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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBU}(OTA JAKARTA

NOMOR 72 TAHUN 2013

IENTANG

BANGUNAN RUMAH TINocnT TIGA LANTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GU3ERNUR PROVINSI DAERAI-i KFJUSUS IBUK.OTA JAKARTA,

l,4enimbari,*1 '-;:.h',*a dtnga.', 'f tl'r"r3.:.,:r teri;L1,.r9;'y,:i lahan perun.lahan di Pro'tittsr Daerah
r'rhustts ibr-il<oia Jakarta .il'r:: sc..'::rllin meniirgkatrrya kebui.uhan l,.rasarr
rLlang ,rntuk r-r:rnalr t;rrgga:, re:'.r cjilerl<ukan penataan ulang terlraclap
keteniuan batasan lantai bar,gr.li"l:rr trntuk rumah tirrggal;

berhwa untul< rreningkaLkarr t<ualitas kehidupan kota yang produktif dan
inovatif dalanr rangha nremenulri l"lebutirhan jurnlah pencludut<
sebagaimana telah dlietapkan dalanr Peraluran Daerah Nomor 1 Tahun
20'12 tentang Rencana Tata Ruang Wilay,66 2030, ditetapkan l<ettijakan
pengembangan kawasan pernrukiman melalui penranfaatan ruang
secara vertikal dan kompak, dengan tetap memperhatikan daya dt"rkung
dan daya tampung lingkungan sefta karakteristik kawasan;

bahrva guna nrenclukung ketu,rsediaan ruang untuk fungsi penglrijauan
dan resapan air, maka diperiuP.an pengaturi:lr kenrb,ali pengembangan
ba;'rg;ur:an rendah horizontari klrususnya ;un'tali tinggal untuk cliar"alrkarr
nlerjad: lru:ian tiga larntai melaiui pengatu.r'an ilenrbali pola irriensitas dan
taia bangunan,nya;

balrura beldasarkan. pertinili:rgan sebaga;nrana dinraksr-rd dalanr huruf a,
lruruf b .dan,,huruf c, perlu nrenetap!<arr. Peraturan Gubernur tentang
Batrgunan Rurnah Tinggal :l,iga.i.antai; 

:

't r

Undang-Undarrq Norlor 5 -lahun 1$60 tentang Peraturan Dasar Poltok-
Pokok Agtaria;

2. Undati'g.Li;rc1an! lriorlcr 26 Talrun 2002 tentang Bangunan G:dung:

Undang-Undang l,Jcrnor' i'r2 Tahun 2A04 ir:ntarrg Penrerintahan Dacrah
:rebagaimarra lelalr bel;er:r1>a kali diubah terakhir dengarr Llrrci:lne-
Unclang I'lornor 1il Tairurr 20(,il;

b.

C.

d.

1Mengingat



4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OA7 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OA7 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai lbukota Negara Kesatuan
Republik lndonesia;

6. Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman;

- B. Undang-Undang Nomor 12'l-ahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;

10. Peraturan Penrerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Barrgunan
Gedung;

11- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang;

12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1975 tentang Ketentuan Bangunan
Bertingkat diWilayah Daerah Khusus lbukota Jakarta;

13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;

15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah 2030;

16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;

17. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan;

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANGUNAN RUMAH TINGGAL
rIGA LANTAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah.



3.

4.

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota
Jakarta.

Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah ,yang
selanjutnya disebut SKPD/UKPD terkait adalah Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Kerja Perangkai Daerah pada Pemerintah Daerah yang
tugas dan fungsinya menangani penyelenggaraan dan pembangunan
rumah tinggal. o

5. Dinas Tata Ruang yang selanjutnya disingkat DTR adalah Dinas Tata
Ruang Provinsi Daerah Klrrrsus lbukota Jakarta.

6, Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan yang selanjutnya disebut
Dinas P2B adalah Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan
Provinsj Daerah Khusus lbukota Jakarta.

7. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
2030 yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana tata ruang wilayah
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta yang terdiri dari rencana tdta
ruang Provinsi, rencana tata ruang Kota Administrasi dan Kabupatgn
Administrasi.

B. Kawasan cagar Budaya adalah kawasan atau kelompok bangunan yang
memiliki nilai sejarah, budaya dan nilai lainnya yang dianggap penting
untuk dilindungi dan dilestarikan untuk kepentingan pendidikan,
penelitian, dokumentasi dan pariwisata.

9. Kawasan Pembangunan Baru adalah pola pengembangan kawasan
pada areal tanah yang masih kosong dan/atau belum pernah dilakukan
pembangunan fisik yang berdasarkan RTRW ditetapkan melalui
pembangunan perumahan yang diselenggarakan oleh Real Estate atau
badan usaha lainnya dan pemerintah.

Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar
kawasan lindung berupa kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan
yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Rumah raman adalah bangunan gedung untuk fungsi hunian berupa
1 (satu) unit hunian tunggal yang dapat dibangun baik dengan cara rapat
maupun renggang dan batasarr Koefisien Dasar Bangunan maksimal
20% (dua puluh persen).

12. Rumah adalah bangunan gedung untuk fungsi hunian berupa 1 (satu)
unit hunian tunggal yang dapat dibangun baik dengan cara rapat maupun
renggang.

13. Bangunan Rumah Tiga Lantai adalah peruntukan tanah rinci yang dapat
dimanfaatkan untuk hunian tiga lantai tipe tunggar dan tipe deret yang
lokasinya ditetapkan sesuai RTRW.

14. Rumah runggal adalah unit bangunan rumah tinggal keluarga tunggal
yang memiliki jarak bebas samping dan belakang, tipe tunggal dan
gandeng sesuai.ketentuan peraturan perundang-undangan padidaerah
pinggiran kota atau di luar Jalan Lingkar Luar Jakarta sesuai RTRW.

10.

11.



r3. KUmAn Ueret adalah unit bangunan rumah tinggal keluarga tunggal yangjarak bebas sanrpingnya dipeikenankan nol ail-u berhimfiit .unipli tantai
dua tipe deret sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada
kawasan pusat kota dan pusat kegiatan atau di dalam kawasan Jalan
Lingkar Luar Jakarta yang ditetapkan dalam RTRW.

'16. Rumah Tinggal l(eluarga Tunggal yang selanjutnya disebut rumah tinggal
adalah bangunan rumah tinggal yang digunakan untuk tempat hunian
oleh satu keluarga dalam satu perpetakan atau persil.

17. Persil adalah bidarrg tanah yang batasnya mengikuti batas kepemilikan
masing-masing dalam suatu blok untuk penggunaan tertentu sesuai
peruntukan tanah.

18. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah anska
persentase perbandirrgan antara luas seluruh lantai dasar bangunangedung dan luas lahan/tanah pergotakan/daerah perencanaan'vang
dikuasai sesuai rencana'tata ruang dan rencana t'ata Uangin"""drn
lingkungan.

19. Koefisierr Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah anska'
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan geOurrg
dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai"sesuai
rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

20. sumur Resapan adalah sistem resapan buatan yang dapat menampung
!a1 mergsapkan air ke dirlam tanah yang bersumber dari air hujan
maupun bekas air wudhu, aii condenser maupun air limbah lainnya yangtelah dilakukan pengorahan sesuai dengbn baku mutu Jir- yang
dipersyaratkan oleh peiatur an perundang-und"angan yang dapat oerb6ntuk
sumur, kolam, saluran atau bidang resapan.

21. lzin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah
perizinan yang diberikan oleh Pemerintalr Daerah kepada pemilik
bangunarr gedung untuk membangun baru, mengubah,' memperluas
dan/atau mengurangi barrgtrnan gedung sesuai dengan persyaratan
admirristratif dah teknis vangl bedakl...

22. Tanaman Penecluh adalalr jenis tananran berberrtuk pohon dengan
percabangan yang tinggirrya lebi.h dari z m (dua meter) dan clalat
mernberikan keteduhan dan penahan silau cahaya matalrari bagi pejalan
KAKI.

BAB II

T[JJUAN

pasal 2

Peraturan Gubernur ini berlujuan untul< :

a' menjanrin kebutuharr nrasyarakat akan ruang hunian yang lebilr optimal
dan beragam untu[< kelu;,rrga tunggal;

b. sehagai acuan dulatn peliz-irran rJan pi:ngerrclalian ruang kota sesuai
dengan RTRW; dan

c. mewujuclkan tertib aclministrasi clalam penstaan ruang.



BAB III

PERENCANAAN RUANG KOTA

Bagian Kesatu

Persyaratan Umum

Pasal 3

(1) Tipe rumah tinggal yang diperkenankan untuk dibangun tiga lantai
meliputi :

a. rumah tunggal dengan luas persil iebih besar dari 4oo ..,21*rnp.t ratus
meter persegi), dan

b. rumah deret dengan luas persil lebih kecil atau sama dengan 400 m2
(empat ratus meter persegi). :

(2) Bangunan Rumah TinggalTiga Lantaitidak diperkenankan pada :

a. kawasan pemugaran bangunan dan objek bersejarah: dan

b. kawasan Cagar Budaya.

Bagian Kedua

Persyaratan Luas dan Ketentuan
Pemanfaatan Perpetakan/Persil

Pasal 4

(1) Ketentuan luas persil untuk Rumah Deret sebagai berikut :

a. untuk luas persil lebih kecil dari 200 m2 (dua ratus meter persegi),
intensitas pemanfaatan lahannya KDB maksimal 60% (enam puluh
persen) dan KLB 1,6 (satu koma enam):

b, untuk luas persil 200 m2 s.d. 400 m2 (dua ratus meter persegi
sampai dengan empat ratus meter persegi), intensitas pemanfaatan
lahannya KDB maksirnal 50% (lima puluh persen) dan KLB 1,5 (satu
koma lima); dan

c. khusus rumah taman dengan luas persil lebih kecil dari 400 m2 (empat
ratus meter persegi), KDB maksimal 20% (dua puluh persen) dan KLB
0,6 (qot koma enam).

(2) Ketentuan luas persil untuk Rumah Tunggal sebagai berikut :

a. untuk luas persil lebih besar dari 400 m2 s.d. 800 m2 (empat ratus
meter persegi sampai dengan delapan ratus meter persegi) intensitas
pemanfaatan lahannya KDB maksimal 40% (empat puluh persen) dan
KLB 1,2 (satu koma dua); dan

b. khusus rumah taman dengan luas persil lebih besar dari 400 m2
(empat ratus meter persegi), intensitas pemanfaatan lahannya KDB
maksimal 20% (dua puluh persen) dan KLB 0,6 (nol koma enam).



(1)

(3) Terhadap rumah tinggal eksisting dengan ketinggian bangunan 1 (satu)
lantai maupun 2 (dua) lantai yang akan ditingkatkan menjadi hunian
3 (tiga) lantai, maka mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 5

Terhadap kawasan pembangunan baru dengan luas persil lebih besar
sama dengan 5.000 mz llima ribu meter persegi) yang sebagian atau
seluruhnya digunakan sebagai rumah tinggal dan akan menerapkan
ketentuan Bangunan Rumah Tinggal Tiga Lantai ini dapat dipertimbangkan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. menyediakan tambahan ruang terbuka hijau publik seluas minimal
20% (dua puluh persen) dari daerah perencanaan efektif yang akan
difungsikan sebagai area taman; dan

b. batasan intensitas bangunan mengikuti ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4.

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) iusr mensikuti
ketentuan yang berlaku atas pemanfaatan lahan seluas lebih besar sama
dengan 5.000 nr2 llima ribu meter persegi) di Daerah.

BAB IV

TEKNIS BANGUNAN

Pasal 6

Ketentuan teknis Bangunan Rumah Tinggal Tiga Lantai harus mengikuti
persyaratan bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung dan peraturan perundang-undangan
terkait lainnya.

Pasal 7

(1) Selain ketentuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bangunan
Rumah ringgal riga Lantai wajib menyediakan sumur resapan dan
menyediakan ruang terbuka hijau yang disiapkan secara utuh dari total
luas persil dan menanaminya dengan tanaman peneduh, tanpa perkerasan,
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk luas persil kurang dari 200 m2 ldua ratus meter persegi) minimal
10% (sepuluh persen) ruang terbuka hijau;

b. untuk luas persil 200 m2 s.d. 400 m2 (dua ratus meter persegi sampai
dengan empat ratus meter persegi) minimal 20% (dua puluh persen)
ruang terbuka hijau; dan

c. untuk luas persil lebih dari 400 m2 s.d. 800 m2 (empat ratus meter
persegi sampai dengan Celapan ratus meter persegi) dan untuk
peruntukan Wisma Taman (Wtm) minimal 30o/o (tiga puluh persen)
ruang terbuka hijau.

(2)



(2) Penyediaan sumur resapan dan ruang terbuka hijau sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), penempatannya wajib diletakkan pada halaman
muka dan/atau samping bangunan.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 8

(1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh
DTR.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan bangunan;

b. mendorong upaya penyediaan tambahan ruang terbuka hijau;

c. mendorong upaya penyediaan sumur resapan; dan

d. pembekalan bagi aparat pelaksana.

BAB VI

PENGAWASAI.I

Pasal 9

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan
oleh Dinas P2B.

(2) Pengawasan dilakukan terhadap ketaatan pemilik Bangunan Rumah
Tinggal.Tiga Lantai dalarn pemenuhan persyaratan teknisiangunan dan
penyediaan tambahan ruang terbuka hijau dan sumur resapan.

(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Dinas P2B dapat mengikutse(akan SKPD/UKPD terkait dan melaporkan
hasil pengawasan kepada Gubernur meralui sekretaris Daerah.

(4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan secara berkala da nlatau iewaktu-waktu sesuai'kebutu hbn.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepa6 Dinas p2B.

Pasal 10

Dalam melaksanlkan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9, Dinas P2B berwehang:

a. melakukan pemantauan;

b. meminta keterangan;

c. membuat salinan dari dokumen dan/ataii membuat catatan yang
diperlukan;

d, memasuki tempat tertentu;



o()

e.

f.

g.

memotret;

membuat rekaman audio visual; dan

menghentikan pelanggaran tertentu.

BAB VII

SANKSI

Pasal 11

Terhadap perencanaan dan pelaksanaan Bangunan Rumah Tinggal Tiga
Lantai yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal S, Paiat 6 dan
PasalT dikenakan sanksi administratif berupa tidak diterbitkannya lMB,

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggar diundangkan.

Agar setiap grgng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Da6rah Pbvinsi Daerah
Khusus lbukota ..lit<arda. 

.r' - ---'-'

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 17 Jutj Z0i3

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

WIRIYATMOKO
NrP 1 958031 21 9861 01 001

BERITA DAERAH
TAHUN

\./ ,/
-/%

WIDODO

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR


