). Sistem perpipaan air bersih tidak boleh dihubungkan dengan perpipaan lainnya,
sehingga dapat mengakibatkan pencemaran air.
(3). Sistem perpipaan air bersih dan peralatannya tidak boleh terendam air kotor atau
bahan lain yang tercemar.

Paragraf 2
Pembuangan Air Hujan
Pasal 56
(1). Setiap lingkungan harus dilengkapi dengan sistim pembuangan air hujan yang
mempunyai kapasitas tampung yang cukup, sehingga lingkungan tersebut bebas dari
genangan air.
(2). Setiap halaman/ pekarangan harus dilengkapi dengan saluran pembuangan air hujan
dan sumur resapan.
(3). Dilarang mengalirkan air hujan ke dalam saluran pembuangan yang khusus untuk air
limbah dan dilarang mengalirkan air hujan ke jalan.

Pasal 57
(1). Sistem pembuangan air hujan adalah sistem pembuangan yang hanya air hujan dari
atap gedung, halaman dan tempat lainnya dikumpulkan dan dialirkan.
(2). Air hujan harus diasalurkan melalui sistem pembuangan yang terpisah dari sistem
pembuangan air limbah dan air kotor.
(3). Air hujan harus disalurkan dan ditampung pada peresapan air hujan di halaman/
pekarangan terpisah dari peresapan air limbah/ air kotor.

Pasal 58
(1). Saluran pembuangan air hujan harus direncanakan berdasarkan frekuensi intensitas
curah hujan 5 tahunan, dan daya serap tanah.
(2). Saluran pembuangan air hujan dapat berupa saluran terbuka atau tertutup, yang
terbuat dari PVC, beton, tanah liat, pasangan batu/ bata dan bahan-bahan lainnya.
(3). Saluran pembuangan air hujan dapat dibuat terbuka berbentuk setengah lingkaran
dengan ukuran diameter minimal 20 cm, atau berbentuk bulat telur dengan ukuran
diameter minimal 20/ 30 cm, kemiringan saluran minimal 1%, kedalaman saluran
minimal 20 cm.
(4). Apabila saluran pembuangan air hujan tertutup tiap perubahan arah arus harus
dilengkapi dengan lubang pemeriksa dan pada saluran yang lurus, lubang pemeriksa

harus ditempatkan pada jarak maksimal setiap 50 cm, kemiringan saluran minimal
2% dan kedalaman saluran minimal 30 cm.

Pasal 59
(1). Lubang pemeriksaan atau bak kontrol diapsang pipa bawah tanah membelok tajam,
bercabang atau berubah diameternya. Ukuran lubang pemeriksaan harus seusai
dengan ukuran pipa dan cukup besar untuk memudahkan pemebrsihan.
(2). Pada dasar lubang pemeriksaan (bak kontrol) pembuangan air hujan harus dibuat
sekurang-kurangnya 15 cm lebih rendah/ dalam dari pada dasar saluran.
(3). Pada dasar lubang pemeriksaan (bak kontrol) pembuanan ari hujan dipasang
tumbukan batu koral setebal 15 cm atau lebih.

Pasal 60
(1). Sistem pembuangan air hujan harus dihubungkan dengan badan bangunan
penerima yang dapat menyalurkan atau menampung air buangan sedemikian rupa
sehingga pengeringan dapat terpenuhi.
(2). Badan penerima dapat berupa sungai, danau atau kolam yang mempunyai daya
tampung yang cukup.

Paragraf 3
Pembuangan Air Limbah
Pasal 61
Setiap lingkungan (baik hunian/ mukiman maupun industri dan sebagainya) harus
dilengkapi pembuangan air limbah yang memenuhi Standar Pedoman Plambing Indonesia
yang berlaku.

Pasal 62
(1). Sistem pembuangan air limbah adalah sistem pembuangan yang air kotor/ air
buangan dari kloset, peturasan dan lain-lain dalam gedung dikumpulkan dan
dialirkan keluar.

(2). Air limbah harus dibuang atau dialirkan ke saluran pembuangan air limbah
lingkungan atau saluran pembuangan air limbah kota.
(3). Apabila hal tersbut ayat (1) dan (2) Pasal ini tidak mungkin, maka pembuangan air
limbah dilakukan melalui proses pengolahan (misalnya memakai tangki septik yang
dilengkapi dengan peresapan), sehingga kesehatan umum penduduk yang berdiam
di sekitarnya tidak terganggu oleh akibat-akibatnya.
(4). Limbah khusus (misalya air limbah industri) harus sdiolah melalui proses pengolahan
sebelum dialirkan ke peresapan atau tempat pembuangan lainnya yang dibenarkan.

Pasal 63
(1). Setiap buangan harus mempunyai jaringan pembuangan air limbah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
(2). Pembuangan air limbah dari setiap persil harus dialirkan kesaluran pembuangan air
limbah lingkungna/ kota yang ditentukan untuk maksud tersebut.
(3). Saluran pembuangan air bekas mandi dan cuci bisa terbuka, sedangkan untuk
aluran air limbah dari kakus/ WC atau air limbah lainnya yang oleh yang berwenang
dapat dianggap mengakibatkan pencemaran lingkungan harus ditutup.
(4). Sumur peresapan ditempatkan pada jarak minimal 10 m dari sumur air bersih yang
telah ada disekitarnya termasuk sumur tetangga.
(5). Semua saluran harus dibuat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
(a.l. Pedoman Plambing Indonesia).

Pasal 64
(1). Dilarang mengalirkan air limbah atau air buangan kedalam saluran pembuangan
yang dikhususkan untuk air hujan.
(2). Air limbah tidak boleh secara langsung dibuang ke dalam perairan umum, kecuali
apabila mendapat izin khusus dari pejabat yang berwenang.
(3). Pembuangan air limbah yang mengandung radio aktif harus dilakukan sesuai dengan
segala peraturan dan ketentuan yang berlaku. Cara pembuangan tersebut harus
mendapat izin khusus dari instansi/ Pejabat yang berwenang.

Pasal 65
(1). Apabila tidak memungkinakan untuk membuat tangki septik pada tiap-tiap rumah,
maka harus dapat dibuat tangki septik bersama yang dapat melayani beberapa
rumah sesuai dengan yang direncanakan.
(2). Persyaratan tangki septik bersama dibuat sesuai dengan peraturan dan ketentuan
yang berlaku (a.l. Pedoman Plambing Indonesia).
(3). Apabila tidak memungkinkan untuk membuat bidang resapan pada tiap-tiap rumah,
maka harus dapat dibuat bidang resapan bersama yang dapat melayani beberapa
rumah sesuai dengan yang direncanakan.

Paragraf 4
Pengelolan Sampah
Pasal 66
(1). Setiap lingkungan harus dilengkapi dengan pembuangan sampah yang aman dan
sesuai dengan ketentuan, agar kesehatan umum penduduk tidak terganggu oleh
akibat-akibatnya.
(2). Setiap rumah harus dilengkapi dengan tempat sampah rumah tangga, baik
merupakan tempat sampah tiap rumah atau tempat sampah bersama.

Pasal 67
(1). Pada setiap persil wajib dibuatkan tempat sampah.
(2). Tempat sampah sebaiknya dibuatkan dari bahan rapat air, dan penempatannya
sedemikian rupa, sehingga mudah di capai oleh petugas kebersihan, dan tidak
mengganggu lalu lintas.
(3). Setiap pembangunan baru dan atau perluasan suatu bangunan yang diperuntukkan
sebagai tempat kediaman (pemukiman), diharuskan memperlengkapi dengan tempat
sampah yang dibuat dan diletakkan sedimikian rupa, sehingga tidak mengakibatkan
kesehatan umum masyarakat sekitarnya terganggu.

Pasal 68
(1). Sampah harus dibuang pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan
untuk keperluan dimaksud.
(2). Apabila belum tersedia tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan oleh
Pejabat yang berwenang tiap lingkungan harus dilengkapi dengan tempat sampah
yang sesuai dengan persyaratan.
(3). Pembuangan sampah dapat merupakan :
a. Penimbunan terbuka (open dumping)
b. Penimbunan Saniter
c. Pembakaran
d. Kompos (compos)
e. Pakai ulang (re use)
f. Daur ulang (recycling)
g. Pendem urug berlapis (sanitary landfill)
h. Pengolahan khusus, dan lain-lain.

Pasal 69
(1). Dilarang membuang sampah ke saluran-saluran pembuangan air hujan, selokanselokan, pembuangan air limbah, ke tempat-tempat yang dapat mengakibatkan
pencemaran lingkungan.
(2). Sampah industri, sampah nuklir dan sampah-sampah lainnya yang dapat
membahayakan lingkungan, harus dibuang pada tempat-tempat pembuangan yang
telah ditentukan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai dengan peraturan/
ketentuan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986)

Paragraf 5
Kamar Mandi, Tempat Cuci dan Kakus
Pasal 70
(1). Setiap pembangunan baru dan/ atau perluasan suatu bangunan yang dipergunakan
untuk tempat kediaman, rumah tinggal, hotel, losmen, motel, asrama, dan lain-lain

diharuskan melengkapi dengan ruangan-ruangan kamar mandi, tempat cuci dan
kakus/ WC.
(2). Pembuaan kamar mandi, tempat cuci dan kakus/ WC harus memenuhi persyaratan
kesehatan.

Pasal 71
(1). Satu kesatuan kamar mandi, kakaus/ WC adalah :
a. Kamar mandi dan kakaus/ WC yang berada didalam satu ruangan dengan luas
bersih minimal 3 m2.
b. Kakus/ WC yang berdiri sendiri, minimal seluas 1 m2.
c. Kamar mandi yang berdiri sendiri, diperlukan luas lantai bersih minimal 2,5 m2.
(2). Setiap satu kesatuan kamar mandi dan kakus/ WC diperuntukkan bagi seanyakbanyaknya 6 orang anggota rumah tangga.
(3). Kamar mandi dan kakus/ WC untuk tempat kediaman (rumah tinggal) dibuat dengan
ketentuan sebagai berikut :
a. Satu rumah tangga dengan kapasitas penghuni 6 (enam) orang, diperlukan satu
kesatuan (kamar mandi + kakus/ WC).
b. Satu rumah tangga dengan kapasitas penghuni 6 (enam) orang atau lebih
maksimum 12 orang, diperlukan dua kesatuan.
(4). Untuk tempat kediaman lain diluar ayat (1) misalnya hotel, losmen, motel, asrama,
dan lain-lain dikenakan ketentuan sebagai berikut :
a. Dengan kapasitas penghuni kurang dari 8 orang, diperlukann satu kesatuan.
b. Dengan kapasitas lebih dari 8 orang maka setiap kelipatan 8 harus disediakan
satu kesatuan kamar mandi, kakus/ WC.

Pasal 72
(1). Setiap pembangunan baru dan/ atau perluasan suatu bangunan yang dipergunakan
untuk tempat kediaman harus dilengkapi dengan ruangan/ tempat mencuci, dapat
terbuka atau tertutup, baik beratap atau tidak beratap.
(2). Luas ruangan/ tempat cuci untuk kediaman/ rumah tinggal diatur sebagai berikut :

a. Satu rumah tangga dengan kapasitas penghuni lebih dari 10 orang harus
disediakan tempat cuci dengan luas lantai bersih minimal 2 m2.
b. Satu rumah tangga dengan kapasitas penghuni 10 orang atau lebih dengan
maksimal 20 orang harus disediakan tempat cuci dengan luas lantai bersih
minimal 3 m2.
(3). Untuk tempat kediaman yang tidak termasuk dalam ayat (2), misalnya hotel, losmen,
motel, asrama, dan lain-lain ditentukan atas petunjuk dari Pejabat yang berwenang.

Paragraf 6
Instalasi
Pasal 73
Instalasi listrik, air, gas, dan telepon harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam
peraturan umum yang berlaku.

Pasal 73
Instalasi penyalur petir harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam
PUIPP-1983.

Pasal 74
(1). Tiap-tiap cerobong harus mempunyai tarikan yang sesuai dengan tujuannya. Dalam
hal tarikan angin tidak cukup maka digunakan kipas angin atau alat lain yang sejenis.
(2). Konstruksi

cerobong

harus

dibuat

sedemikian

rupa

sehingga

menjamin

kestabilannya.
(3). Bahan cerobong dari tembok padat, beton bertulang, batu atau keramik.
(4). Tebal cerobong yang dibuat dari tembokan padat minimal 10 cm.
(5). Permukaan cerobong sekurang-kurangnya 10 cm lebih tinggi dan bagian bangunan
yang tertinggi di sekitarnya dalam jarak 3 m, kecuali dalam hal digunakan tarikan
secara mekanis yang disetujui oleh Kepala Dinas.
(6). Sambungan antara cerobong dan atap harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak
akan mengakibatkan bocor.

(7). Cerobong yang dibuat dari pasangan batu, batu alam atau beton tanpa besi penguat,
tinggi bagian yang menonjol tidak boleh lebih dari 90 cm.
(8). Cerobong yang dibuat dari pipa baja harus berada sekurang-kurangnya 15 cm dari
konstruksi kayu.
(9). Bagian-bagian cerobong yang berada dalam dinding didalam rumah dibuat dari
beton bertulang dengan tebal sekuarang-kurangnya 15 cm atau dari beton, batu
buatan, batu alam, batu alam dengan tebal lebih besar dari 25 cm, dan dalam hal
terakhir harus diplester dengan semen.
(10). Sambungan-sambungan cerobong harus rapat udara.

Pasal 76
(1). Kabel-kabel untuk lift harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku.
(2). Diameter kabel harus sekurang-kurangnya 12 mm.
(3). Jumlah kabel harus lebih dari 3 buah (dua buah kalau pakai sistem lilitan drum).
(4). Balok pemikul lift harus dibuat dari rangka baja atau balok bertulang.
(5). Rel lift harus dari baja.
(6). Ruang lift harus dari bahan tahan api.
(7). Ruang lift harus trertutup sehingga penumpang tidak memegang barang-barang
diluar.
(8). Ruang lift harus diberi lubang dari mana penumpang dapat ditolong dalam keadaan
darurat.
(9). Daya muat lift harus ditetapkan dan tidak boleh dilampaui.
(10). Dinding lubang harus dibuat dari bahan tahan api.
(11). Lubang masuk ke dalam lift tidak boleh lebih dari satu.
(12). Jarak antara tepi lantai dan tepi ruangan lift pada pintu masuk harus lebih kecil dari 4
cm.
(13). Tiap lift harus mempunyai motor penangkat dan kontrol sendiri.
(14). Lift dibuat hanya dapat bergerak jika pitunya dalam keadaan tertutup.
(15). Lubang ift tidak merupakan suatu cerobong dimana terdapat satu tarikan/ isapan
udara.

Pasal 77
(1). Pada saat berangkat dan berhenti, lift harus tanpa sentuhan yang dapa
mengakibatkan gangguan kepada penumpang.
(2). Waktu menunggu (interval) tidak boleh terlalu lama.
(3). Kecapatan yang umum adalah sebagai berikut :
4 sampai 10 tingkat kecepatan

:

60 – 150 m/ menit.

10 sampai 15 tingkat kecepatan

:

180 – 210 m/ menit.

15 sampai 20 tingkat kecepatan

:

210 – 240 m/ menit

20 sampai 30 tingkat kecepatan

:

270 – 360 m/ menit

Lebih dari 50 tingkat kecepatan

:

360 – 450 m/ menit

Rumah sakit

:

150 – 210 m/ menit

Rumah Tinggal

:

60 m/ menit untuk 6 tingkat dari 50 – 75
kesatuan

Pasal 78
(1). Kecepatan umum lift untuk barang 22; 5 ; 30 ; 45 ; dan 60 m/ menit.
(2). Ukuran lift-lift 5 ton kecepatan pada umumnya 22,5 m/ menit.
(3). Kecepatan yang dianjurkan sebagai berikut :
-

2 sampai 3 tingkat 30 m/ menit.

-

4 sampai 5 tingkat kecepatan 45 m/ menit

-

6 sampai 10 tingkat kecepatan 60 m/ menit

BAB III
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Bagian Pertama
Umum
Pasal 79
(1). Barang siapa mendirikan bangunan, harus sudah memiliki IMB dari Kepala Daerah.
(2). Wewenang pemberian IMB dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

(3). Permohonan izin dapat diajukan oleh perorangan, badan hukum atau perserikatan
lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun oleh wakilnya atau kuasanya yang syah
secara tertulis.

Pasal 80
Pekerjaan mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 79 ayat (1) baru dapat
dimulai setelah Dinas menetapkan ketinggian permukaan tanah pada pusat tempat
bangunan bersangkutan akan didirikan.

Bagian Kedua
Tata Cara
Pasal 81
(1). Permohonan IMB sebagaimana tersebut Pasal 80 ayat (2) harus diajukan secara
tertulis kepada Kepala Daerah dengan mengisi blangko permohonan yang
disediakan oleh DInas.
(2). Permohonan izin sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini menjelaskan hal-hal
antara lain sebagai berikut :
a. Nama dan alamat pemilik dan atau kuasa pemilik bangunan, nama dan alamat
pemilik dan kuasa pemilik tanah, bila pemilik bangunan/ tanah berdomisili diluar
wilayah Propinsi DIY, maka harus ditunjuk kuasa yang berdomisili di wilayah
tersebut.
b. Nama pemohon dan alamat yang akan dipilih dalam wilayah Kabuapten Daerah
Tingkat II Sleman oleh pemohon yang bersangkutan.
c. Pemberitahuan yang terinci mengenai kegunaan, sifat dari bangunan-bangunan
dan maksud dari permohonan izin tersbut.
d. Pemberitahuan mengenai bangunan-bangunan, nama jalan, nomor rumah, blok
letak tanah, nomor perbonding dan atau nomor regristasinya.
e. Uraian yang terinci mengenai konstruksi bangunan.
(3). Pada permohonan izin tersbut dalam ayat (2) harus di lampirkan :

a. Surat keterangan tanah atau salinanannya yang ditanda tangani oleh Pejabat
Kantor Pertanahan/ Notaris Pejabat Akte Tanah (PPAT)/ Camat Pejabat
Pembuat Akte Tanah (PPAT) atau Pejabat Pemerintah lainnya yang ditunjuk
yang berdasarkan Undang-Undang.
b. Surat kuasa pemohon diwakili.
c. Gambar situasi dengan skala 1 : 500 atau 1 : 1000
d. Gambar denah rencana bangunan, rencana pondasi rencana sanitasi dan
rencana atap, tampak muka, samping, belakang, potongan melintang dan
potongan memanjang dapat dengan skala : 1 : 200, 1 : 100, 1 : 50, 1 : 20 atau
1 : 10.
e. Perhitungan gambar konstruksi beton apabila bangunan memakai struksut
beton bertulang dan bertingkat.
f. Perhitungan dan gambar konstruksi baja apabila manggunakan rangka baja.
(4). Gambar yang dimaksud dalam ayat (3), huruf d Pasal ini, harus dicantumkan nama
perencanaan atau designernya, dan dalam ayat (3) huruf c,d, e, f harus dicantumkan
nama penanggung jawab penghitung konstruksinya.
(5). Pemberi izin atau yang berwenang berhak meminta surat-surat lainnya yang
dianggap perlu.
(6). Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ayat-ayat
terdahulu Pasal ini, pada gambar dijelaskan pula :
a. Maksud dan tujuan permohonan, pembangunan baru/ pembaharuan, baik
sebagian maupun seluruhnya atau perluasan-perluasan, saluran-saluran,
maupun juga mengenai tinggi letak tanah tersebut.
b. Keadaan tanah dengan tanha-tanah lain yang perbatasan, pagar-pagar,
saluran-saluran, begitu juga mengenai tinggi letak anah tersebut.
c. Letak bangunan-bangunan yang didirikan, begitu juga letak bangunan yang
telah.

d. Fungsi pondasi, pasangan rapat air lantai-lantai dan pagar pekarangan,
demikian juga letak tinggi pekarangan yang telah dipersiapkan terhadap
permukaan jalan yang perbatasan.
e. Pembagian bangunan-bangunan, demikian juga peruntukan ruangan-ruangan.
f. Tempat-tempat dan ukuran pintu-pintu, jendela-jendela beserta lubang-lubang
dinding dan tangga-tangga.
g. Konstruksi bangunan-bangunan tersebut sepanjang mengenai konstruksi,
pasangan rapat air, dinding-dinding tembok, tembok-tembok antara pintu dan
jendela, pilar-pilar, lantai, rangka atap dan penutup atap dengan menunjuk pada
penempatan dan penjangkauan balok-balok dan bagian-bagian konstruksi
lainnya yang dipergunakan sebagai pendukung.
h. Peralatan pembangunan, penampungan air hujan dan air kotoran, termasuk
perlatan pengaliran dan sambungan pada jaringan saluran kota sepanjang
diperlukan.
i. Pemasangan dan cara penagaturan cerobong asap, lubang perapian dan
lubang pemasukan udara sepanjang diperlukan.
(7). Menyimpang dari hal-hal yang telah ditetapkan dalam ayat (6) Pasal ini sepanjang
mengenai rumah-rumah yang tidak permanen, dapat dilengkapi dengan suatu
gambar situasi yang menyatakan letaknya, ukuran-ukuran utama dan pembagian
dari banguan tersebut serta peralatan pembuangan dapat digunakan gambargambar contoh yang disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 82
(1). Pemegang izin mendirikan bangunan diwajibkan memberitahukan kepada Kepala
Dinas dengan cara tertulis :
a. Pada permulaan pelaksanaan pendirian bangunan sekurang-kurangnya dalam
waktu 24 (dua puluh empat) jam, sebelum pekerjaan tersebut dimulai.
b. Pada permulaan dan atau penyelesaian bagian-bagian dari pekerjaan
bangunan tersebut, sebagaimana diharuskan menurut surat izin yang diberikan.

c. Pada penyelesaian pendirian bangunan-bangunan, dalam waktu 24 (dua puluh
empat) jam setelah pekerjaan tersebut selesai.
(2). Suatu bagian dari bangunan-bangunan yang penyelesiannya menurut ayat (1) harus
diberitahukan, dengan cara bagaimanapun juga tidak diperkenankan dilanjutkan
demikian rupa sehingga tidak terlihat pada waktu pemeriksaan, sebelum untuk hal
tersebut diberikan tertulis oleh pengawas bangunan.
(3). Keputusan tentang pencabutan suatu izin mendirikan bangunan yang telah diberikan/
diterima pemohon, diberikan secara tretulis kepada pemegang izin disertai dengan
alasan pencabutannya.

Pasal 84
(1). Kepala Daerah berwenang untuk memberikan dispensasi atau pembebasan
sebagian atau seluruhnya dari ketentuan Peraturan Daerah ini, pada pembaharuan,
perluasan atau pembuatan pada bagian suatu bangunan-bangunan yang telah ada,
dengan ketentuan bahwa segala sesuatu itu menjadi lebih baik dari keadaan semula
demi kepentingan umum.
(2). Pada pembaharuan-pembaharuan, perluasan atau perubahan-perubahan sebagian
dari bangunan yang telah ada dan telah mempunyai izin mendirikan bangunan,
ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini hanya berlaku pada bagian-bagian
yang diperbaharui, diperluas atau diubah, kecuali ada ketentuan lain.
(3). Pada pembaharuan-pembaharuan, perluasan atau prubahan-perubahan sebagian
banguna-bangunan yang telah ada seperti dimaksud ayat (2) Pasal ini yang harus
dikerjakan dengan mendadak, karena hal-hal yang luar biasa maka pekerjaan
pembaharuan, perluasan atau perubahan dimaksud, dapat dilakukan lebih dahulu
dengan ketentuan bahwa dalam waktu 2 x 24 jam permohonan izin untuk maksud
tersebut harus sudah dilaksanakan.

Pasal 83
(1). Kepala

Dinas

berwenang

untuk

megharuskan

pembetulan/

perbaikan

dan

perombakan dari suatu bangunan bila bangunan tersebut sebagian atau sleuruhnya

dalam keadaan rusak hancur atau sangat tidak terpelihara dan karenanya
dikhawatrikan akan membahayakan keselamatan umum dan atau sangat merusak
keindahan lingkungan sekitarnya.
(2). Berlangsungnya pekerjaan-pekerjaan pembangunan tidak akan mengurangi atau
mengganggu keamanan dan ketentraman lingkungan masyarakat sekitarnya
terutama yang berdekatan.

Pasal 85
(1). Kepala Dinas dapat mengharuskan kepada setiap orang atau badan yang
melaksanakan atau menyuruh melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pembangunan
atau perombakan, pernambahan, perbaikan serta membuat pagar sementara atau
sebagian dari lokasi tempat pekerjaan tersebut.
(2). Apabila Kepala Dinas memerintahkan penghentian dan pengambilan tindakan pada
pendirian suatu bangunan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini,
sedangkan pemegang izin keberatan maka atas peristiwa ini pemegang izin dapat
mengajukan banding kepada Kepala Daerah, Kepala Daerah segera memutuskan
dipertahankan atau tidaknya penghentian tersebut.

Pasal 86
(1). Suatu bangunan baik seluruhnya maupun sebagian setelah didirikan, diubah atau
dibangun kembali boleh difungsikan setelah mendapat izin dari Kepala Dinas atas
persetujuan Kepala Daerah.
(2). Kepala Dinas dapat menyatakan bahwa bangunan tersebut belum selesai apabila
ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 82 belum seluruhnya dipenuhi.

Paal 87
Perhitungan jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah ini ditetapkan
dengan hari dan jam, tidak termasuk hari minggu dan hari libur resmi yang ditetapkan oleh
Pemerintah.

Pasal 88
(1). Permohonan izin, dispensasi atau pembebasan yang dimaksud dalam Peraturan
Daerah ini ialah permohonan, izin, dispensasi atau pembebasan secara tertulis.
(2). Pengiriman surat-surat permohonan izin, dispensasi atau pembebasan yang
dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan kealamat yang diberitahukan.

Bagian Ketiga
Keputusan
Pasal 89
(1). Kepala Dinas mengambil keputusan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
yang berada dalam wewenangnya untuk diajukan kepada Kepala Daerah dan harus
diberikan selambat-selambatnya dalam waktu satu bulan setelah tanggal pemasukan
permohonan yang lengkap persyaratannya.
(2). Kepala Daerah mengambil keputusan terhadap permohonan Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) dalam waktu satu setengah bulan setelah tanggal pemasukan
permohonan yang lengkap persyaratannya.
(3). Jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ni, bisa diperpanjang
selama-lamanya masing-masing 2 x 1 bulan dan 2 x 1,5 bulan.
(4). Jika permohonan itu memerlukan perlengkapan izin dari Instansi lain berdasarkan
suatu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah Tingkat I atau
Peraturan lain yang berlaku, maka Kepala Daerah dapat menangguhkan
keputusannya sampai izin tersebut diatas diberikan.
(5). Kepala Daerah berwenang menagguhkan pemberian izin pada suatu Daerah yang
akan direncanakan untuk tujuan tertentu sampai rencana tersebut ditetapkan.
(6). Dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah waktu-waktu yang ditetapkan ayat (5) Pasal ini,
Kepala Daerah mengambil keputusan atas permohonan yang ditangguhkan
dimaksud.

(7). Suatu keputusan tentang perpanjangan waktu atau penangguhan keputusan
diberitahukan kepada pemohon secara tertulis, disertai alasan-alasannya. Pemohon
dapat mengajukan/ mengulangi permohonannya kepada Kepala Daerah.
(8). Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Kepala Dinas, dapat
memberikan izin sebagian dari rencana pembangunan, atas permohonan si
pemohon.

Pasal 90
(1). Penolakan suatu permohonan izin atau pemberian izin dengan pembebasan
bersyarat,

harus

disertai

dengan

alasan-alasan

tentang

pernolakan

atau

pembebasan bersyarat itu.
(2). Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan
Daerah ini, suatu permohonan Izin Mendirikan Bangunan hanya ditolah jika :
a. Bertentangan dengan Udnang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan
Daerah Tingkat I atau Peraturan lainnya yang setingkat lebih tinggi dari
Peraturan Daerah ini.
b. Bertentangan dengan rencana untuk (master plan) rencana detail (detail plan),
rencana pengembangan dan atau perluasan kota.
c. Tanah belum berstatus tanah pekarangan.
d. Tanah termasuk dalam daerah yang dinyatakan daerah rawan bencana alam
(banjir, dan lain-lain).
e. Bangunan membahayakan keselamatan umum dan atau mengganggu
kepentingan umum.
f. Tanah yang statusnya dalam sengketa.

Pasal 91
(1). Kepala Daerah dapat mencabut Izin Mendirikan Bangunan jika :
a. Pemegang izin tidak menjadi yang berkepentingan lagi.

b. Dalam waktu 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang satu kali lagi/ enam bulan
lagi dan setelah tanggal izin tersebut diberikan, masih belum dilakukan
permulaan pekerjaan yang sungguh-sungguh.
c. Pekerjaan-pekerjaan tersebut telah dihentikan selama 3 (tiga) bulan dan
ternyata tidak dilanjutkan.
d. Izin yang telah diberikan tersebut ternyata kemudian didasarkan kepada
keterangan-keterangan yang tidak benar.
e. Pembangunan tidak sesuai lagi dengan Izin rencana yang disahkan.
f. Penggunaan bangunan tidak sesuai lagi dengan Izin Mendirikan Bangunan
yang diberikan.
(2). Dalam jangka waktu 12 bulan setelah diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan atau
setelah surat pemberitahuan tentang terbitnya Izin Mendirikan Bangunan diterima
oleh pemohon, maka pemohon berkewajiban memiliki surat izin yang dimaksud. Bila
dalam batas waktu yang telah ditetapkan pemohon tidak mengambilnya/ memilikinya,
Izin Mendirikan Bangunan tersebut batal dengan sendirinya atau hapus masa
berlakunya sehingga pihak pemohon harus mengajukan permohonan ulang.

Bagian Keempat
Dispensasi
Pasal 92
(1). Izin bangunan tidak diperlukan/ dibebaskan dalam hal :
a. Pembuatan kolam, taman dan patung-patung, tiang bendera, antena TV/ Radio,
sepanjang tidak bertentangan dengan keentuan yang berlaku.
b. Pembongkaran bangunan-bangunan yang menurut pertimbangan Kepala Dinas
tidak membahayakan.
c. Pemeliharaan bangunan-bangunan dengan tidak mengubah denah, konstruksi
maupun rancang bangun (arsitektonis) dari bangunan-bangunan semula yang
telah mendapat ijin.
d. Bangunan-bangunan dengan konstruksi khusus yang telah mempunyai ijin dari
instansi Pemerintah yang berwenang dalam bidangnya seperti Instasni listrik,

telepon, air minum, tenaga atom, penangkal petir, penyimpanan bahan bakar/
pelumas, radio/ radio komunikasi, peralatan kesehatan dan lainnya yang diatur
di luar wewenang Dinas Pekerjaan Umum.
(2). Apabila suatu pemberitahuan seperti dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini yang
diberikan dengan cara tertulis kepada pengawas bangunan tersebut keliru
dilakukannya, maka pemberitahuan tersebut dianggap tidak pernah diberikan.
(3). Kepala Dianas diwajibkan mengadakan pemeriksaan dalam waktu 14 (empat belas)
hari setelah menerima pemberitahuan seperti diuraikan dalam ayat (1) huruf e Pasal
ini.
(4). Jangka waktu mengadakan pemeriksaan seperti dimaksud dalam ayat (3) tersebut,
dalam hal keadaan luar biasa dapat diperpanjang selama-lamanya 14 (empat belas)
hari lagi, dan jika waktu tersebut dilampaui tanpa ada pemeriksaan dari yang
berwenang, maka pekerjaan pendirian bangunan-bangunan tersebut dianggap elah
selesai.

Pasal 93
Pemegang Izin Mendirikan Bangunan diwajibkan agar selama pelaksanaan pendirian
bangunan tersebut, surat Izin Mendirikan Bangunan senantiasa berada di tempat
pekerjaan dan dapat diperlihatkan setiap kali diminta oleh pengawas bangunan untuk
keperluan pemeriksaan dan pemberian catatan-catatan pada surat izin tersebut.

Pasal 94
(1). Kepala Dinas berwenang untuk memerintahkan penghentian dan pengambilan
tindakan pada pendirian suatu bangunan jika :
a. Pelaksanaan pendirian bangunan tersebut menyimpang dari izin yag telah
diberikan, menyimpang dari syarat-syarat atau dari perjanjian yang telah
ditetapkan.
b. Pelaksanaan bangunan tersebut dilakukan bertentangan dengan ketentuaketentuan yang berlaku.
c. Pelaksanaan bangunan yang tanpa izin tertulis.

d. Tidak memenuhi peringatan dari Kepala Dinas untuk mengerjakan segala
sesuatu yang masih dipandang perlu, dalam jangka waktu yang telah
ditetapkan.
(2). Pelaksanaan tindakan atas ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat (1) huruf a dan
ayat (1) huruf b di atas dapat berupa pelaksanaan pembongkaran atau tindakan lain
yang secara teknis dapat dilakukan dengan secara perintah tertulis dari Kepala
Daerah.

Pasal 95
(1). Wewenang yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah ini untuk memberi
dispensasi atau pembebasan, mengandung pula wewenang untuk menadakan
syarat-syarat.
(2). Kepala Daerah yang diberi wewenang berdasarkan ayat (1) Pasal ini dapat meminta
syarat-syarat yang lain, syarat mana dapat ditetapkan dalam suatu Keputusan.
(3). Syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam bentuk Surat Keputusan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diberitahukan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
(4). Surat Keputusan yang mengandung hal yang diluar kebiasaan, terlebih dahulu
diberitahukan

kepada

pemohon

dan

hanya

berlaku

untuk

mereka

yang

berkepentingan.

Bagian Kelima
Pengawasan
Pasal 96
(1). Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud pengawasan pembangunan adalah
Kepala Dinas dan atau Kepala Seksi Tata Kota dan Daerah yang ditunjuk
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.
(2). Dinas

Pekerjaan

Umum

merupakan

pengawas

pekerjaan-pekerjaan

umum,

sepanjang hal tersebut termasuk wewenang dan berada dalam lingkungan
Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

Pasal 97
Apabila terjadi perubahan alamat, maka pemegang Izin Mendirikan Bangunan atas
kuasanya harus secepatnya dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat
belas) sejak terjadinya pergantian atau perubahan alamat memberitahuan kepada Kepala
Dinas secara tertulis guna mempermudah hubungan antara pengawas dengan pemegang
surat Izin Mendirikan Bangunan atau kuasanya.

Pasal 98
(1). Kepala Dinas/ Pengawas Bangunan sewaktu-waktu berwenang mendatangi lokasilokasi yang dimintakan Izin Mendirikan Bangunan.
(2). Tempat-tempat dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini yang apabila dalam keadaan
dihuni atau hanya dapat didatangi dengan melalui suatu bangunan, maka dapat
dikunjungi oleh Kepala Dinas atau Pengawas Bangunan sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini pada hari kerja antara pukul 06.00 sampai dengan jam 18.00 WIB.
(3). Jika penghuni atau pemilik suatu persil atau bangunan tidak mengizinkan
pemeriksaan dimaksud ayat (2) tersebut diatas pemeriksaan hanya dapat dilakukan
degan membawa surat perintah khusus dari Kepala Dinas.
(4). Para pemilik atau pemakai bangunan atau pekarangan, demikian pula pelaksana
pekerjan bangunan, diwajibkan untuk memperkenankan diadakannya pemeriksaanpemeriksaan dimaksud ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini, seperti memberikan
keterangan-keterangan yang diminta oleh Kepala Daerah.
(5). Jika pemeriksaan-pemeriksaan seperti dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini
memberikan alasan-alasan untuk memerintahkan dilakukannya perbaikan-perbaikan
atas kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh pelaksanaan bangunan baru yang
sedang dikerjakan maka Kepala Dinas berwenang memerintahkan kepada
pelaksanaan untuk membayar ganti rugi atau melaksanakan perbaikan-perbaikan
sebagaimana mestinya sehingga tidak membahayakan bagi bangunan lama
tersebut.
(6). Kepala Dinas dapat meminta perhitungan lebih lanjut kepada yang ahli dalam hal
menjadi pokok persoalan bangunan, sepanjang hal tersebut dianggap perlu.

Bagian Keenam
Peninjauan Kembali Keputusan dan Perintah Penghentian
Pasal 99
Keputusan Kepala Daerah tentang Penolakan permohonan atau pencabutan Izin
Mendirikan Bangunan dapat dimintakan peninjauan kembali secara tertulis dalam waktu
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterimanya surat perintah tersebut.

Bagian Ketujuh
Keselamatan Kerja
Pasal 100
(1). Pemegang Izin Mendirikan Bangunan diwajibkan selalu berusaha menyediakan air
bersih yang memenuhi kesehatan lingkungan tempat kerja dan ditempatkan
sedemikian rupa sehingga mudah dicapai oleh para pekerja yang membutuhkan.
(2). Pemegang Izin Mendirikan Bangunan diwajibkan selalu berusaha menyediakan
perlengkapan PPPK secara lengkap yang kapasitasnya sesuai dengan jumlah orang
yang dipekerjakan, ditempatkan sedemikian rupa di lingkungan pekerjaan sehingga
mudah dicapai bila diperlukan.
(3). Pemegang Izin Mendirikan Bangunan diwajibkan mendirikan ruangan yang sehat
untuk tempat istirahat para pekerja, yang luasnya disesuaikan dengan jumah orang
yang dipekerjakan.
(4). Pemegang Izin Mendirikan Bangunan diwajibkan menyediakan sekurang-kurangnya
satu kakus/ WC sementara bila mempekerjakan sampai dengan 40 orang pekerja.
Apabila jumlah orang yang dipekerjakan melebihi 40 orang pekerja maka setiap
kelipatan 40 harus disediakan tambahan masing-masing satu kakus/ WC.

BAB IV
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
Bagian Pertama
Umum
Pasal 101
Setiap perolehan IMB dikenakan retribusi.

Bagian Kedua
Tarif
Pasal 102
(1). Besarnya retribusi IMB tersebut diatas sebesar lima perseribu (5/ 1000) dari seluruh
biaya bangunan baru, perluasan termasuk pembongkaran bangunan-bangunan yang
ada baik bangunan tersebut didirikan diatas pondasi baru atau yang telah ada, juga
termasuk pemasangan pembuluh-pembuluh, tembok pemisah, tembok pagar-pagar
dan bangunan-bangunan lainnya.
(2). Pada perbaikan-perbaikan berat dan untuk pekerjaan lain yang tidak termasuk dalam
ayat (1), dipungut Uang Bangunan sebesar lima per seribu (5/ 1000) dari jumlah
biaya yang ditaksir.
(3). Biaya-biaya pembangunan yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini,
ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya taksiran tiap meter persegi, yang akan
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah secara berkala.
(4). Jumlah Uang Bangunan pada bangunan-bangunan bertingkat ditetapkan sebesar
jumlah Uang Bangunan seperti ditetapkan berdasarkan ayat (3) Pasal ini ditambah
2/3-nya untuk tiap-tiap tingkat.
(5). Apabila pekerjaan pembangunan diborongkan, perhitungan Uang Bangunan yang
dimaksud ayat (!) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan berdasar Surat Perintah Kerja
(SPK) dengan harga nominal.
(6). Balik Nama atas IMB dikenakan retribusi sebesar 10% dari besarnya retribusi yang
bersangkutan dan serendah-rendahnya sebesarnya Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus
rupiah).

Pasal 103
(1). Besarnya retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan
ayat (4) Pasal 102 untuk bangunan yang berada ditepi jalan Negara, jalan Propinsi
yang pengaturan izinnya diserahkan Daerah Tingkat II dan atau kawasan lain yang
memiliki nilai sosial ekonomi strategis tinggi ditambah 15% dari uang bangunan yang
harus dibayar.
(2). Selain biaya-biaya seperti tersebut ayat (1) Pasal ini masih ditambah biaya penelitian
sebesar 5% dari uang Bangunan yang harus dibayar.

Pasal 104
Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari Dinas
Pekerjaan Umum bahwa Izin Mendirikan Bangunan yang diajukan telah diterbitkanb,
pemohon atau kuasa yang ditunjuknya tidak mengambilnya, dikenakan denda sebesar
0,5% (setengah perseratus) per hari dari Retribusi yang harus dibayarnya, dengan denda
maksimal sebesar 50%.

Pasal 105
Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 104
Peraruran Daerah ini disetor ke Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pekerjaan Umum.

Bagian Ketiga
Dispensasi
Pasal 106
Dibebaskan terhadap pungutan Uang Bangunan dalam hal :
a. Pendirian bangunan-bangunan yang pendiriannya telah mendapat izin dari
Pemerintah Daerah untuk paling lama satu bulan.
b. Pendirian perlengkapan bangunan yang pembangunannya telah mendapat izin,
selama pelaksanaan pembangunan.

c. Mengerjakan segala sesuatu yang harus dilakukan untuk memenuhi kepentingan
umum.
d. Pendirian bangunan yang berfungsi sosial seperti tempat ibadah, YPAC, rumah buta
tuli bisu, rumah peristirahatan (sanatorium), rumah orang lanjut usia/jompo, rumah
yatim piatu, rumah pengobatan narkotika dan sebagainya.

Pasal 107
Kepala Daerah atas permohonan yang bersangkutan dapat memberi dispensasi/
keringanan pembayaran Uang Bangunan (sebagian atau seluruhnya) yang dimaksud
dalam Pasal 107 dalam hal :
a. Kepada mereka yang memperbaiki atau mendirikan bangunan yang rusak karena
bencana alam, kerusakan atau akibat peperangan, sepanjang luas bangunan yang
akan didirikan tersebut tidak melebihi dari luas bangunan semula, dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun setelah keadaan menjadi normal kembali.
b. Pendirian gedung-gedung sekolah, lembaga-lembaga pendidikan lainnya sepanjang
pendirian gedung-gedung tersebut benar-benar perlu.
c. Pendirian gedung madrasah beserta pesantren, biara, rumah-rumah serta kantor
pengurus peribadatan.
d. Pendirian monumen-monumen, suaka budaya dan sebagainya yang bersifat
pelestarian nilai-nilai sejarah dan budaya.

BAB V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 108
(1). Barang siapa melanggar ketentuan pasal-pasal dalam BAB II dan BAB III Peraturan
Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda
sebanyak-banyaknya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
(2). Peanggaran terhadap ketentuan Pasal 102 dan Pasal 103 Perarturan Daerah ini
diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp 1.000,- (seribu rupiah).

(3). Disamping ancaman pidana sebagaimana tersebut ayat (1) dan atau ayat (2) Pasal
ini, kepada yang bersangkutan tetap diwajibkan memenuhi ketentuan bangunan dan
ketentuan izin mendirikan bangunan dan atau diwajibkan membayar retribusi izin
mendirikan bangunan.
(4). Apabila suatu pelanggaran yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan
oleh suatu badan hukum, suatu perorangan, suatu perserikatan atau yayasan maka
dijatuhkan kepada baik terhadap badan hukum, perorangan, perserikatan atau
yayasan, baik terhadap anggota pengurus atau terhadap mereka yang memberikan
perintah melakukan pelanggaran itu yang bertindak sebagai pimpinan dalam
pelanggaran itu atas kelalaian sendiri maupun terhadap kedua-duanya.
(5). Tindak pidana tersebut ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 109
(1). Mereka yang telah dijatuhi hukuman berdasar Keuputusan Hakim yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan ayat (1) Pasal 109 diatas
diharuskan membongkar, mengubah, atau memperbaiki segala sesuatu yang telah
dilakukan atau dilalaikan bertentangan dengan syarat-syarat atau petunjuk-petunjuk
yang telah ditetapkan dalam atau berdasarkan Peraturan Daerah ini dalam jangka
waktu yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah, kewajiban mana diberitahukan
kepada yang bersangkutan dengan surat tercatat.
(2). Apabila kewajiban untuk melakukan pembongkaran, pengubahan atau perbaikan
yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilalaikan, maka segala sesuatunya akan
dikerjakan oleh Pemerintah Daerah atas biaya yang bersangkutan, setelah mereka
itu diperingatkan tentang kewajiban dengan surat tercatat.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 110
Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal
109 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman yang pengangkatannya berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 111
Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 111 Peraturan Daerah ini berwenang :
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan
pemeriksaan.
c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka
d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan
perkara.
h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa
tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada
Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya.
i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 112
Surat izin Mendirikan Bangunan yang telah diberikan tidak berdasarkan Peraturan Daerah
ini, berlaku ketentuan-ketentuan dari peraturan yang menjadi dasar pemberian izin
dimaksud dengan ketentuan-ketentuan bahwa terhadapnya berlaku pula ketentuanketentuan Peraturan Daerah ini sepanjang ketentuan-ketentuan tesebut tidak merugikan
pemegang izin.

Pasal 113
Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang diajukan dan belum diputuskan akan
diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 114
(1). Terhadap bangunan-bangunan yang didirikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah
ini, maka Kepala Daerah diberi kewenangan untuk mengadakan pemutihan Izin
Mendirikan Bangunan.
(2). Dalam rangka pemutihan Izin Mendirikan Bangunan para pemilik bangunan
diwajibkan memenuhi persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang akan
diatur tersendiri.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 115
Hal-hal

yang

belum

diatur

dalam

Peraturan

Daerah

ini

sepanjang

mengenai

pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah

Pasal 116
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sleman Nomor 7 Tahun 1976 dan semua ketentuan yang bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 117
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Pearaturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingakat II Sleman

Sleman, 3 Maret 1991

Dewan Perwakilan Rakyat

Bupati Kepala Daerah

Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Sleman

Tingkat II Sleman
Ketua

Cap ttd.

Cap ttd.

SUDIYONO

DRS. H. ARIFIN ILYAS

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan :
Nomor

:

189/ KPTS/ 1991

Tanggal

:

6 Juni 1991

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman
Nomor

:

8

Seri

:

D

Tanggal

:

14 Agustus 1991

Sekretariat Wilayah/ Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman

Cap ttd.

RM. H. TIRUN MARWITO, SH
NIP. : 490 013 928

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II SLEMAN
NOMOR 1 TAHUN 1990
TENTANG
PERATURAN PEMBANGUNAN

I.

PENJELASAN UMUM
Bahwa dalam rangka usaha Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman
mencapai tertib pembangunan phisik yang sehat dan terarah serta mengingat
perkembangan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman sangat pesat terutama
pada perkembangan pembangunan pada kawasan-kawasan tertentu, pemahaman,
pariwisata, perhotelan, pusat pendidikan dan perguruan tinggi, industri serta
perdagangan, perkantoran dan perkembangan jalur lalu lintas dan sebagainya yang
mengakibatkan tidak mencukupinya kebutuhan tanah untuk bangunan sesuai
dengan ketentuan mengenai diantaraya garis sempadan, prosentase penggunaan
tanah untuk bangunan dan peruntukan tanah (zoning)

Perkembangan keadaan tersebut diarasa telah menumbuhkan kekhawatiran adanya
gangguan terhadap keseimbangan kelestarian hidup di ataranya pencemaran air,
pencemaran udara, dan pencemaran tanah yang dapat mengakibatkan gangguan
kesehatan lingkungan, kelestarian alam serta keindahan lingkungan. Seperti
diketahui bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman termasuk Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta yang merupakan Daerah tujuan wisata sehingga dalam
menyesuaikan perkembangan teknologi dan kebudayaan perlu dipertahankan unsurunsur kebudayaan tradisional (terutama arsitektur tradisional pada kawasankawasan tertentu agar tidak kehilangan jati diri). .

Disamping perkembanan seperti tersebut diatas telah dikeluarkan peraturan
prundang-undangan yang baru antara lain :
1. Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia (PUBI-1982)

2. Peraturan Perencanaan Bangunan Baja di Indonesia (PPBBI-1983)
3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/ KPTS/ 1986 tentang
Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun.
4. Peraturan Beton Indonesia (Perubahan PBI)
5. Peraturan Umum Instalasi Penangkal Petir untuk Bangunan di Indonesia
(PUIPP-1983)

Atas dasar hal-hal tersebut, maka untuk mengimbangi pesatnya perkembangan
phisik dan untuk memberikan bimbingan serta pengawasan yang efektif atas
kegiatan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, maka
perlu adanya ketentuan-ketentuan meliputi berbagai masalah peningkatan pelayanan
terhadap perkembangan dimasa mendatang yang diatur dalam suatu Peraturan
Daerah.

Untuk dimaksud tersebut di atas dan berdasarkan perkembangan keadaan dewasa
ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 7 Tahun
1976 dipandang sudah tidak sesuai lagi karenanya perlu dicabut dan diganti dengan
Peraturan Daerah yang baru yang mengatur mengenai Peraturan Pembangunan.

II.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

huruf a s/d g

:

Cukup jelas

huruf h

:

Bangunan adalah susunan suatu yang tertumpu
pada landasan dan terikat dengan tanah dan
mempunyai fungsi. Bangunan ini dapat berupa :
a. Suatu peralasan
b. Suatu serambi, tangga rumah atau trotoar.
c. Suatu

alat

persediaan

air

bersih,

tidak

termasuk sesuatu sambungan pada jaringan
saluran air/ air minum kota.

d. Suatu

peralatan

pembangunan

atau

penampungan air hujan, air kotoran-kotoran
atau air perusahaan.
e. Suatu pemasangan pompa.
f. Suatu pagar atau pemisah dari suatu persil
atau sebidang tanah.
g. Suatu turap, penahan tanah, jembatan, urugurug, penembokan dan suatu pembuluh atau
suatu konstruksi lain semacam itu.
h. Suatu dinding tembok, suatu pasangan kayu
suatu dinding papan atau macam bidang
lainnya.
i. Suatu benda yang berdiri atau tergantung
tersendiri luasnya lebih dari 1 (satu) m2, yang
dipasang diluar garis sempadan muka rumah
atau di atas suatu tempat yang dapat
dikunjungi oleh khalayak ramai.
j.

Papan-papan

reklame,

alat-alat

reklame,

tiang-tiang antene, tiang-tiang portal.
Pasal 1

huruf i s/d o

:

Cukup Jelas

Pasal 2 s/d Pasal 4

:

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

:

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (2)

:

Dalam

hal

bangunan/

persil

tetangga

dibelakangnya, pemilik bangunan/ persil tersebut
harus menyisihkan bagian tanahnya untuk jalan
keluar tersebut dan berhak mendapatkan imbalan
uang atas tanah yang disisihkan tersebut dengan
musayawarah maksimal sebanyak harga yang
berlaku saat itu.

Pemilik

berhak

pemotongan

mengajukan

tanah

untuk

keberatan

jalan

atas

penghubung

tersebut, apabila :
1. Luas tanah yang disihkan lebih besar dari
15%.
2. Lebar tanah yang disihkan lebih dari 3 m
(catatan : lebar tanah tegak lurus dengan ke
arah persil yang terututup).
3. Luas tanah sudah minimal/ tidak mencukupi
untuk menampung kegiatan/ fungsi bangunan
yang ada sehingga tidak mungkin dikurangi
lagi.
4. Masih ada kemungkinan pembuatan jalan
penghubung yang lain yang lebih murah atau
lebih rendah accesibility valuenya. Hal itu
dikecualikan

apabila

diperlukan

untuk

kepentingan umum yang mendesak dan vital.
5. Alasan-alasan lain yang bisa diterima dan
masuk akal. Dalam alasan keberatan tersebut
point 1, 3, 5 pemilik tanah tetap disarankan
menyisihkan sebagian tanahnya untuk jalan
penghubung

minimal

selebar

orang

bisa

berjalan (kurang lebih 1 m)
Pasal 6 s/d PAsal 7

:

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

:

Cukup jelas

ayat (2)

:

Ketentuan

luas

minimal

bangunan

tersebut

berdasarkan standar kesehatan dan kebutuhan
udara..
Pasal 9

:

Cukup jelas

Pasal 10

ayat (1)

:

Tipe-tipe konstruksi.
Bangunan dibedakan dalam tipe-tipe konstruksi
berdasarkan daya tahan terhadap api (kebakaran),
dengan pembagian :
a. Tipe 1 : konstruksi rangka tahan api ialah tipe
konstrusi dimana beban-beban dipikul oleh
kolom-kolom

atau

dinding-dinding

beton

bertulang dimana kolom-kolom dan balokbalok atau dinding-dinding yang dimaksud
sebagai selubung (shaft euclosures) meliputi
tangga lift tahan lift dan lain lubang vertikal
dan bagian-bagian struktur yang dimaksud
yang terdiri dari beban tahan api yang
mempunyai ketahanan tidak kurang dari :
1. Kolom (termasuk dinding beton bertulang
yang bekerja sebagai kolom) bagian
struktur memikul dinding-dinding tahan
api dan dinding pemisah 4 – jam.
2. Dinding panil luar, balok-balok induk,
balok-balok

anak,

portal

atap

dan

selubung tak memikul beban meliputi
tangga lift dan lubang vertikal lainnya – 3
– jam.
3. Dinding panil yang menghadap jalan
umum

dan

dinding-dinding

yang

letaknya tidak kurang dari 3 m dari batas
halaman yang lain peruntukan. Jika
dinding tersebut dibagi pada tiap tingkat
oleh lantai-lantai horisontal dari 60 cm

dibelakang

garis

dinding

atau

oleh

dinding horisontal yang tingginya tak
kurang dari pada 80 cm mempunyai
daya tahan api bagi bangunan kelas V,
VI dan VII tidak kurang dari pada 3 jam.
Dan dalam/ bagi bangunan-bangunan
kelas II, III dan IV tidak kurang dari 2
jam.
b. Tipe 2 : Konstruksi dinding pemikul yang
terlindungi, ialah tipe konstruksi yang dindingdindingnya terdiri dari tembok (batu bata
dansejenisnya) atau beton bertulang serta
bagian-bagian struktur yang dimaksud terdiri
dari bahan tahan api yang mempunyai tidak
kurang dari dalam hal :
1. Dinding luar, dinding tahan api dan
dinding pemisah – 4 jam.
2. Dinding-dinding

pemikul

sloof-sloof

portal dan kolom-kolom atau balok-balok
pemukul dinding 3 jam.
3. Dinding panil, kolom-kolom dan balokbalok dan selubung meliputi tangga, lift
dan lubang-lubang vertikal lain – 2 jam.
4. Rangka-rangka atap berikut kolom-kolom
dan balok-balok yang bersangkutan dan
lantai berikut kolom-kolom dan balokbalok yang bersangkutan jam.
c. Tipe 3 : Konstruksi biasa/ sederhana ialah tipe
konstruksi yang dinding luarnya mempunyai

daya tahan api 3 jam dan konstruksi bagian
dalam seluruhnya atau sebagian kayu atau
baja tak terlindung, beton bertulang dipikul
oleh baja terlindung.
d. Tipe 4 : Konstruksi baja/ besi terlindung ialah
tipe konstruksi dimana beban-beban dipikul
oleh rangka baja atau lain jenis logam yang
tidak terlindung terhadap api, dinding-dinding
luar dan atapnya terdiri dari asbes, lembaran
logam lain bahan tahan api.
e. Tipe 5 : Konstruksi kayu ialah konstruksi yang
bagian-bagiannya terdiri dari kayu/ bambu
atau

pendukung-pendukungnya

tergantung

dari rangka kayu/ bambu juga termasuk setiap
konstruksi sejenis yang mempunyai lapisan
luar daya tahan api.
f. Tipe 6 : Konstruksi campuran dari suatu
bangunan yang terdiri lebih dari satu tipe
konstruksi tetapi dimana terdapat dua atau
lebih tipe konstruksi dalam satu bangunan,
dan tidak terpisahkan oleh satu bangunan,
dan tahan api yang sempurna maka seluruh
bangunan harus dianggap sebagai konstruksi
yang paling tidak tahan api.

Perbedaan konstruksi-konstruksi tersebut dalam
urutannya tipe 1 ditentukan sebagai konstruksi
yang paling tinggi daya tahan apinya dan tipe 5
adalah tipe konstruksi yang paling kurang daya
tahan apinya.

Pasal 10

ayat (2) s/d (7) :

Cukup jelas

ayat (8)

Beton bertulang berupa adonan dan bahan PC :

:

Pasir : kerikil dan air dengan campuran tertentu dan
bersatu mengeras seperti batu, besi sebagai
tulangnya sehingga dalam perhitungan beban
bertulang mempunyai fungsi sendiri-sendiri yaitu
beton sebagai pendukung beban tekan dan besi
sebagai pendukung beban tarik.
ayat (9)

:

Cukup jelas

ayat (10)

:

a. Bahan bangunan adalah elemen bangunan
yang bisa dirangkai bisa merangkai dengan
aturan teknis dan perhitugan sesuai dengan
fungsinya

akan

persyaratan

menjadi

umum

konstruksi

bahan

sesuai

bangunan

di

Indonesia (PUBINI 2) serta peraturan Beton
Bertulang Indonesia (PBI-NI 2)
b. Apabila keadaan setempat tidak memungkinkan
maka Kepala Dinas dapat menentukan lain.
Pasal 11 s/d Pasal 14
Pasal 15

:

Cukup jelas

:

AV

: Alegemeane

Woorwaarden

Voor

de

Vitvoeringbij Aanneming van Openbare
werken.
AVE

: Algemen

Voorsohriften

chesterktroom

vooeletris

installation

Nederlandsch Indie.
IMB

: Izin Mendirikan Bangunan

NI

: Normalisasi Indonesia

PBI

: Peraturan Beton Indonesia

PKKI

: Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia

in

PPBBI : Peraturan Perencanaan Bangunan Baja
Indonesia
PMI

: Peraturan Muatan Indonesia

PUIPP : Peraturan umum Instalasi Penangkal
Petir untuk Bangunan Indonesia

Pasal 16

:

PUBI

: Persyaratan Bahan Bangunan Indonesia

ROW

: Right of Way

a. Sebelum

pondering

mendapat

beban

dari

pondasi sebelumnya perlu dilakukan tes tanah
dari laboratorium sehingga diketahui secara
pasti kekuatan tanah dimana bangunan akan
didirikan.
b. Dengan dasar kekuatan tanah yang ada baru
diperhitungkan

beban

pondering

tersebut

dengan mengamati luas dasar pondasi yang
akan

dibangun

sehingga

dengan

dasar

perhitungan tersebut kekuatan tanah seimbang.
c. Bila dengan luas dasar pondasi menurut
perhitungan ternyata amat luas maka diambil
alternatif lain, apakah dengan konstruksi tiang
tancap atap dengan perbaikan tanah sebagai
pondering.
d. Sampel tanah yang di tes harus diambil dari
beberapa tempat.
-

keempat sudut bangunan.

-

ditengah luar dari panjang bangunan

-

bila

bangunan

terlalu

panjang

maka

pengetesan diambil pada tiap letak kolom.

Demikian

cara

pengembalian

sampel

pengetesan agar didapat kekuatan yang
merata untuk seluruh luas bangunan.
e. Untuk tanah yang kurang daya dukungnya bisa
diperbaiki dengan mencampur tanah dasar
tersebut dengan lapis pudel.
Pasal 17 s/d Pasal 48

:

Cukup jelas

Pasal 49 ayat (1)

:

Cukup jelas

Pasal 49 ayat (2)

:

Yang dimaksud pembebanan adalah beban yang
terjadi oleh beban yang dipikul oleh konstruksi,
misalnya : beban atap, beban berguna yaitu
perlatan dan sebagainya.

Yang dimaksud gaya-gaya pemindahan adalah:
gaya-gaya

yang

disalurkan/

diteruskan

ke

konstruksi lainnya yang terkait.

Yang dimaksud gaya-gaya adalah gaya-gaya yang
bekrja pada konstruksi secara langsung.
Pasal 49 ayat (3) dan (4) :

Cukup jelas

Pasal 50 s/d Pasal 57

:

Cukup jelas

Pasal 58 ayat (1)

:

Dalam merencanakan saluran pembuangan air
hujan harus diperhitungkan frekuensi intensitas
curah hujan selama 5 (lima) tahunan, yaitu berapa
besar curah hujan tertinggi dalam 5 tahun tersebut.
Kemudian juga diperhitungkan kondisi tanah yang
ada menyangkut gaya serap tanah. Sehingga bisa
ditentukan perencanaan saluran pembuangan air
hujan yang sesuai dengan kebutuhan dan terhindar
dari pencemaran.

Ayat (2) s/d (4) :

Cukup jelas

Pasal 59 s/d Pasal 61

:

Cukup jelas

Pasal 62 ayat (1) s/d (3)

:

Cukup jelas

:

Misalnya untuk lingkungan industri, guna mencegah

ayat (4)

pencemaran lingkungan, maka sebaiknya untuk
pembuangan

air

limbah

disediakan

Unit

pengelolaan Air Limbah (Efflent Water Tretment
Unit)
Untuk daerah-daerah kawasan khusus yang dapat
menimbulkan dampak tertentu perlu dibuat analisis
mengenai

dampak

lingkungan

(Peraturan

Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1986 tentang
ANDAL (Analisa Dampak Lingkungan).
Pasal 63 s/d Pasal 64

:

Ckup jelas

Pasal 65 ayat (1)

:

Cukup jelas

:

Persyaratan tangki septik bersama, antara lain

ayat (2)

sebagai berikut :
-

Muka air tanah harus cukup rendah

-

Jarak minimum antara bidang resap bersama
dengan sumur pantek adalah 10 meter
(tergantung

sifat

tanah

serta

kondisi

daerahnya)
-

Tangki septik harus dibuat dari bahan rapat
air.

-

Kapasitas

tangki

septik

tergantung

dari

kualitas air limbah, waktu pengendapan,,
banyaknya campuran yang mengendap serta
frekuensi pengambilan lumpur.

-

Ukuran

tangki

septik

bersama

sistem

tercampur (untuk jumlah kurang lebih 50
orang, panjang 5 m lebar 2,5 m kedalaman
total 1,8 m dan tinggi atau dalam tangki
minimum 1 m)
-

Luas halaman harus cukup untuk bidang
resapan.

-

Volume tangki septik minimum 1 m3

-

Tinggi air dalam tangki minimum 4 m.

-

Tangki septik harus dibuat dari bahan rapat
air.

-

Tutup tangkiseptik harus dilengkapi dengan
lubang penghawaan dan lubang pemeriksa,
dimeter lubang pemeriksa adalah 45 cm, dan
bila tutup tangki berbentuk persegi maka
ukuran lubang pemeriksa adalah : 45 x 45
cm2.

-

Pipa harus terletak pada ketinggian minimum
2,5 cm lebih tinggi dari pipa keluar.

Lihat lampiran gambar tangki sepik sendiri.
ayat (3)

:

Persyaratan bidang resapan antara lain sebagai
berikut :
-

Bidang resapan untuk setiap rumah harus
dibuat sesuai dengan daya serap tanah, luas
bidang resapan minimum 12 m2.

-

Tabel luas bidang resapan yang disyaratkan
untuk pembuangan air limbah 1000 liter/ hari
sesuai dengan daya serap tanah.

-

Pada bidang resapan minimum harus dibuat
jalur galian untuk pipa resapan.

-

Lebar galian minimum 60 cm, dan dalam
galian minimum 45 cm.

-

Jarak sumbu 2 jalur galian minimum 1,5 m.

-

Dibawah pipa resapan harus diberi kerikil
yang dimaeternya antara 1,5 sampai 5 cm
setebal 5 cm dan diatas resapan ditimbun
dengan ijuk minimum 5 cm.

Lihat lampiran gambar bidang resapan.
Pasal 66

:

Cukup jelas

Pasal 67 ayat (1)

:

Yang dimaksud setiap persil adalah :

ayat (2) dan (3) :
Pasal 68 ayat (1) da (2)
ayat (3)

-

Persil setiap rumah kediaman

-

Persil untuk fasilitas umum

Cukup jelas

:

Cukup jelas

:

a. Penimbunan terbuka (open dumping) tidak
boleh pada daerah yang berair atau digenangi
air atau tebing yang dibawahnya ada sumber
airnya, atau dekat daerah pemukiman.
Penimbunan

terbuka

seharusnya

ditimbuni,

agar setiap sampah tidak beterbangan atau
dirubung lalat atau tempat serangga dan hewan
penyebar

penyakit

pes,

oleh

karena

bau

sampah dari tempat penimbunan terbuka amat
mengganggu kesehatan.
b. Penimbunan sampah harus dipilih pada tanah
yang kering yang tidak digenani air.

Lapisan sampah harus diusahakan kurang dari
2 m tiap lapis. Tebal lapisan tanah minimum 20
cm untuk menutup tiap lapisan sampah. Sedang
untuk lapisan terakhir tebal tanah 60 cm. Setiap
lapisan sampah yang sudah ditimbun tanah
harus dipadatkan.
c. Sampah yang dibakar pertama-tama perlu
dipisahkan bahan-bahan yang dapat dibakar.
Kemudian sampah kering yang terdiri dari
kertas, karton sisa-sisa tumbuh-tumbuhan (daun
dan rantingnya) bisa dibakar. Pembakaran
harus dilakukan setiap hari. Alat pembakaran
kolektif

berupa

INCINERATOR

harus

diperhatikan mengenai tinggi cerobong asap 3
m diatas atap rumah, dan jaraknya 10 m dari
dinding rumah. Sampah yang berupa plastik
tipis (misalnya kantong plastik, tas kresek) boleh
dibakar karena tidak beracun, tetapi plastik
keras (seperti garisan, bekas sikat gigi, ember,
botol) tidak boleh dibakar, karena asapnya
beracun.
d. Sampah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan
(sisa sayuran, daun dan lain-lain) serta hewan
(sisa

daging,

lemak

dan

lain-lain)

dapat

dijadikan pupuk (kompos) bila ditimbun. Bisa
juga dibangun pabrik kompos, tetapi harus
dipilih sedemikian rupa agar tidak menimbulkan
gangguan pada daerah lingkungan pemukiman.

e. Sampah yang terdiri dari tas plastik, botol
plastik, kaleng roti dan lain-lain digunakan
kembali.
f. Plastik dan kaleng bekas dapat dijadikan bahan
baku untuk pembuatan barang-barang lain
(recycling) misalnya : menjadi barang kerajinan,
mainan anak-anak dan sebagainya.
g. Sistem pendem urug berlapis PUB Sanitary
Landfill pada prinsipnya adalah penimbunan
sampah pada sebuah lubang besar dimana
segala macam sampah ditimbunkan, kemudian
diratakan dan dipadatkan dengan memberi
lapisan tanah diatasnya.
Kemudian lapisan sampah berikutnya juga
ditimbun, diratakan dan dipadatkan diatasnya,
setelah ditimbuni tanah (urug) lagi. Demikian
seterusnya.
h. Bagi

mereka

pekarangan

yang

yang

luas,

mempunyai
dapat

tanah

mengurangi

timbunan sampah yang akan diangkut oleh
Petugas

Dinas

Kebersihan

Lingkungan

Kabupaten, yaitu dngan jalan membuat lubanglubang tempat sampah ditanah pekarangan
tersebut. Sampah organik (seperti sisa sayuran,
sisa makanan dan lain-lain) serta sampah
berupa kertas, sisa tumbuh-tumbuhan (daun
ranting
tersebut.

dan

kayu)

ditimbun

pada

lubang

Setelah ditimbun sampah dalam lubang tersebut
sudah hampir penuh maka galilah lubang baru
disampingnya dan tanah galian itu untuk
menimbun

sampah yang hampir peuh itu.

Demikian seterusnya, bila salah satu lubang
sudah hampir penuh lalu dibuat lubang baru
disampingnya. Lubang pertama yang sudah
ditimbun tadi setelah 3 bulan telah menjadi
tanah dan dapat dipakai lagi. Ukuran lubang
sampah tersebut 75 x 100 x 100 cm3, dapat
menampung sampah keluarga yang terdiri dari
10 orang selama + 1 bulan, makin kecil jumlah
anggota keluarga makin kecil pula lubang
sampah tersebut.
Pasal 69 s/d Pasal 78

:

Cukup jelas

Pasal 79 ayat (1)

:

Cukup jelas

ayat (2)

:

Izin Mendirikan Bangunan yang dimaksud dalam
ayat

ini

adalah

Bangunan

yang

Surat

Izin

difinitif

Sementara,
diberikan

Izin

setelah

pelaskanaan pembangunan selesai dan sesuai
denga Izin Sementara yang diberikan.
Pasal 80

:

Cukup jelas

Pasal 81 ayat (1) s/d (5) :

Cukup jelas

ayat (6) huruf a
s/d c

:

Cukup jelas

huruf d

:

Pasangan rapat air adalah campuran pasangan
kedap air dimana air tidak dapat ditempuh dengan
campuran 1 Pc : 3 Ps.

huruf e s/d i

:

Cukup jelas

Pasal 82 s/d Pasal 91

:

Cukup jelas

huruf a

:

Cukup jelas

huruf b

:

Yang

Pasal 92 ayat (1)

dimaksud

membahayakan

membahayakan
keselamatan

adalah

umum

dan

lingkungan.
huruf c

:

Cukup jelas

ayat (2) s/d (4) :

Cukup jelas

Pasal 93 s/d Pasal 102

:

Cukup jelas

Pasal 103 ayat (1)

:

Ketentuan

ini

tidak

berlaku

bagi

bangunan-

bangunan yang terletak ditepi Jalan Negara/ Jalan
Propinsi

yang

secara

phisik

masih

bersifat

pedesaan.
ayat (2)

:

Biaya penelitian sebesar 5% diperuntukkan sebagai
biaya operasional bagi petugas Dinas Pekerjaan
Umum.

Pasal 104 s/d Pasal 107 :

Cukup jelas

Pasal 108 ayat (1)

Sanksi hukum dengan hukuman kurungan selama-

:

lamanya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya
Rp 50.000,- ditetapkan dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1974.
ayat (2)

:

Cukup jelas

Pasal 109 s/d Pasal 117 :

Cukup jelas

