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PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 98 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 83
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang

:

a. bahwa pengaturan Peraturan Wali Kota Medan

Nomor 83 Tahun 2Ol7 tentan g Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan
Nomor 5 Tahun 2412 Tentartg Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan, dipandang perlu ditinjau

kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk

Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 83 Tahun 2017
Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2Ol2 Tentaag
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

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

2.

Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 7956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 42471;

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

Dan Pemerintahan Daerah (l,embaran

Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
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5.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (I*mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6.

Undang-Undarrg Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun

2OO9

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

7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

8.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun

2Ol4 Nomor 6,

Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

10. Undang-Undang

Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
12.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973
tentang Perluasan Daerah Kotamadya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3005);

a

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991
tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan
Mardinding Di Wilayah Kabupaten DaerahTingkat II
Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu
Raja, Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan

Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung,
Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun,
Medan Selayang, Medan Amplas, Dan Medan Area
Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan
Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1991 Nomor6T);
14.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun L992
tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas)
Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah,
Nias, l,angkat, Dan Wilayah Kotamadya Tingkat II
Medan Dalam Wilayah Fropinsi Daerah Tingkat I
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2O02 tentang Bangunan Gedung
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 83, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4532);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2O1O
tentang Satuan Polisi Pamong Praja (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5103);

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16
tentang Perangkat Daerah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);
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19.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017

tentang

Pembinaan Dan

Pengawasan

Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/
PRT/M/ 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis
Bangunan Gedung;
21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin
Mendirikan Bangunan;

22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia

Tahun 2015 Nomor 2036);
23.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor O1/PRTlMl2016
tentang Izin Mendirikan Bangunan;

24. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 20112031 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011

Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Medan Nomor 12);

25.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5
Tahun 2072 tentang Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan (Iembaran Daerah Kota Medan

Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang
Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (I*mbarun
Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 3);
26.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor I

Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (kmbaran

Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan
Nomor

1);

27.Peraturan Daerah Kota Medan Nomor

2

Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang
Dan Peraturan hnasi Kota Medan Tahun 20152035 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan
Nomor 2);
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28.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Kota Medan (l,embaran Daerah Kota Medan

Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan kmbaran
Daerah Kota Medan Nomor 5);
29. Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2016 tental:g
Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus dan
Standar Teknis Rencana Detail Tata Ruang, Dan
Peraturan Tnnasi Kota Medan Tahun 2015 - 2035
(Berita Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 28);
30. Peraturan WaIi Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
(Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali
Kota Medan Nomor 40 Tahun 2Ol7 tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan
Nomor 1 Tahun 2Ol7 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata
Keq'a Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan
Tahun 2017 Nomor 40);
MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 83
TAHUN 2OI7 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN.
Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 83
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 83),
diubah sebagai berikut:
1

Ketentuan Pasal 1 angka 46 dan angka 49 diubah, di antara
angka 16 dan angka 17 disisipkan 3 (tiCa) angka yakni angka 16a,
angka 16b, dan angka 16c, dan di antara angka 50 dan angka 51
disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 50a, sehingga Pasal I
berbunyi sebagai berjkut:

6

Pasal

1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

2.

Daerah adalah Kota Medan.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
ra\rat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Wati Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

5.

Wali Kota adalah Wali Kota Medan.

6.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Penataan Ruang,
yang selanjutnya disingkat DPKPPR adalah Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman, Dan Penataan Ruang Kota Medan.

7.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Penataan
Ruang, yang selanjutnya disebut Kepala DPKPPR adalah Kepala
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Penataan Ruang
Kota Medan.

8. Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

9.

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala
Dinas Penanamaa Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Medan.

10.

Satuan Polisi PamonC Praja adalah Satuan Polisi Pamong Prqja
Kota Medan, yang selanjutnya disebut Satpol-PP.

ll.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut
Kepala Satpol-PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Medan.
12.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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13.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal

yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroa,n lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, perseku tuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk Badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.

14.

Bangunan adalah wujud Iisik hasil pekerj'aan konstruksi yang
menyatu dengan tempat kedudukannya, baik sebagian maupun
keseluruhannya berada di atas dan/atau di dalam tanah
dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan
bukan gedung.

15. Bangunan Gedung adalah

wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi
yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau
seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air,
yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya,
baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan,

kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan
khusus.
16. Bangunan

Bukan Gedung adalah bangunan yang menjadi satu

kesatuan atau tidak dengan bangunan gedung/kelompok
bangunan gedung pada bumi, baik sebagian maupun
keseluruhannya berada di atas dan/ atau di bawah permukaan
tanah /darratan dan/ atau air, yang tidak membentuk ruang
kegiatan untuk manusia, antara lain menara, gapura, dan
konstruksi lainnya.

16a. Bangunan gedung sederhana adalah bangunan gedung dengan

karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi
sederhana.

16b.

Bangunan gedung tidak sederhana adalah bangunan gedung
dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas
dan /atau teknologi tidak sederhana.

16c.

Bangunan gedung khusus adalah bangunan gedung yang
memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam
perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau
teknologi khusus.

17.

Bangunan Gedung Umum adalah Bangr,rnan Gedung yang
fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi

keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial, dan budaya.
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18.

Bangunan Gedung Tertentu adalah Bangunan Gedung yang
digunakan untuk kepentingan umum dan Bangunan Gedung

fungsi khusus, yang dalam pembangunan

dan/ atau
pemanfaatannya membutuhkal pengelolaan khusus dan/atau
memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak
penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
19.

Bangunan Gedung fungsi khusus adalah bangunan gedung
dengan fungsi utama yang mempunyai tingkat kerahasiaal tin8gi
dan tingkat risiko bahaya tinggi, seperti bangunan kemiliteran
dan sejenisnya, bangunan reaktor nuklir dan sejenisnya,
bangunan reaktor nuklir dan sejenisnya.

20. Bangunan Gedung Adat adalah Bangunan Gedung yang didirikan
menggunakan kaidah / norma adat masyarakat setempat sesuai

dengan budaya dan sistem nilai yang berlaku, untuk
dimanfaatkan sebagai wadah kegiatan adat.

21.

Balgunan Gedung dengan langgam tradisional merupakan

Bangunan Gedung yang didirikan menggunakan kaidah / norma
tradisional masyarakat setempat sesuai dengan budaya yang
diwariskan secara turun temurun, untuk dimanfaatkan sebagai
wadah kegiatan masyarakat sehari-hari selain dari kegiatan adat.
22. Bangunan

fungsi hunian adalah bangunan yang mempunyal

fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia, meliputi bangunan
untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun,
dan rumah tinggal sederhana.

23. Bangunan fungsi keagamaan adalah bangunan yang mempunyai
fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah, meliputi masjid,
gereja, pura, wihara, dan kelenteng serta rumah ibadah lainnya'

fungsi usaha adalah bangunan yang mempunyai
fungsi utama sebagai tempat melakukan usaha, meliputi

24. Bangunan

bangunan gedung untuk perkantoran,
perindustrian, perhotelan, wisata dan

perdagangan,
rekreasi, terminal, dan

penyimpanan.
25. Bangunan

fungsi sosial dan budaya adalah bangunan yang

mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan
sosial budaya, meliputi bangunan gedung untuk pendidikan,
kebudayaan, pelayanan, kesehatan, laboratorium, dan pelayanan
umum.

26. Bangunan fungsi campuran adalah bangunan yang memiliki lebih
dari satu fungsi.
27.

Prasarana bangrrnan gedungdan / atau bangunan bukan
gedungadalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar

bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya
fungsi bangunan gedung.
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28. Mezanin adalah lantai

di antara dua lantai yang tidak menutupi

keseluruhan bagian bangunan.

29. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan
seluruhnya atau sebagaian termasuk pekerjaan menggali,
menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan
pekeqjaan mengadakan bangunan tersebut.
30.

Izin Mendirikan Bangunal, yang selanjutnya disingkat

IMB
adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada
pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah,
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai
dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang
berlaku.

31. Pembangunan baru adalah kegiatan mendirikan konstruksi
bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung dengan
pola penangan€rn yang dititik beratkan pada kegiatan

membangun baru berdasarkan atas tata ruang dan prinsip-

prinsip penataan bangunan yang dimulai dari

pekeq'aan

persiapan, penggalian, pembuatan pondasi sampai dengan
kegiatan penyeiesaian aJ$ir (fini.shingl.
32. Rehabilitasi/renovasi adalah peke{aan memperbaiki bangunan
yang telah berdiri dengan tidak menambah luas atau merubah
fungsi bangunan lama, tetapi merubah materi dasar atau bentuk
bangunan lama atau menambah tinggi bangunan.
33. Rehabilitasi/renovasi rusak sedang adalah pekerjaan perubahan,
perluasan/pengurangan dilakukan pada kurang dari 45o/" (empat
puluh lima persen) struktural bangunan gedung dan/ atau

prasarana bangunan yang telah diterbitkan IMB seperti struktur
atap, lantai, penampilan bentuk arsitektur, dan sejenisnya

rusak berat adalah pekerjaan perbaikan
dan perubahan dilakukan pada sebagian besar (antara 45o/o
(empat lima persen) sampai dengan 600/o (ena,n puluh persen)
komponen struktur dan bahan bangunan bangunan dan/atau

34. Rehabilitasi/renovasi

prasarana bangunan yang telah diterbitkan IMB.
35.

Menambah bangunan adalah menambah luas dan/ atau
menambah tingkat suatu bangunan yang sudah ada dan telah
memiliki IMB.

adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan
Gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu Laik

36. Pemeliharaan
Fungsi.

37. Pemeliharaan bangunan adalah pekeg'aan perawatan kondisi frsik
bangunan dengan tidak menambah luas atau merubah denah
atau merubah fungsi bangunan atau merubah materi dasar atau
merubah bentuk atau menambah tinggi bangunan.
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38. Merobohkan Bangunan adalah pekerjaan meniadakan sebagian
atau seluruh bagran bangunan ditinjau dari fungsi bangunan dan

atau konstruksi.
39. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar

atau merobohkan

seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan
bangunan, danf atau prasarana dan sarananya.

adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta
pemeliharaan bangunan dan lingkungannya untuk

40. Pelestarian

mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan
aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang
dikehendaki.

41. Pekerjaan pelestarian/pemugaran pratama adalah suatu kegiatan
pembangunan pada bangunan yang dilestarikan dan memenuhi
kriteria pelestarian/pemugar€ur yang diperuntukkan bagt
bangunan gedung dan lingkungannya yang secara fisik bentuk
aslinya dapat diubah sebagian dengan tidak mengurangi nilai-

nilai perlindungan dan

pelestariannya serta dengan tidak
menghilangkan bagian utama bangunan gedung tersebut.

42. Pekerjaan pelestarian/pemugaran madya adalah suatu kegiatan
pembangunan pada bangunan yang dilestarikan dan memenuhi
kriteria pelestarian / pemugaran yang diperuntukkan bagr
bangunan gedung dan lingkungannya yang secara fisik bentuk

asli eksteriornya sarna sekali tidak boleh diubah, namun tata
ruang dalamnya dapat diubah sebagian dengan tidak mengurangi
nilai-nilai perlindungan dan pelestariannya.

43. Pekerjaan pelestarian/pemugaran utama adalah suatu kegiatan
pembangunan pada bangunan yang dilestarikan dan memenuhi
kriteria pelestarian/pemugaran yang diperuntukkan bagt
bangunan gedung dan lingkungannya yang secara fisik bentuk
aslinya sama sekali tidak boleh diubah.
44. Keterangan Rencana Kota, yang selanjutnya disingkat KRK adalah

informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan
yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.

45. Dokumen Rencana Teknis ada.lah gambar teknis bangunan
gedung dan kelengkapannya yang mengikuti tahapan prarencana,
pengembangan rencana dan penyusu nan gambar keqa yang
terdiri atas: rencana arsitektur, rencana struktur, rencana
utilitas, serta rencana spesilikasi teknis, rencana anggaran biaya,
dan perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan standar
teknis yang berlaku.
46. Keterangan Rencana Kota dan Rencana Teknis Bangunan, yang
selanjutya disingkat KRKRTB merupakan dokumen teknis yang
diterbitkan oleh DPKPPR untuk disampaikan kepada DPMPISP
sebagai pedoman untuk penerbitan IMB.
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47.

Gambar Keterangan Situasi Bangunan, yang selanjutnya

disingkat GKSB adalah keterangan yang menjelaskan rencana
tata letak bangunan di dalam suatu persil sesuai rencana tata
ruang kota merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari
IMB.
48. Rencana Tata Ruang Wilayah kota, yang selanjutnya disingkat
RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kota yang
ditetapkan dengan peraturan daerah.
49. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, yang selanjutnya
disingkat RDTR adalah penjabaran dari RTRW kota ke dalam

rencana pemanfaatan kawasan perkotaan yang ditetapkan
dengan peraturan daerah.

Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang
persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya
dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan
zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

50. Peraturan

50a. Tim Pertimbangan Teknis adalah

tim yang terdiri atas para ahli
yang terkait dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk
memberikan Pertimbangan Teknis dalam proses penelitian
dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan
juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah
penyelenggaraan Bangunan Gedung Tertentu yang susunan
anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan
kompleksitas Bangunan Gedung Tertentu tersebut.

51. Sempadan bangunan adalah ruang yang membatasi bagian persil
tanah yang boleh dan tidak boleh dibangun, terdiri atas
sempadan muka bangunan (sempadan jalan), sempadan samping
bangunan, dan sempadal belakang bangunan.
52. Basement adalah ruangan yang berada di bawah permukaan
tanah dengan selisih tinggi lantai basement lebih besar dari 1,2
(satu koma dua) meter dari muka tanah akses jalan utama lokasi
dimohon.
53. Ketinggian bangunan adalah batas maksimum tinggi suatu
bangunan dari atas permukaan jalan di depan lokasi yang
dimohon.
54. Penyekat mangan adalah dinding pemisah antara satu ruangan
dengan ruangan lainnya.
55. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
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56.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan
lainnya yang dapat dinikmati oleh setiap orang atau badan.

57. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut

peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong retribusi tertentu.

adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan
besamya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan
retribusi kepada w4jib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

58. Pemungutan

59. Surat Setoran Rebibusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah

dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Wali Kota.
60.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

61. Surat Ketetapan Retribusi Daerah

lebih Bayar, yang selanjutnya

disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit
retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.
62. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.
63.

Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat KUD adalah
tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan wali kota
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksana-kan
secara objektif dan profesional berdasarkan atas suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
retribusi daerah.

64. Pemeriksaan
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2.

Ketentuan Pasal 2 huruf a dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 2

Tahapan penyelenggaraan IMB, meliputi:
a. dihapus;
b. proses permohonan penerbitan IMB; dan
c. pelayanan administrasi IMB.

3.

Pasal 3 dihapus.

4.

Pasal 4 dihapus.

5.

Pasal 10 dihapus.

6.

Pasal 11 dihapus.

7.

Pasal 12 dihapus.

8.

Pasal 13 dihapus.

9.

Pasal 14 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (3), ayat (4) diubah, di antara
ayat (21 dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (2a1,
ayat (2b), dan ayat (2c), dan setelah ayat (4) ditambah 4 (empat)
ayat yakni ayat (4a\, ayat (4b), ayat (4c1, ayat (4d), dan ayat (4e),
sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15

(1) Permohonan penerbitan IMB diajukan kepada Kepala DPMPTSP,

dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan

melampirkan persyaratan sebagai berikut:
a. persyaratan administrasi:
1. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
2. fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang dan surat
tanda terima setoran (bukti pelunasan) p4jak bumi dan
bangunan tahun terakhir;
3. surat-surat kepemilikan tanah, antara lain:
a) fotokopi sertifikat tanah yang dilegalisasi oleh Badan
Pertanahan Nasional;
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b)

c)
d)
e)

fotokopi akta kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh
Camat dan telah dilegalisasi oleh Camat (bagi tanah
yang belum bersertifikat) ;
fotokopi akta kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh
Notaris dan telah dilegalisasi oleh Notaris;
fotokopi akta kepemilikan tanah berdasarkan atas
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap dan telah dilegalisasi oleh pengadilan;
asli surat tidak silang sengketa untuk keperluan

mengurus IMB yang dikeluarkan oleh Lurah (bagi

surat tanah yang belum bersertifikat); dan
f) asli rekomendasi dari Bank bagi surat tanah yang
sedang diagunkan.
4. asli rekomendasi dari instansi terkait bagi pembangunan
tempat ibadah, tempat persemayaman mayat, stasiun
pengisian bahan bakar umum/stasiun pengisisan bahan
bakar elpiji, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana
olahraga, dan menara telekomunikasi;
5. asli surat kuasa dari pemilik tanah yang disahkan notaris
bagr pemohon yang bukan pemilik tanah;
6. bagr pemohon yang berbadan hukum :
a) P.T. : Melampirkan fotokopi akte pendirian dan
perubahan serta fotokopi pengesahan dari Menteri
hukum dan HAM yang dilegalisasi oleh Notaris;
b) C.V. dan Fa. : melampirkan fotokopi akte pendiriar
dan perubahan yang telah didaftarkan di Pengadilan
Negeri yang dilegalisasi oleh Notaris;
c) Koperasi : melampirkan fotokopi akte pendirian dan
perubahan beserta fotokopi pengesahannya dari
Kementerian Koperasi dan UKM yang dilegalisasi oleh
Dinas Koperasi setempat;
7 . fotokopi surat perjanjian sewa menyewa tanah bagi
permohonan IMB yang bersifat sementara atau be{'angka
waktu kurang dari 5 (lima) tahun yang dilegalisir oleh
Notaris;
8. fotokopi IMB terdahulu beserta seluruh gambar
lampirannya untuk permohonan memperluas, menambah
tingkat, dan renovasi bangunan atau bangunan menara di
atas bangunan;
9. Asli surat persetujuan dari warga sekitar dan yang
berbatasan langsung bagi pembangunan rumah kos,
tempat persemayaman mayat, stasiun pengisian bahan
bakar umum/stasiun pengisian bahan bakar elpiji, sarana
pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana olahraga serta
menara telekomunikasi yang diketahui oleh lurah
setempat dengan melampirkan fotokopi kartu tanda
penduduk warga (pemilik tanah);
10. asli surat persetujuan dari warga dengan jarak radius
setinggi bangunan mena.ra bagi pembangunan menara
telekomunikasi yang diketahui oleh lurah setempat dengal
melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk warga
(pemilik tanah);
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1

b.

1.

surat pernyataan jaminan keamanan dan jaminan
kekuatan konstruksi untuk bangunan tower f menara

telekomunikasi yang dibuat oleh pemohon.
persyaratan teknis:
1. denah lokasi persil yang dimohon;

2. gambar rencana bangunan rangkap 3 (tiga)

minimal

ukuran kertas A3 dengan skala 1:i00 (satu banding
seratus) atau 1:200 (satu banding dua ratus) yang

3.

disetujui oleh pemohon, terdiri atas:
a. denah dan perencanaan tapak bangunan (site plan)
yang menggambarkan bentuk persil sebenarnya;
b. tampak depan, tampak samping kiri, tampak samping
kanan, dan tampak belakang;
c. potongan memanjang dan potongan melintang;
d. konstruksi (pondasi, pengikat pondasi (sloop), kolom,
balok, lantai, tangga, dan rencana aLap lkapl;
e. denah sanitasi, tangki pembuangan limbah manusia
(septic tankl, sumur resapan dan bak kontrol; dan
f. untuk bangunan gedung tertentu selain persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,
huruf c, huruf d, dan huruf e melampirkan gambar
rencana utilitas; dan
g. untuk bangunan pagar (pondasi, tampak bangunan,
potongan, dan situasi).
perhitungan struktur dan surat jaminan kekuatan
konstruksi yang dibuat oleh penyedia jasa perorangan
ataupun penyedia jasa yang memiliki badan hukum
(konsultan) dan ditandatangani oleh tenaga ahli yang
memiliki sertifikat keahlian di bidang perencanaan
struktur bangunan gedung dan distempel oleh konsultan
(untuk yang berbadan hukum) bagi bangunan dengan:
a. bentangan ba-lok beton atau baja lebih dari 6 (enam)

b.
c.
d.
e.

meter;

ketinggian 2 (dua) lantai atau lebih untuk bangunan
yang digunakan untuk kepentingan umum;
ketinggian bangunan lebih dari 4 (empat) lantai;
konstruksi kuda-kuda baja atau kayu yang
bentangannya lebih dari 6 (enam) meter;
konstruksi baja atau kayu yang ketinggian tiangnya
lebih dari 5 (lima) meter per lantai; dan

f. bangunan yang memiliki basement atau semi
basement.
g. bangunan gedung yang telah ada, tetapi belum
memiliki IMB sebelumnya;

4. surat jaminan kekuatan konstruksi yang dibuat

oleh

oleh konsultan (untuk yang berbadan hukum)

bagr

penyedia jasa perorangan ataupun penyedia jasa yang
memiliki badan hukum (konsultan) dan ditandatangani
oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat keahlian di bidang
perencanaan struktur bangunan gedung dan distempel
permohonan IMB menambah tingkat.
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(2) Permohonan penerbitan IMB yang telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima oleh petugas yang
ditunjuk untuk itu dan kepada pemohon diberikan tanda terima/
resi penerimaan permohonan penerbitan IMB sesuai format
sebagaimana tercantum dalam l,ampiran Peraturan Wali Kota ini.
(2a) Berkas permohonan IMB yang telah diterima dari pemohon pada
loket DPMPTSP selanjutnya akan diserahkan ke DPKPPR untuk
diproses penerbitan KRKRTB oleh Kepala DPKPPR yang
selanjutnya diserahkan kepada DPMPISP untuk digunakan
menjadi pedoman teknis penerbitan IMB di DPMPTSP.

{2b\ Tata. cara penyerahan berkas permohonan IMB sebagaimana
dimaksud pada ayat (2a) dilengkapi dengan berita acara serah
terima berkas permohonan IMB.
(2c) KRKRTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) berisi ketentuan
meliputi:
a. zofla dan sub zona lokasi
b. klasifikasi matriks zonasi
c. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi

d.

bersangkutan;
ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri dari Koelisien
Dasar Bangunan/KDB maksimum, Koefisien I"antai

Bangunan/KLB maksimum, Koelisien Dasar Hijau/KDH
minimum, dan ketinggian bangunan maksimum;

e. ketentuan tata bangunan, terdiri dari lebar

bangunan

minimum, panjang bangunan minimum, luas lantai dasar
bangunan minimum, sempadan samping bangunan minimum

f.
g.
h.
i.

dan sempadan belakang bangunan minimum;
gambar rencana teknis bangunan gedung yang dizinkan;
luas bangunan gedung dan luas prasarana bangunan gedung
yangdizinkan;
indeks tingkat penggunaan jasa pelayanan IMB yang
ditetapkan berdasarkan jenis kegiatan, fungsi, klasifikasi, dan
waktu penggunaan bangunan gedung; dan
keterangan lainnya yang terkait.

(3) Kepala DPMPTSP menerbitkan IMB sebagai syarat untuk
melaksanakan pembangunan be gr :
a. pembangunan bangunan gedung baru, dan/atau pras€rr.rna
bangunan gedung;
b. renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan
gedung, meliputi pembaruan, peremajaan atau
penyempurnaan;
c. rehabilitasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan
gedung melalui upaya pemulihan kondisi suatu bangunan
gedung cagar budaya agar dapat dimanfaatkan secara elisien
untuk fungsi kekinian dengan cara perbaikan atau perubahan
tertentu dengan tetap menjaga nilai kesejarahan, arsitektur,
dan budaya; dan
d. pelestarian atau pemugaran.
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(4) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetesaikan dalam
waktu:
a. IMB bangunan gedung sederhana paling lama 21 (dua puluh
satu) hari kerja; dan
b. IMB bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung
khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

(4a) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
diselesaikan dengan ketentuan:
a. pada DPKPPR diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari
keq'a; dan
b. pada DPMPTSP dalam waktu 7 (tujuh) hari keq'a.

(4b) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b
diselesaikan dengan ketentuan
a. pada DPKPPR diselesaikan dalam 21 (dua puluh satu) hari
keq'a; dan
b. pada DPMPISP dalam waktu 9 (sembilan) hari kerja.

(4c) Jangka waktu penyelesaian pada DPKPPR sebagaimana dimaksud
pada ayat (4a) dan (4b) dihitung dari tanggal berita acara serah
terima berkas permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada
ayat (2b) sampai dengan tanggal penyerahan dokumen KRKRTB
dari DPKPPR ke DPMPTSP.
(4d)

Jangka waktu penyelesaian pada DPMPISP

sebagaimana

dimaksud pada ayat (4a) dan ayat (4b) dihitung dari tanggal tanda
terima/resi diserahkan ke pemohon sampai dengan tanggal berita
acara serah terima berkas permohonan IMB ke DPKPPR dan dari
tanggal penyerahan dokumen KRKRTB dari DPKPPR ke DPMPTSP
sampai dengan tanggal penetapan SKRD.
(4e) Monitoring proses permohonan sampai dengan penerbitan IMB
dilaksanakan oleh DPMPTSP.

11. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal yakni
Pasal 16,{, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16A

Untuk bangunan yang secara ketentuan rencana tata ruang
memungkinkan garis sempadan dinding bangunan terluar pada
brgian samping berada di batas kapling dengan tetangga, wajib
melampirkan surat tidak keberatan rapat dari jiran tetangga yang
diketahui oleh Lurah setempat sebagai dasar kesepakatan dengan
tetangga yang saling berbatasan dengan melampirkan fotokopi kartu
tanda penduduk tetangga (pemilik tanah).
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12. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan
Pasal 17A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

I

(satu) pasal yakni

Pasal 17A

(1) Untuk permohonan IMB bangunan gedung tidak sederhana dan
bangunan gedung khusus yang memerlukan pertimbangan teknis
dalam penerbitan KRKRTBnya, maka permohonan tersebut
dibahas terlebih dahulu oleh Tim PerLimbangan Teknis untuk
memberikan masukan dan rekomendasi terhadap ketentuan yang
harus ditindaklanjuti dalam penerbitan KRKRTB di DPKPPR.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala
DPKPPR.

13. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat

(3) diubah, di antara ayat (1)
dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (la), dan setelah
ayat (3) ditambah I (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 18
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Pemberitahuan ada tidaknya perbaikan kelengkapan berkas
apabila diperlukan terhadap suatu permohonan IMB dilakukan
oleh DPMPTSP melalui pemberitahuan secara tertulis kepada
pemohon dan disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari keq'a
sejak diterimanya permohonan.
(1a) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah DPMPTSP menerima pemberitahuan perbaikan
kelengkapan berkas dari DPKPPR yang disampaikan paling lama
8 (delapan) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

(2) Pemohon menyerahkan kembali kelengkapan berkas yang telah
diperbaiki sesuai surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya
surat pemberitah uan.
(3) Penolakan terhadap permohonan IMB dilakukan oleh DPMPTSP
melalui pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon dan

disampaikan paling lama
diterimanya permohonan.

10 (sepuluh) hari kerja

sejak

(3a) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
setelah DPMPTSP menerima pemberitahuan penolakan dari
DPKPPR yang disampaikar paling lama 8 (delapan) hari kerja
sejak diterimanya permohonan.
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14. Ketentuan Pasal 19 ayat (21 darl ayat (a) diubah, sehingga
Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:
Pasal

(1)

i9

IMB dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

apabila
pemegang iMB melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang
ditetapkan dalam IMB, yaitu:
a. pekeq'aan mendirikan bangunan belum dimuiai setelah 6

b.
c.
d.
e.

(enam) bulan sejak izin diterbitkan atau 4 (empat) bulan
pekeq'aan telah pernah diberhentikan tanpa alasan yang
dapat diterima oleh Wali Kota;
dikemudian hari diketahui temyata secara hukum bahwa
salah satu atau beberapa syarat untuk memperoleh IMB
dimaksud tidak benar keabsahannya.
merubah fungsi bangunan;
memecah atau menggabungkan persil bangunan yang
diterbitkan dalam IMB; dan
merubah letak tapak bangunan (site planl yang ditetapkan
dalam KRKRTB.

(2) Pencabutan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Kepala DPMPISP berdasarkan atas kewenangan penerbitan
IMB yang ditetapkan dalam satu keputusan dengan permintaan
tertulis dari DPKPPR.
(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada pemilik bangunan dan instansi terkait paling lama 7

(tujuh) hari keq'a setelah Keputusan Kepala

DPMPISP

diterbitkan.

{4) Dengan diterbitkannya Keputusan Kepala DPMPISP sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) maka pemilik bangunan wajib
mengqjukan permohonan IMB baru dalam jangka waktu paling
lama 7 (tujuh) hari kela sejak diterimanya surat tersebut.
15. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 20

Tata cara pengajuan kembali IMB terhadap permohonan IMB yang
batal dan/ atau dicabut harus dilakukan sebagaim ana tata cara
permohonan IMB yang baru.
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16. Ketentuan

Pasa,l

21 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, huruf

g,

dan huruf h diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2 I

(1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pendirian
bangunan:
a. yang memiliki IMB dan yang menyimpang dari IMB dilakukan
oleh DPKPPR; dan
b. yang tidak memiliki IMB dilakukan oleh Satpol-PP.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf a dilakukan dengan cara:
a. pemilik IMB wajib menyampaikan surat pemberitahuan
dengan melampirkan foto kondisi bangunan terakhir kepada
Kepala DPKPPR apabila peke{aan mendirikan bangunan
diberhentikan sementara dengan disertai alasan yang jelas
paling lama 7 (tujuh) hari keq'a setelah pekerjaan dihentikan
sesuai formulir yang ditetapkan sebagaimana tercantum
dalam I"ampiran Peraturan Wali Kota ini;
b. apabila pekedaan mendirikan bangunan yang diberhentikan
sementara seb:gaimana dimaksud dalam huruf a al<an
dimulai kembali pembangunannya, maka pemilik IMB wajib
menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala DPKppR

paling lama 7 (tujuh) hari ke4'a sebelum pekerjaan
dilaksanakal sesuai formulir yang ditetapkan sebagaimana

c.

d.
e.
f.
g.

tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini;
dokumen IMB serta kelengkapannya yang wajib diperlihatkan
oleh pemilik IMB maupun penanggung jawab bangunan pada
petugas yang ditunjuk terdiri atas:
1. fotokopi IMB;
2. fotokopi GKSB sebagaimana lampiran KRKRTB; dan
3. gambar arsitektur dan konstruksi bangunan sebagaimana
lampiran KRKRTB.
khusus untuk Pemilik IMB dengal luasan bangr-rnan lebih
dari 500 (lima ratus) meter bujur sangkar membuat ruang
penyimpanan bahan bangunan untuk memudahkan
pemeriksaan;
pemilik IMB bertanggung jawab menyediakan dan memenuhi
segala ketentuan Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3);
papan petunjuk @lank) IMB harus diletakkan di lokasi
bangunan yang sesuai dan mudah dilihat secara jelas pada
bagran depan bangunan;
pemilik IMB/pelaksana pembangunan wajib membantu
petugas yang ditunjuk Kepala DPKPPR dalam hal:
1. pemeriksaan material yang digunakan;
2. pemeriksaan pekeq'a teknis yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan peke4iaan; dan
pemeriksaan
3.
kualitas dan pengukuran bangunan serta
tata letak, desain arsitektur, konstruksi, dan instalasi
bangunan; dan
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h. pemilik IMB wajib menyampaikan surat

pemberitahuan

kepada Kepala DPKPPR bahwa pekerjaan mendirikan

bangunan telah selesai dilaksanakan paling lama 7 (tujuh)
hari setelah pekerjaan dinyatakan selesai sesuai formulir yang

ditetapkan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran

Peraturan Wali Kota ini.

17. Ketentuan

Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 26

Apabila hasil pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2l ayat (1) huruf a ditemukan pelaksanaan
pendirian bangunan yang menyimpang dari IMB, maka DPKPPR
sebagai instansi teknis wajib menyampaikan data penelitian atas
penyimpangan kepada Satpol-PP untuk dilakukan tindakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga
Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 52

(1) Sebelum IMB diterbitkan pemohon wajib membayar retribusi IMB
kepada Lembaga Keuangan (Bank) yang ditunjuk sebagaimana
ditetapkan pada SKRD yang pembayarannya melalui metode ests.

(2) Dihapus.

19. Ketentuan

Pasal

61 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi

sebagai berikut:
Pasal 6 1

(1) Pelanggaran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
huruf a adalah bangunan yang didirikan/dibangun tidak sesuai
dengan IMB yang telah diterbitkan berupa pelanggaran ketentuan
penataan ruang dan ketentuan penataan bangunan.
(2) Pemberian

sanksi administratif atas pelanggaran

teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) merupakan kewenangan
DPKPPR.
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20. Ketentuan

Pasal 62 ayat (21, ayat (3), ayat (41 huruf a, huruf b,
huruf c, dan huruf d diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 62

1) Sanksi administratif atas pelanggaran teknis dapat dikenakan
berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan pembangunan;
c. penghentian sementara atau tetap pekedaan pelaksanaan
pembangunan;
d. penutupan lokasi dan penyegelan;
e. pembekuan IMB; dan/atau
f. pencabutan IMB.
(2) Pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran teknis berupa

pembekuan

IMB dan pencabutan IMB dilaksanakan

oleh

DPMPTSP dengan permintaan tertuiis DPKPPR.

(3) Pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran teknis berupa
pembongkaran bangunal dilaksanakan oleh Satpol-PP atas
permintaan tertulis DPKPPR.
(4) Pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran teknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), dilakukan
dengan cara:
terhadap kegiatan mendirikan bangunan yang diketahui tidak

a.

b.

sesuai atau menyimpang dari IMB yang telah diterbitkan,
maka Kepala DPKPPR terlebih dahulu memberikan Surat
Peringatan I yang ditujukan kepada pemilik/penanggung
jawab bangunan untuk menghentikan pelaksanaan kegiatan
pendirian bangunan dan membongkar sendiri bangunannya
dalam tenggang waktu 7x24 jam keq'a sejak Surat
Peringatan I diterima;
apabila Surat Peringatan I sebagaimana dimaksud dalam
huruf a tidak dipatuhi, maka selanjutnya Kepala DPKPPR
memberikan Surat Peringatan II untuk membongkar sendiri
bangunannya dalam tenggang waktu 2x24 jam sejak Surat
Peringatan II diterima oleh pemilik/penanggung jawab
bangunan;

c. apabila surat Peringatan II sebagaimana dimaksud dalam
huruf b tidak dipatuhi, maka selanjutnya Kepala DPKPPR

memberikan Surat Peringatan III untuk membongkar sendiri
bangunannya dalam tenggang waktu lx24 jarrr sejak Surat
Peringatan III diterima oleh pemilik/penanggung jawab
bangunan;
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d. apabila surat Peringatan III sebagaimana dimaksud dalam
huruf c tidak dipatuhi, maka selanjutnya Kepala DPKPPR

menyerahkan proses penindakan kepada Satpol-PP melalui

surat permintaan pembongkaran bangunan
e.

21.

dengan
melampirkan fotokopian proses sanksi administrasi yang telah
dilaksanakan; dan

Satpol-PP berkewajiban menindaklanjuti surat permintaan
pembongkaran sesuai dengan ketentuan tata cara
pembongkaran bangunan.

Ketentuan Pasal 70 ayat (3), ayat (5), ayat {7), dan ayat (8) diubah,
sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 70

(1) Terhadap pengaduan/keberatan masyarakat yang menyangkut
kegiatan pembangunan fisik, harus terlebih dahulu dilakukan
penelitian/pemeriksaan ke lapangan.
(2) Apabila hasil penelitian/pemeriksaan lapangan diketahui bahwa
pengaduan/keberatan masyarakat yang menyangkut kegiatan
pembangunan fisik merupakan bangunan yang tidak memiliki

IMB, maka penanganan pengaduan ditindaklanjuti

oleh

Satpol PP.

(3) Apabila hasil penelitian/pemeriksaan lapangan diketahui bahwa
pengaduan/keberatan masyarakat yang menyangkut kegiatan
pembangunan fisik yang sedang dikerjakan merupakan bangunan
yang IMB nya telah diterbitkan, maka penanganan pengaduan
ditindaklanj uti oleh DPKPPR.
(4) Terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fisik

bangunan masih dalam tahap pengefaan, maka Satpol

PP

memberikan surat peringatan.

(5) Terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fisik

bangunan masih dalam tahap pengerjaan maka

DPKPPR

memberikan surat peringatan.

(6) Terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3), fisik bangunan sudah selesai dike{akan

(sudah
berupa penngatan

ditempati) rr,aka akan dilakukan tindakan
bongkar sendiri dalam tenggang waktu 7 x 24 (tujuh kali dua
puluh empat) jam sejak diterimanya surat peringatan oieh
Pemilik/ Penanggung jawab bangunan.
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(7)

Terhadap Pemilik/Penanggung jawab bangunan

yang
peringatan
pelanggaran
bangunannya telah dikenakan surat
atas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak
melaksanakan Pembongkaran Sendiri atas bagian-bagian
bangunan yang melanggar, maka Kepala Satpol-PP segera
menerbitkan surat penutupan lokasi dan penyegelan serta surat
perintah tugas untuk membongkar/merobohkan kepada Petugas
yang ditunjuk atau Tim Terpadu untuk melaksanakan kegiatan
pembongkaran bangunan, setelah menerima data penelitian atas
penyimpangan dari Kepala DPKPPR.

(8) Pengaduan yang diterima dari masyarakat akan disampaikan
surat jawabannya oleh DPKPPR atau Satpol-PP paling larrra 7
(tujuh) hari kerl'a sejak diterimanya surat pengaduan tersebut.

22.

Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 71

Kepala DPKPPR atau Kepa-la Satpol-PP atas nama jabatannya
melaksanakan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku
terhadap:

a.
b.

pemilik/penanggung jawab bangunan yang tidak mematuhi
sanksi administratif atas pelanggaran yang telah diberikan; dan
pengaduan/keberatan masyarakat menyangkut penindakan/
penertiban yang dilaksanakan.

23. Ketentuan

Pasal 72 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 72

(1) Kepala DPKPPR atau Kepala Satpol-PP dapat membentuk tim
atau menunjuk petugas untuk penanganan pengaduan ataupun
penanganan kasus hukum yang terkait dengan IMB.

ditimbulkan dalam penanganan pengaduan ataupun
penanganan kasus hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1,},
dibebankan pada APBD.

(21 Biaya yang

Pasal II

Peraturan Waii Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatarnya dalam Berita Daerah
Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 5 Desember 2017
WALI KOTA MEDAN,

ttd
DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 5 Desember 2017
SEKRETARIS

RAH KOTA MEDAN,

,
SYAIFUL B}HRJ
BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2017 NOMOR 98.

