
 

 

 

 

BUPATI SUKABUMI 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI 

NOMOR 5 TAHUN 2019 

 

TENTANG  

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SUKABUMI, 

 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat 

(3), Pasal 49 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman; 

 

Mengingat  

 

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara 

Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 

Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 

104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2043); 

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4441); 

 
5. Undang-Undang … 
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5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5188); 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang 

Rumah Susun (Lembaran Negara Republik 

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

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapakali diubah 

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); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 
2017tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6042); 

12. 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); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5883); 

14. Peraturan … 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 
tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang 

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6224); 
   

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI 

dan 

BUPATI SUKABUMI 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUMAHAMAN 

DAN KAWASAN PERMUKIMAN. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi. 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaran 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sukabumi. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah. 

 

5. Penyelenggaraan … 
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5. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan 

perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di 

dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, 

serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. 

6. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik 

perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan 

utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. 

7. Permukiman  adalah  bagian  dari  lingkungan  hunian yang terdiri atas lebih 

dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas 

umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan 

atau kawasan perdesaan. 

8. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan 

lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi 

sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan 

yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.  

9. Lingkungan Hunian adalah bagian dari Kawasan Permukiman yang terdiri atas 

lebih dari satu satuan permukiman.  

10. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal, yang 

layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat 

penghuninya  serta aset bagi pemiliknya.  

11. Rumah Komersial adalah Rumah yang diselenggarakan dengan tujuan 

mendapatkan keuntungan.  

12. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya 

masyarakat.  

13. Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi 

kebutuhan Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.  

14. Rumah Khusus adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi 

kebutuhan khusus.  

15. Rumah Negara adalah Rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat 

tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang 

pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.  

16. Rumah Mewah adalah Rumah Komersial dengan harga jual diatas harga jual 

rumah menengah dengan perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

17. Rumah Menengah adalah Rumah Komersial dengan harga jual diatas harga jual 

rumah sederhana dan dibawah harga jual rumah mewah dengan perhitungan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  

18. Rumah … 



- 5 - 
 

 
 

18. Rumah Sederhana adalah Rumah Umum yang dibangun di atas tanah dengan 

luas kavling antara 60 m2 (enam puluh meter persegi) sampai dengan 200 m2 

(dua ratus meter persegi) dengan harga jual sesuai ketentuan Pemerintah 

dan/atau Pemerintah Daerah.  

19. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu 

lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara 

fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-

satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, 

terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda 

bersama, dan tanah bersama.  

20. Rumah Tapak adalah Rumah horizontal yang berdiri di atas tanah yang 

dibangun atas upaya masyarakat atau lembaga/institusi yang berbadan hukum 

melalui suatu proses perijinan sesuai peraturan perundang-undangan.  

21. Rumah Layak Huni adalah Rumah yang memenuhi syarat kesehatan, 

kenyamanan dan keselamatan penghuninya.  

22. Perumahan Formal adalah suatu Rumah atau Perumahan yang dibangun atau 

disiapkan oleh suatu lembaga/institusi yang berbadan hukum dan melalui suatu 

proses perijinan sesuai peraturan perundang-undangan.  

23. Perumahan Swadaya adalah suatu Rumah dan atau Perumahan yang dibangun 

atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik sendiri atau berkelompok, yang 

meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan, atau pembangunan Rumah baru 

beserta lingkungan.  

24. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidak 

teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas 

bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.  

25. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan  

26. Kawasan Khusus/Tematik adalah kawasan untuk pengembangan perumahan 

pada hamparan tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan 

perumahan dan permukiman dalam rangka menunjang kegiatan dengan fungsi 

khusus, yang dilengkapi dengan jaringan primer, sekunder, dan tersier 

prasarana lingkungan, sarana lingkungan serta utilitas, sesuai dengan rencana 

tata bangunan dan lingkungan perumahan yang ditetapkan oleh Bupati dan 

sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau 

lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan.  

27. Kaveling Tanah adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk Rumah 

sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, 

rencana rinci tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan.  

28. Pendanaan … 
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28. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari 

anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja 

Daerah dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk Penyelenggaraan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

29. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik Lingkungan Hunian yang memenuhi 

standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman 

dan nyaman.  

30. Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk 

mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan 

ekonomi.  

31. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan Lingkungan 

Hunian.  

32. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR, adalah 

masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat 

dukungan pemerintah untuk memperoleh Rumah.  

33. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia 

yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan 

permukiman. 

34. Site Plan/Rencana Tapak adalah gambaran/peta rencana peletakan 

bangunan/kaveling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas 

luas lahan tertentu.  

35. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan IMB adalah izin 

untuk mendirikan, memperbaiki, mengubah, atau merenovasi suatu bangunan 

termasuk izin bagi bangunan yang sudah berdiri yang dikeluarkan oleh Bupati.  

36. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman yang selanjutnya disingkat dengan RP3KP adalah rencana 

pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman 

Kabupaten Sukabumi  

37. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan 

dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan 

memperoleh fasilitas tertentu. 

 

 

 

 

Bagian Kedua … 
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Bagian Kedua 

Ruang Lingkup 

Pasal 2 

 

Ruang lingkup Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman meliputi:  

a. pembinaan; 

b. tugas dan wewenang; 

c. penyelenggaraan Perumahan;  

d. penyelenggaraan Kawasan Permukiman;  

e. pemeliharaan dan perbaikan;  

f. pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman 

Kumuh;  

g. penyediaan tanah;  

h. pendanaan dan pembiayaan; 

i. hak dan kewajiban;dan 

j. peran masyarakat.  

 

BAB II 

TUGAS DAN WEWENANG 

 
Pasal 3 

 

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Perumahan 

dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas dan wewenang. 

 
Pasal 4 

 

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 mempunyai tugas: 

a. menyusun  dan  melaksanakan  kebijakan  dan  strategi  di  Daerah   bidang 
perumahan dan kawasan permukiman    dengan    berpedoman    pada 

kebijakan dan strategi nasional dan provinsi; 

b. menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada 

strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan    pemanfaatan    
hasil    rekayasa teknologi di     bidang     perumahan     dan     kawasan 

permukiman; 

c. menyusun  rencana  pembangunan  dan  pengembangan perumahan dan  

kawasan  permukiman  di Daerah; 

d. menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan 
kebijakan Daerah  dalam penyediaan rumah, Perumahan, Permukiman, 

lingkungan hunian, dan Kawasan Permukiman; 

e. melaksanakan   pemanfaatan   teknologi   dan   rancang bangun yang   

ramah   lingkungan   serta   pemanfaatan industri bahan bangunan yang 
mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi 

kesehatan; 

f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta   program   di   

bidang   perumahan   dan kawasan permukiman di Daerah; 
g. melaksanakan … 
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g. melaksanakan   kebijakan   dan   strategi   pada   tingkat Daerah; 

h. melaksanakan   peraturan   perundang-undangan   serta kebijakan dan strategi 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Daerah; 
i. melaksanakan  peningkatan  kualitas  perumahan  dan permukiman; 

j. melaksanakan  kebijakan  dan  strategi  Daerah  provinsi dalam 

penyelenggaraan    perumahan    dan    kawasan permukimandengan    

berpedoman    pada    kebijakan nasional; 
k. melaksanakan   pengelolaan   prasarana,   sarana,   dan utilitas umum 

perumahan dan kawasan permukiman; 

l. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional danprovinsi   di   

bidang   perumahan   dan   kawasan permukiman pada tingkat Daerah; 

m. mengalokasikan  dana  dan/atau  biaya  pembangunan untuk mendukung 
terwujudnya perumahan bagi MBR; 

n. memfasilitasi  penyediaan  perumahan  dan  permukiman bagi masyarakat, 

terutama bagi MBR; 

o. menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba; dan 

p. memberikan  pendampingan  bagi  orang  perseorangan yang melakukan 
pembangunan rumah swadaya. 

 

Pasal 5 

 
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 mempunyai wewenang: 

a. menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan Permukiman 

pada tingkat Daerah; 

b. menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang 
perumahan dan kawasan permukiman di Daerah  bersama DPRD; 

c. memberdayakan  pemangku  kepentingan  dalam  bidang perumahan dan  

kawasan  permukiman  di Daerah; 

d. melaksanakan  sinkronisasi  dan  sosialisasi  peraturan perundang-undangan 
serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan 

permukiman di Daerah; 

e. mencadangkan     atau     menyediakan     tanah     untuk pembangunan 

perumahan dan permukiman bagi MBR; 

f. menyediakan   prasarana   dan   sarana   pembangunan perumahan bagi MBR 
di Daerah; 

g. memfasilitasi kerja sama pada tingkat Daerah  antara  Pemerintah  Daerah   

dan  badan hukum dalam penyelenggaraan    Perumahan    dan    Kawasan 

Permukiman; 
h. menetapkan lokasi Perumahan dan Permukiman sebagai perumahan kumuh   

dan   permukiman   kumuh   pada tingkat Daerah; dan 

i. memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan    

permukiman    kumuh    di Daerah. 

BAB III 

PENYELENGGARAAN RUMAH DAN PERUMAHAN 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 6 

 

(1) Penyelenggaraan Rumah dan Perumahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, 

Badan Hukum dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga untuk  

menempati … 
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menempati, menikmati  dan/atau memiliki Rumah yang layak dalam lingkungan 

yang sehat, aman, serasi, dan teratur.  

(2)  Penyelenggaraan Rumah dan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi : 

a. perencanaan rumah dan Perumahan;  

b. pembangunan rumah dan Perumahan;  

c. pemanfaatan rumah dan Perumahan;  

d. pengendalian Perumahan; 

e. RP3KP;dan  

d. Perumahan di KEK. 

 (3) Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Rumah beserta 

Prasarana, Sarana  dan Utilitas Umum. 

 (4) Penyelenggaraan Rumah dan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

wajib berpedoman pada Kawasan Permukiman berdasarkan  rencana tata ruang.  

(5) Setiap Orang, Badan Hukum dan/atau Pemerintah Daerah yang melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)  dikenakan sanksi administratif 

berupa:  

a. teguran atau peringatan tertulis;  

b. penundaan perizinan/pekerjaan;  

c. penghentian proses perizinan/pekerjaan;  

d. pembatalan perizinan;  

e. pencabutan perizinan;  

f. pembongkaran; dan/atau  

g. perintah menghentikan / membangun / membongkar / melengkapi / 

merevisi / menyempurnakan/membangun kembali.  

 

Pasal   7 

 

(1)  Rumah dibedakan menurut jenis dan bentuknya. 

(2)  Jenis Rumah meliputi:  

a. jenis Rumah Komersial;  

b. jenis Rumah Umum;  

c. jenis Rumah Swadaya;  

d. jenis Rumah Khusus; dan  

e. jenis Rumah Negara.  

(3)  Rumah komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a     

diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. 

 

(4) Rumah … 
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(4) Rumah  umum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) huruf b 

diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR. 

(5) Rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
diselenggarakan   atas   prakarsa   dan   upaya masyarakat, baik secara sendiri 

maupun berkelompok. 

(6) Rumah  khusus  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) huruf d   

diselenggarakan   dalam   rangka   memenuhi kebutuhan rumah untuk 
kebutuhan khusus. 

(7)  Rumah  umum, Rumah Swadaya,   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) 

huruf  b  dan huruf c  mendapatkan  kemudahan  dan/atau  bantuan dari 

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. 

(8)   Rumah    khusus    dan    rumah    negara   sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf d dan huruf e disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah 

 

(9)  Bentuk Rumah meliputi:  

a. bentuk Rumah tunggal;  

b. bentuk Rumah deret; dan  

c. bentuk Rumah Susun.  

 

Bagian Kedua 
Paragraf 1 

Perencanaan Perumahan 

 

Pasal 8 

 

(1) Perencanaan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a 

merupakan bagian dari perencanaan Permukiman dan terdiri atas:  

a. perencanaan dan perancangan Rumah; dan  

b. perencanaan dan perancangan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.  

(2)  Perencanaan Perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Rumah yang 

mencakup : 

a. Rumah Sederhana;  

b. Rumah Menengah; dan/atau  

c. Rumah Mewah.  

(3)  Luasan minimal perencanaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan paling sedikit seluas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) kecuali pada 

lahan enclave.  

(4) Perencanaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan 

untuk perencanaan Rumah Susun. 

(5) Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). 

(6)  RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Bupati 

dengan mempertimbangkan : 

a. rencana tata ruang dan wilayah;  

b. rencana detail tata ruang kecamatan;  

c. rencana … 
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c. rencana pembangunan jangka panjang; dan 

d. peraturan perundangan terkait.  

(8)  RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lambat 2 (dua) 

tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.  

(9)  KEK akan ditetapkan/ diatur  dengan Peraturan Daerah tersendiri. 

 

Pasal 9 
 

(1)  Perencanaan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun dalam 

bentuk dokumen perencanaan Perumahan yang menjamin pelaksanaan hunian 

berimbang.  

(2)  Dokumen perencanaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit meliputi:  

a. rencana tapak;  

b. desain Rumah;  

c. spesifikasi teknis Rumah;  

d. rencana kerja perwujudan hunian berimbang;  

e. rencana kerjasama;  

f. nama Perumahan atau Perumahan tunggal (cluster);  

g. rencana Prasarana, Sarana dan utilitas Perumahan; dan  

h. rencana vegetasi Rumah dan Perumahan.  

(3)  Rencana Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf g paling sedikit meliputi:  

a. rencana sirkulasi, lebar penampang jalan dan material jalan;  

b. rencana elevasi, perhitungan volume dan material saluran drainase;  

c. rencana penempatan septictank komunal;  

d. rencana penempatan sumur resapan Perumahan;  

e. rencana pengolahan sampah lingkungan;  

f. rencana integrasi Prasarana (jalan dan saluran) dan utilitas (jaringan 

penerangan jalan umum, telekomunikasi dan listrik) dengan kawasan sekitar;  

g. rencana pemenuhan kebutuhan air bersih;dan 

h. sistem pengelolaan  air limbah. 

(4) Dokumen perencanaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 

mendapatkan pengesahan dari Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang 

membidangi Perumahan. 

(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengesahan dokumen perencanaan 

Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan 

Bupati. 

Paragraf 2 … 
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Paragraf 2 

Perencanaan Rumah 

Pasal 10 
 

(1)  Perencanaan dan perancangan Rumah dilakukan untuk:  

a. menciptakan Rumah sehat dan layak huni;  

b. mendukung upaya pemenuhan kebutuhan Rumah; dan  

c. meningkatkan tata bangunan dan lingkungan yang terstruktur.  

(2) Perencanaan dan perancangan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  

harus menyediakan sumur resapan  sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

(3)  Luasan minimum perencanaan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan:  

a. paling sedikit 36 m
2 
(tiga puluh enam meter persegi) untuk semua jenis Rumah 

tunggal atau Rumah deret;  

b. sesuai dengan ketentuan Rumah sehat bersubsidi atau Rumah sehat sejahtera 

tapak untuk rumah sederhana; atau  

c. paling sedikit 18 m
2 

(delapan belas meter persegi) untuk Rumah Susun Umum 

(milik) dan/atau disesuaikan dengan ketentuan luas minimum satuan Rumah 

Susun tipe studio.  

(4)  Permohonan izin mendirikan bangunan berupa Rumah tunggal dan/atau Rumah 

deret pada lahan kaveling yang teridentifikasi berasal dari suatu hamparan, 

disyaratkan memenuhi ketentuan Prasarana dasar Perumahan.  

(5)  Perencanaan dan perancangan Rumah dilakukan oleh setiap Orang/Badan 

Hukum yang memiliki keahlian dibidang perencanaan dan perancangan Rumah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(6) Ketentuan mengenai Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

Paragraf 3 

Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 

Pasal 11 
 

(1)  Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan meliputi:  

a. rencana penyediaan kaveling tanah untuk Perumahan sebagai bagian dari 

Permukiman; dan  

b. rencana kelengkapan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.  

 

 

(2) Rencana … 
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(2)  Rencana penyediaan Kaveling Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a digunakan sebagai landasan perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 

Umum.  

(3)  Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilakukan oleh setiap Orang 

dan/atau Badan Hukum yang memiliki keahlian di bidang perencanaan 

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

(4) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum merupakan bagian dokumen 

perencanaan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 

Umum Perumahan diatur dengan Peraturan Bupati.  

 

Pasal 12 
 

(1)  Sarana pada Perumahan merupakan bagian yang penempatan dan penataannya 

harus diperhitungkan secara matang.  

(2)  Penempatan dan penataan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

berada pada lokasi yang strategis dan mudah terjangkau.  

(3)  Lahan yang diperuntukan sebagai Sarana tidak ditempatkan pada lahan sisa, 

sejajar pada garis sempadan dan/atau dibawah saluran udara bertegangan tinggi 

kecuali sarana taman dan ruang terbuka hijau.  

(4)  Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan menjadi satu 

hamparan besar dengan tujuan memusatkan kegiatan masyarakat kecuali 

Sarana taman dan ruang terbuka hijau.  

Bagian Ketiga 

Paragraf 1 

Pembangunan Perumahan 
 

Pasal 13 

 

(1)  Pembangunan Perumahan dilakukan oleh setiap orang atau Badan Hukum.  

(2)  Pembangunan Perumahan meliputi:  

a. pembangunan Rumah dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum:dan/atau 

b. peningkatan kualitas Perumahan.  

(3) Pembangunan       Perumahan       dilakukan       dengan mengembangkan 

teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta mengembangkan 

industri bahan bangunan  yang  mengutamakan  pemanfaatan  sumber daya 

dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan. 

(4) Industri bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 

memenuhi Standar Nasional Indonesia. 

Pasal 14 … 
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Pasal 14 

(1) Pemerintah   daerah   wajib   memberikan   kemudahan perizinan bagi badan 

hukum yang mengajukan rencana pembangunan perumahan untuk MBR. 

(2) Pemerintah     daerah     berwenang     mencabut     izin pembangunan 

perumahan terhadap badan hukum yang tidak memenuhi kewajibannya 

 

Pasal 15 

 

(1)  Badan Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan wajib mewujudkan 

Perumahan dengan hunian berimbang.  

(2)  Dalam hal pembangunan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Badan Hukum untuk 

mendorong pembangunan Perumahan dengan hunian berimbang.  

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  

diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

Pasal 16 
 

(1)  Pembangunan Perumahan dengan hunian berimbang meliputi Rumah 

Sederhana, Rumah Menengah  dan Rumah Mewah.  

(2) Pembangunan Perumahan skala besar yang dilakukan oleh Badan Hukum wajib 

mewujudkan hunian berimbang dalam satu hamparan, kecuali untuk Badan 

Hukum yang membangun Perumahan yang seluruhnya ditujukan untuk 

pemenuhan kebutuhan Rumah Umum atau Rumah Sederhana.  

(3)  Pembangunan Rumah Sederhana pada Perumahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dapat berbentuk Rumah Susun.  

 
Pasal 17 

 

(1) Dalam hal Pembangunan Perumahan dengan hunian berimbang tidak dalam satu 

hamparan, pembangunan Rumah Umum/Rumah Sederhana harus dilaksanakan 

dalam satu Daerah Kabupaten. 

(2) Pembangunan Rumah Umum atau Rumah Sederhana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berupa Rumah Tapak dan/atau Rumah Susun.  

(3)  Dalam hal pembangunan Rumah Susun komersial, maka perwujudan hunian 

berimbang adalah sebagai berikut:  

a. Badan Hukum wajib menyediakan Rumah Susun umum/sederhana paling 

kurang 20 % (dua puluh perseratus) dari total luas lantai Rumah Susun 

komersial yang dibangun;dan 

b. Kewajiban … 
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b. Kewajiban pembangunan Rumah Susun umum/sederhana dapat 

dilaksanakan diluar lokasi kawasan Rumah Susun komersial tetapi harus 

dilaksanakan dalam satu Daerah.  

(4)  Pembangunan Perumahan dengan hunian berimbang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Hukum yang sama.  

(5)  Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan hunian berimbang pada Perumahan dan 

Rumah Susun komersial disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

Pasal 18 

 

(1) Lokasi pembangunan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 

(3) ditetapkan sebagai berikut:  

a. Rumah Susun (komersial/Umum) dengan perencanaan ketinggian lebih dari 8 

(delapan) lantai, harus berada pada lokasi dengan akses minimum ROW 

rencana 20 m (dua puluh meter).  

b. Rumah Susun (komersial/umum) dengan perencanaan ketinggian sampai 

dengan 4 (empat) lantai dengan gedung/tower lebih dari 4 (empat) 

gedung/tower harus berada pada lokasi dengan akses minimum ROW rencana 

12 m (dua belas meter).  

(2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencapai jalan utama 

terdekat sesuai rencana orientasi pencapaian.  

 (3)  Dalam hal akses jalan eksisting dengan ROW rencana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) belum tercapai, maka Badan Hukum wajib meningkatkan kapasitas 

jalan sesuai kajian analisis dampak lalu lintas.  

 

 

Pasal 19 

 

(1)  Pembangunan Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal  17 ayat (1) harus 

mempunyai akses menuju pusat pelayanan atau tempat kerja.  

(2)  Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. pengadaan akses;  

b. pelebaran akses; dan/atau  

c. peningkatan akses.  

(3)  Perumahan selain peruntukan Rumah Umum wajib menyediakan akses dengan 

lebar minimal 6 m (enam meter) dan/atau sesuai rencana rinci tata ruang 

dan/atau sesuai kajian analisis dampak lalu lintas termasuk Rumah Susun 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).  

(4) Penyediaan … 
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(4) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus sesuai 

dengan ketentuan rencana tata ruang serta peraturan perundang-undangan.  

(5)  Penyelenggara   Perumahan wajib menyediakan dan membangun akses 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum membangun Rumah dan 

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum lainnya.  

 

Paragraf 2 
Lokasi 

 

Pasal 20 

(1)  Penyelenggaraan perumahan dan permukiman harus memenuhi persyaratan 

lokasi.  

(2)  Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berada pada: 

 a. sempadan rel kereta api; 

 b. bawah jembatan; 

 c. daerah sempadan sungai; 

 d. daerah sempadan pantai; 

 e. daerah rawan bencana;dan 

 f. daerah kawasan khusus. 

(3)  Pengembang perumahan dilarang mendirikan perumahan di wilayah konservasi 

sebagaimana diatur dalam ketentuan rencana tata ruang dan wilayah.  

(4)  Lokasi pengembangan rumah susun berada di Kecamatan sebagaimana diatur 

dalam ketentuan rencana tata ruang dan wilayah. 

 

Paragraf 3 

Pembangunan Rumah 

 

Pasal 21 
 

(1)  Pembangunan Rumah meliputi pembangunan Rumah tunggal, Rumah deret, 

dan/atau Rumah Susun dan dikembangkan berdasarkan tipologi, ekologi, 

budaya, dinamika ekonomi, serta mempertimbangkan faktor keselamatan dan 

keamanan.  

(2)  Pembangunan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh 

Setiap Orang, Pemerintah  dan/atau Pemerintah Daerah.  

(3)  Pembangunan Rumah dilakukan dengan tidak melebihi batas kepemilikan lahan 

termasuk bangunan pagar.  

 

 

 

 

 
Pasal 22 … 
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Pasal 22 

 

(1)  Tanggungjawab pembangunan Rumah Tapak dan Rumah Susun dengan kriteria 

Rumah Umum, Rumah Khusus dan Rumah Negara, dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah dan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau 

biaya lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2) Dalam melaksanakan pembangunan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Pemerintah Daerah menunjuk Badan Hukum yang menangani pembangunan 

Perumahan dan Permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

(3)  Ketentuan teknis pembangunan, penyediaan, penghunian, pengelolaan, serta 

pengalihan status dan hak atas Rumah Khusus dan Rumah Negara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 23 

 

(1)  Rumah tunggal, Rumah deret, dan/atau Rumah Susun yang dibangun sebagai 

Rumah Komersial dan masih dalam tahap proses pembangunan dapat 

dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli.  

(2)  Perjanjian pendahuluan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:  

a. status pemilikan tanah;  

b. hal yang diperjanjikan;  

c. kepemilikan izin mendirikan bangunan induk;  

d. ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan  

e. keterbangunan Perumahan paling sedikit 20% (dua puluh perseratus).  

(3)  Sistem perjanjian jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

sesuai  dengan peraturan perundang- undangan.  

 
Pasal 24 

 

Pembangunan  rumah tunggal, rumah deret  dan/atau rumah susun dapat 

dilakukan di atas tanah:  

a. hak milik;  

b. hak guna bangunan, baik di atas tanah Negara maupun di atas hak pengelolaan; 

atau  

c. hak pakai di atas tanah Negara.  

 

 

 
 

 

Paragraf 4 … 
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Paragraf 4 

Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 

 
Pasal 25 

 

(1)  Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum wajib dilakukan 

sesuai dengan rencana, rancangan dan perizinan.  

(2) Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan harus 

memenuhi persyaratan:  

a. kemudahan dan keserasian hubungan dalam kegiatan sehari-hari serta 

kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah Rumah;  

b. keterpaduan antara Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Lingkungan 

Hunian;  

c. ketentuan teknis pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 

termasuk didalamnya faktor pengamanan jika terjadi hal-hal yang 

membahayakan; dan  

d. struktur, ukuran, kekuatan sesuai dengan fungsi dan penggunaannya.  

(3)  Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah selesai dibangun oleh 

Penyelenggara Perumahan harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah.  

(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan Prasarana, Sarana dan 

Utilitas diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

 
Bagian Keempat 

Paragraf 1 

Pemanfaatan Perumahan 

 

Pasal 26 
 

(1)  Pemanfaatan Perumahan digunakan sebagai fungsi hunian.  

(2)  Pemanfaatan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Lingkungan 

Hunian meliputi:  

a. pemanfaatan Rumah;  

b. pemanfaatan Prasarana dan Sarana Perumahan; dan  

c. pelestarian Rumah, Perumahan serta Prasarana dan Sarana Perumahan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

 

 
 

 

Paragraf 2 … 
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Paragraf 2 

Pemanfaatan Rumah 

 
Pasal 27 

(1)  Pemanfaatan Rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas 

tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian dan harus 

memastikan terpeliharanya Perumahan dan Lingkungan Hunian termasuk 

ketersediaan Sarana parkir yang memadai.  

(2)  Rumah yang dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas berada 

pada lokasi Perumahan Formal dan Perumahan Swadaya sesuai peruntukannya 

selain peruntukan Rumah toko dan Rumah kantor.  

(3)  Kegiatan usaha secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. usaha praktek keahlian perorangan yang bukan badan usaha atau bukan 

gabungan badan usaha;  

b. usaha retail dengan kategori usaha mikro dan kecil (non bankable);  

c. usaha pelayanan lingkungan yang kegiatannya langsung melayani kebutuhan 

lingkungan yang bersangkutan dan/atau tidak mengganggu/merusak 

keserasian dan tatanan lingkungan; dan  

d. kegiatan sosial tertentu yang tidak mengganggu dan/atau merusak keserasian 

dan tatanan lingkungan.  

(4) Kegiatan usaha diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib 

mengurus perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(5)  Khusus untuk pemanfaatan Rumah pada Rumah Susun, dapat dilakukan 

setelah:  

a. mendapatkan persetujuan penghuni Rumah Susun;  

b. mendapatkan persetujuan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan Rumah 

Susun (PPPSRS); dan/atau 

c. mendapatkan pengesahan  dari Bupati melalui Perangkat Daerah yang 

membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Rumah secara terbatas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati 

 

Bagian Keempat 

Pengendalian Perumahan 

 
Pasal 28 

 

(1)  Pengendalian Perumahan dimulai dari tahap:  

a. perencanaan;  

b. pembangunan; dan 

c. pemanfaatan … 
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c. pemanfaatan.  

(2)  Pengendalian Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:  

a. perizinan;  

b. penertiban; dan/atau  

c. penataan.  

(3)  Pelaksanaan pengendalian Perumahan dilakukan oleh  Perangkat Daerah yang 

menangani perizinan, tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan 

penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

 

Pasal 29 

 

Setiap Orang, Badan Hukum dan/atau Pemerintah Daerah yang melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  9 ayat (2) dan ayat (4), Pasal  10 ayat 

(2), Pasal 15 ayat (1), Pasal  17 ayat (3) huruf a, Pasal 19 ayat (5)  dikenakan sanksi 

administratif berupa:  

a. teguran atau peringatan tertulis;  

b. penundaan perizinan/pekerjaan;  

c. penghentian proses perizinan/pekerjaan;  

d. pembatalan perizinan;  

e. pencabutan perizinan;  

f. pembongkaran; dan/atau  

g. perintah menghentikan/membangun/membongkar/melengkapi/merevisi/ 

menyempurnakan/membangun kembali.  

 

Bagian Kelima 

Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas 

Pasal 30 

 

(1) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan utilitas Perumahan dan Permukiman dari 

Badan Hukum kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin 

keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan utilitas di 

lingkungan Perumahan dan Permukiman.  

(2)  Penyerahan Prasarana, Sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibagi menjadi:  

a. penyerahan keseluruhan;  

b. penyerahan … 
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b. penyerahan parsial;  

c. penyerahan diluar kawasan pengembangan; dan  

d. penyerahan sepihak tanpa pengembang.  

(3)  Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas diterima oleh Pemerintah Daerah 

apabila telah memenuhi:  

a. persyaratan umum meliputi lokasi Prasarana, Sarana dan Utilitas sesuai 

rencana tapak legal, sesuai dokumen perizinan dan spesifikasi teknis 

bangunan;  

b. persyaratan teknis meliputi dokumen perencanaan Perumahan yang disahkan 

oleh Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan 

dan Kawasan Permukiman dan dokumen lain seperti peil banjir, dokumen PJU, 

dan sesuai dengan ketentuan pembangunan Perumahan dan Permukiman 

lainnya; dan  

c. persyaratan administrasi yaitu dokumen Siteplan, IMB, dan surat pelepasan 

hak atas tanah dari Badan Hukum ke Pemerintah Daerah.  

Pasal 31 

(1)  Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah diserahkan kepada 

Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.  

(2)  Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pengembang, badan usaha swasta 

dan/atau masyarakat dalam pengelolaan Sarana  sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerjasama pengelolaan Sarana dengan 

pengembang, badan usaha, dan/atau masyarakat, pemeliharaan fisik dan 

pendanaannya menjadi tanggung jawab pengelola.  

(4) Sarana  yang dapat dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

ayat (3) meliputi: 

 a. sarana perniagaan/perbelanjaan; 

 b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan; 

 c. sarana pendidikan; 

 d. sarana kesehatan; 

 e. sarana peribadatan; 

 f. sarana rekreasi dan olahraga; 

 g. sarana pemakaman; 

 h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau;dan 

 i. sarana parkir. 

(5) Pengelola Prasarana, Sarana, dan utilitas tidak dapat merubah peruntukan 

Prasarana, Sarana dan utilitas kecuali ditentukan lain oleh Pemerintah Daerah.  

                                                                                                    Pasal 32 … 
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Pasal 32 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan mekanisme serah terima Prasarana, 

Sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 diatur 

dengan Peraturan Bupati. 

 

BAB IV 

PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN 

Bagian Kesatu  

Umum 

Pasal 33 

(1)  Penyelenggaraan Kawasan Permukiman bertujuan untuk memenuhi hak warga 

negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, 

serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim.  

(2)  Penyelenggaraan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mencakup Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan pendukung perikehidupan 

dan penghidupan diperkotaan melalui tahapan perencanaan, pembangunan, 

pemanfaatan dan pengendalian.  

(3)  Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dilakukan berdasarkan ketentuan dan 

peraturan perundang-undangan serta kondisi budaya, sosial dan ekonomi 

Daerah.  

Pasal 34 

 

(1) Penyelenggaraan Kawasan Permukiman wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan 

pengembangan Kawasan Permukiman yang terpadu dan berkelanjutan yang 

meliputi : 

a. hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup diluar 

kawasan lindung;  

b. keterkaitan Lingkungan Hunian perkotaan;  

c. keterkaitan antara pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan dan 

pengembangan kawasan perkotaan;  

d. keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup;  

e. keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan Setiap Orang; dan  

f. lembaga yang mengoordinasikan pengembangan Kawasan Permukiman.  

 (2) Penyelenggaraan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui:  

a. pengembangan yang telah ada;  

b. pembangunan… 
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b. pembangunan baru; atau  

c. pembangunan kembali.  

(3)  Arahan pengembangan Kawasan Permukiman disesuaikan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 35 

 

(1)  Penyelenggaraan Lingkungan Hunian perkotaan dilakukan melalui:  

a. pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan;  

b. pembangunan hunian lingkungan baru perkotaan;dan  

c. pembangunan kembali Lingkungan Hunian perkotaan.  

(2)  Penyelenggaraan pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:  

a. peningkatan efisiensi potensi Lingkungan Hunian perkotaan dengan 

memperhatikan fungsi dan peranan perkotaan;  

b. peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan;  

c. peningkatan keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Lingkungan 

Hunian perkotaan;  

d. penetapan bagian Lingkungan Hunian perkotaan yang dibatasi dan yang 

didorong pengembangannya;  

e. pencegahan tumbuhnya lingkungan dan kawasan kumuh; dan  

f. pencegahan tumbuh dan berkembangnya Lingkungan Hunian yang tidak 

terencana dan tidak teratur.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Lingkungan Hunian perkotaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan peraturan perundang-

undangan.  

  

Pasal 36 

 

(1)  Pembangunan kembali Lingkungan Hunian perkotaan dimaksudkan untuk 

memulihkan fungsi Lingkungan Hunian perkotaan.  

(2)  Pembangunan kembali dilakukan dengan cara:  

a. rehabilitasi;  

b. rekonstruksi; atau  

c. peremajaan.  

(3) Pembangunan … 



- 24 - 
 

 
 

(3) Pembangunan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjamin hak 

penghuni untuk dimukimkan kembali di lokasi yang sama sesuai dengan 

ketentuan  peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 37 

(1) Penyelenggaraan pengembangan Lingkungan Hunian perkotaan dan 

pembangunan kembali Lingkungan Hunian perkotaan dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah.  

(2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk atau 

menunjuk Badan Hukum melalui mekanisme kerjasama. 

(3) Pembentukan atau penunjukan Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati  

(4) Bupati dapat mendelegasikan penetapan pembentukan atau penunjukan Badan 

Hukum kepada pejabat yang ditunjuk.  

 

Bagian Kedua 

Perencanaan Kawasan Permukiman 

 
Pasal 38 

(1) Perencanaan Kawasan Permukiman harus dilakukan sesuai dengan tata ruang 

wilayah Daerah. 

(2) Perencanaan Kawasan Permukiman dimaksudkan untuk menghasilkan 

dokumen rencana Kawasan Permukiman sebagai pedoman bagi seluruh 

pemangku kepentingan.  

(3) Perencanaan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus mencakup:  

a. peningkatan sumber daya perkotaan;  

b. mitigasi bencana; dan  

c. penyediaan atau peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.  

(4) Dokumen rencana Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan  dengan Keputusan Bupati. 

 

Bagian Ketiga 

Pembangunan Kawasan Permukiman  

Pasal 39 

(1) Pembangunan Kawasan Permukiman disesuaikan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

(2) Pembangunan … 
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(2) Pembangunan  Kawasan  Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

terdiri  atas pembangunan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan serta 

pembangunan tempat kegiatan pendukung perkotaan dan perdesaan. 

 

Bagian Keempat 

Pemanfaatan Kawasan Permukiman 

Pasal 40 

(1)  Pemanfaatan Kawasan Permukiman dilakukan untuk:  

a. menjamin Kawasan Permukiman sesuai dengan fungsinya sebagaimana 

ditetapkan dalam rencana tata ruang; dan  

b. mewujudkan struktur ruang sesuai dengan perencanaan Kawasan 

Permukiman.  

(2) Pemanfaatan Kawasan Permukiman disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan 

perundang-undangan.  

 

Pasal 41 

Pemanfaatan  kawasan  permukiman  sebagaimana dimaksud dalam Pasal   40 

terdiri atas:  

a. pemanfaatan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan; dan 

b. pemanfaatan tempat kegiatan pendukung perkotaan dan perdesaan. 

 

Bagian Kelima 

Pengendalian Kawasan Permukiman 

Pasal 42 

(1)  Pengendalian Kawasan Permukiman dilakukan untuk:  

a. menjamin pelaksanaan pembangunan Permukiman dan pemanfaatan 

Permukiman sesuai dengan rencana Kawasan Permukiman;  

b. mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman 

Kumuh; dan  

c. mencegah terjadinya tumbuh dan berkembangnya Lingkungan Hunian yang 

tidak terencana dan tidak teratur.  

(2)  Pengendalian Kawasan Permukiman dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan 

Hukum dan/atau Setiap Orang yang dilaksanakan sesuai denganketentuan dan 

peraturan perundang-undangan serta kewenangan Pemerintah Daerah.  

 

BAB V … 
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BAB V 

PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 43 

(1)  Pemeliharaan dan perbaikan dimaksudkan untuk menjaga fungsi Perumahan 

dan Kawasan Permukiman sehingga dapat berfungsi secara baik dan 

berkelanjutan untuk kepentingan peningkatan kualitas hidup setiap Orang pada 

Rumah serta Prasarana, Sarana  dan Utilitas Umum di Perumahan, Permukiman, 

Lingkungan Hunian dan Kawasan Permukiman.  

(2) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

oleh Pemerintah Daerah, Badan hukum dan/atau setiap Orang.  

(3)  Perbaikan oleh Pemerintah Daerah dilakukan terhadap Rumah Umum yang 

dinilai tidak layak huni dan bagi korban bencana alam.  

(4)  Perbaikan rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat 

stimulant.  

(5) Perbaikan rumah bagi korban bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah. 

 

Pasal 44 

Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan perbaikan 

prasarana, sarana  dan utilitas umum di perumahan, permukiman, lingkungan 

hunian dan kawasan permukiman. 

 

Bagian Kedua 

Pemeliharaan 

Pasal 45 

 

(1) Pemeliharaan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum dilakukan 

melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala. 

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

setiap Orang. 

(3) Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk Perumahan, 

Permukiman, Lingkungan Hunian dan Kawasan Permukiman dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah, Badan hukum dan/atau setiap Orang.  

 

(4) Pelaksanaan … 



- 27 - 
 

 
 

(4) Pelaksanaan dan mekanisme pemeliharaan diselenggarakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

Bagian Ketiga 

Perbaikan  

Pasal 46 

 

Perbaikan Rumah dan Prasarana, Sarana  atau Utilitas umum dilakukan melalui 

rehabilitasi  atau pemugaran. 

Pasal 47 

(1)  Perbaikan Rumah wajib dilakukan oleh setiap Orang.  

(2) Perbaikan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk Perumahan, 

Permukiman, Lingkungan Hunian dan Kawasan Permukiman dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah, Badan hukum dan/atau Setiap Orang sesuai kewenangan 

masing-masing.  

(3) Pelaksanaan dan mekanisme perbaikan Rumah dan Prasarana, Sarana, atau 

Utilitas Umum disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

BAB VI 

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN 

PERMUKIMAN KUMUH 

Pasal 48 

(1)  Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan 

Permukiman Kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya 

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru serta untuk menjaga dan 

meningkatkan kualitas dan fungsi Perumahan dan Permukiman.  

(2) Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan 

Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

berdasarkan pada prinsip kepastian bermukim yang menjamin hak setiap warga 

negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki tempat tinggal sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(3) Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan 

Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau Setiap Orang.  

 

Pasal 49 … 
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Pasal 49 

(1)  Pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dilakukan dengan konsep penataan 

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh perkotaan serta peningkatan 

kualitas rumah dan sarana dan prasarana penunjang permukiman sesuai 

kewenangannya.  

(2)  Pelaksanaan dan pencegahan dan peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) bersifat stimulant.  

(3) Dalam hal pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas memerlukan 

penetapan lokasi, maka penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman 

Kumuh harus memenuhi persyaratan:  

a. kesesuaian dengan rencana tata ruang;  

b. kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan;  

c. kondisi dan kualitas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang memenuhi 

persyaratan dan tidak membahayakan penghuni;  

d. tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan;  

e. kualitas bangunan; dan  

f.  kondisi sosial ekonomi masyarakat.  

(4)  Pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan 

Permukiman Kumuh disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

Pasal 50 

(1)  Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh wajib didahului 

proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan 

peran masyarakat.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pendataan, peran serta masyarakat dan 

penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 

Bupati.  

 Pasal 51 

(1) Penanganan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman 

Kumuh dengan pola pemukiman kembali dilakukan untuk mewujudkan 

kondisi Rumah, Perumahan dan Permukiman yang lebih baik guna melindungi 

keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat.  

 

                                                                                              (2). Permukiman … 
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(2) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 

dengan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi yang tidak mungkin 

dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau 

rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.  

(3)  Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah.  

(4)  Lokasi yang akan ditentukan sebagai tempat untuk pemukiman kembali 

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.  

 

BAB VII 

PENYEDIAAN TANAH 

Pasal 52 

Proses dan tahapan penyediaan tanah untuk pembangunan Rumah, Perumahan dan 

Kawasan Permukiman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

BAB VIII 

PENDANAAN 

Pasal 53 

Pendanaan dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan dana untuk pemenuhan 

kebutuhan Rumah Khusus peningkatan kualitas Rumah tidak layak huni, 

pemeliharaan dan perbaikan Prasarana, Sarana dan utilitas Perumahan dan 

Permukiman yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah.  

Pasal 54 

Dana untuk pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 

bersumber dari:  

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau  

b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

Pasal 55 

Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dimanfaatkan untuk mendukung:  

a. penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai kewenangannya;  

b. pemeliharaan dan perbaikan Rumah tidak layak huni secara stimulan;  

c. peningkatan kualitas lingkungan dan Kawasan Permukiman;  

d. pemenuhan kebutuhan lahan untuk rumah susun dan  rumah khusus; dan 

e. tanggap darurat penyediaan Rumah bagi korban bencana alam.  

BAB IX… 



- 30 - 
 

 
 

BAB IX 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 56 

(1) Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.  

(2)  Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

memberikan masukan dalam:  

a. penyusunan rencana pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;  

b. pelaksanaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;  

c. pemanfaatan Perumahan dan Kawasan Permukiman;  

d. pemeliharaan dan perbaikan Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

dan/atau  

e. pengendalian Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.  

(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 

membentuk forum pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang 

mempunyai fungsi dan tugas : 

a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;  

b. membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan Penyelenggaraan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman;  

c. meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat;  

d. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah; dan/atau  

e. melakukan peran arbitrase dan mediasi dibidang Penyelenggaraan Perumahan 

dan Kawasan Permukiman; dan  

f. fungsi/tugas lain sesuai kebutuhan Daerah.  

(4)  Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari unsur:  

a. Perangkat Daerah yang terkait dalam bidang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman;  

b. asosiasi perusahaan penyelenggara Perumahan dan Kawasan Permukiman;  

c. asosiasi profesi penyelenggara Perumahan dan Kawasan Permukiman;  

d. asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara Perumahan 

dan Kawasan Permukiman;  

e. pakar di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan/atau  

f. lembaga swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, tugas dan fungsi forum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dtetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BAB X … 
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BAB X 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 57 

(1) Bupati melakukan pembinaan atas Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman di Daerah meliputi:  

a. pembinaan perencanaan;  

b. pembinaan pengaturan;  

c. pembinaan pengendalian; dan  

d. pembinaan pengawasan.  

(2)  Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati 

melakukan konsultasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, 

baik vertikal maupun horizontal.  

 

Pasal 58 

(1) Pembinaan  Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a 

merupakan satu kesatuan yang utuh dari rencana pembangunan nasional dan 

rencana pembangunan Daerah.  

(2)  Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh 

pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat yang 

dimuat dan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana 

pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

(3)  Pembinaan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b 

meliputi penyediaan tanah, pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan dan 

Pendanaan.  

(4)  Pembinaan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 58 ayat (1) 

huruf c meliputi pengendalian Rumah, Perumahan, Permukiman, Lingkungan 

Hunian, dan Kawasan Permukiman.  

(5)  Pembinaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d 

meliputi pemantauan, evaluasi, dan koreksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

 

Pasal 59  

(1)  Bupati dapat mendelagasikan kewenangan  pembinaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 58 ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menangani Tata Ruang, 

Perumahan dan Permukiman.  

                                                                                                    (2) Perangkat … 
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(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun pedoman 

teknis dan/atau pelaksanaan sebagai dasar pelaksanaan pembinaan selain 

ketentuan yang tertuang pada tugas, pokok dan fungsi.  

 

BAB XI 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 60 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi 

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana 

di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil 

tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang 

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a.  menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman  agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap 

dan jelas; 

b.  meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 

atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan 

tindak pidana Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

c.  meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan 

sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman; 

d.  memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana 

di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

e.  melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 

pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan 

bukti tersebut; 

f.  meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 

tindak pidana di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

g.  menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas 

orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; 

h.  memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perumahan dan 

Kawasan Permukiman; 

i. memanggil … 
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i.  memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi; 

j.  menghentikan penyidikan; dan/atau 

k.  melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 

pidana di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4)  Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum 

melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

 

BAB XII 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 61  

 

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  

25 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama  6 (enam) bulan  atau 

pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 

 

BAB XIII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 62 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,  Prasarana dan Sarana  Perumahan 

yang sudah diserahterimakan tetapi belum disertai dokumen kepemilikan beserta 

surat pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c, 

pengelola wajib menyerahkan dokumen kepemilikan tersebut  paling lambat 12 (dua 

belas) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB XIV … 
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BAB XIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 63 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.  

 

Ditetapkan di Palabuhanratu 

pada tanggal 8 Agustus 2019 

BUPATI SUKABUMI, 

 

            ttd 

 

MARWAN HAMAMI 

Diundangkan di Palabuhanratu 

pada tanggal 8 Agustus 2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI, 

 

          ttd 

 

IYOS SOMANTRI 

 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 5 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  PROVINSI JAWA BARAT 

NOMOR  5/145/2019   
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI 

NOMOR 5 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

I. Umum 

Salah satu tanggung jawab yang paling asasi bagi negara adalah pemenuhan 

kebutuhan warga negara akan perumahan. Tanggung jawab ini beriringan dengan 

kedudukan negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah untuk memenuhi 

hak konstitusional warga negara, yang telah diatur dan diamanatkan secara jelas 

dalam UUD 1945. Salah satu bentuk pelaksanaan amanat tersebut adalah 

dengan mewujudkan kesejahtraan warga negara melalui penyediaan tempat 

tinggal dan lingkungan yang baik dan sehat. 

Sebagai salah satu perwakilan dari Pemerintah di tingkat Kabupaten, Pemerintah 

Kabupaten Sukabumi memiliki tanggung jawab yang sama dalam pemenuhan hak 

konstitusional warga negara atas perumahan dan kawasan permukiman sesuai 

dengan batas kewenangan yang dimilikinya. Kewenangan yang dimiliki oleh 

Pemerintah Kabupaten/Kota terkait perumahan dan permukiman ini sudah 

diatur oleh Undang-Undang nomor 1 Tahun 2011. Kewenangan tersebut 

diantaranya meliputi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, 

pemeliharaan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan. Dalam hal ini kegiatan 

pengaturan dirinci lagi dalam beberapa sub kegiatan seperti peningkatan kualitas 

perumahan dan kawasan permukiman, penyediaan tanah, pendanaan dan peran 

serta masyarakat.  

Untuk menindaklanjuti kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi terkait 

pemenuhan hak konsitusi warga pada Undang-Undang nomor 1 Tahun 2011, 

maka perlu dibentuk Peraturan Daerah mengenai Perumahan dan Kawasan 

Permukiman. Substansi dari Peraturan Daerah tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman antara lain meliputi penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan 

permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas 

perumahan dan kawasan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan, 

peran serta masyarakat, termasuk diantaranya fungsi pembinaan dan 

pengawasan. 

 

II. Pasal … 
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II. Pasal Demi Pasal 

Pasal 1 

Cukup Jelas. 

Pasal 2 

Cukup Jelas. 

Pasal 4 

Cukup Jelas. 

Pasal 5 

        Cukup Jelas 

Pasal 6 

     Cukup Jelas. 

Pasal 7 

    Ayat (1)  

      Cukup Jelas. 

        Ayat (2)  

      Cukup Jelas. 

    Ayat (3)  

      Cukup Jelas. 

        Ayat (4)  

      Cukup Jelas 

     Ayat (5)  

      Cukup Jelas. 

        Ayat (6)  

      Cukup Jelas. 

     Ayat (7)  

      Cukup Jelas. 

        Ayat (8)  

      Cukup Jelas 

                Ayat (9)  

          Huruf a 

Rumah tunggal merupakan rumah yang berdiri sendiri di 

suatu tempat dan lokasinya terpisah dengan rumah 

disekitarnya. 

Huruf b … 
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Huruf b 

Rumah deret merupakan rumah yang masing-masing unit 

bangunannya saling menempel satu sama lain. 

Huruf c 

Rumah susun merupakan rumah yang berada di dalam 

sebuah bangunan besar bertingkat yang memuat beberapa 

unit rumah sekaligus. 

Pasal 8 

Ayat (1)  

  Cukup Jelas 

Ayat (2)  

  Cukup Jelas. 

Ayat (3)  

Yang dimaksud dengan Lahan enclave adalah lahan yang 

dikelilingi oleh kawasan lain diluar perumahan dan permukiman 

seperti hutan dan perkebunan 

Ayat (4)  

  Cukup Jelas. 

Ayat (5)  

  Cukup Jelas. 

Pasal 9 

Ayat (1)  

Hunian berimbang adalah perumahan dan kawasan permukiman 

yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam 

bentuk rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, 

rumah menengah dan rumah mewah, atau dalam bentuk rumah 

susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial, 

atau dalam bentuk rumah tapak dan rumah susun umum. 

Ayat (2)  

  Cukup Jelas. 

Ayat (3)  

  Cukup Jelas. 

 

Ayat (4) … 
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Ayat (4)  

  Cukup Jelas. 

Ayat (5)  

  Cukup Jelas. 

Pasal 10 

Cukup Jelas. 

Pasal 11 

Cukup Jelas. 

Pasal 12 

Cukup Jelas. 

Pasal 13 

Cukup Jelas. 

Pasal 14 

Cukup Jelas. 

Pasal 15 

      Cukup Jelas. 

Pasal 16 

Cukup Jelas.  

Pasal 17 

Cukup Jelas. 

Pasal 18 

Ayat (1)  

Huruf a 

Yang dimaksud dengan ROW (Right Of Way) Rencana adalah  

ruang yang direncanakan untuk menjadi jalan akses yang 

dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh 

pembina jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Huruf b 

Cukup Jelas. 

Ayat (2)  

Cukup Jelas. 

 

Ayat (3) … 
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Ayat (3)  

Cukup Jelas. 

Pasal 19 

Cukup Jelas. 

Pasal 20 

 Ayat (1) 

Cukup Jelas. 

 Ayat (2) 

Daerah kawasan khusus merupakan Daerah yang peruntukan 

lokasinya bukan untuk perumahan dan kawasan permukiman 

 Ayat (3) 

Cukup Jelas. 

 Ayat (4) 

 Cukup Jelas. 

Pasal 21 

 Cukup Jelas. 

Pasal 22 

 Cukup Jelas. 

Pasal 23 

    Cukup Jelas. 

Pasal 24 

           Cukup Jelas. 

Pasal 25 

           Cukup Jelas. 

Pasal 26 

    Cukup Jelas. 

  

Pasal 27 

Cukup Jelas. 

       Pasal 28 

       Cukup Jelas.  

Pasal 29 

       Cukup Jelas. 

Pasal 30 … 
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Pasal 30 

Cukup Jelas. 

Pasal 31 

Cukup Jelas. 

Pasal 32 

       Cukup Jelas. 

Pasal 33 

       Cukup Jelas. 

Pasal 34 

       Cukup Jelas.  

Pasal 35 

Cukup Jelas. 

Pasal 36 

Cukup Jelas. 

Pasal 37  

  Cukup Jelas. 

Pasal 38 

  Cukup Jelas. 

Pasal 39 

  Cukup Jelas. 

Pasal 40 

         Cukup Jelas. 

Pasal 41 

         Cukup Jelas. 

Pasal 42 

         Cukup Jelas. 

Pasal 43 

          Cukup Jelas. 

 

Pasal 44 

          Cukup Jelas. 

Pasal 45 

   Cukup Jelas. 

 

Pasal 46 … 
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Pasal 46 

          Cukup Jelas. 

Pasal 47 

          Cukup Jelas. 

Pasal 48 

   Cukup Jelas. 

Pasal 49 

          Cukup Jelas. 

Pasal 50  

   Cukup Jelas. 

Pasal 51 

  Cukup Jelas. 

Pasal 52 

          Cukup Jelas. 

Pasal 53 

         Cukup Jelas. 

Pasal 54 

         Cukup Jelas. 

Pasal 55 

         Cukup Jelas. 

Pasal 56  

  Cukup Jelas. 

Pasal 57 

  Cukup Jelas. 

Pasal 58 

 Cukup Jelas. 

Pasal 59  

Cukup Jelas. 

Pasal 60  

          Cukup Jelas. 

Pasal 61  

Cukup Jelas. 

 

Pasal 62 … 
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Pasal 62 

       Cukup Jelas. 

Pasal 63 

       Cukup Jelas. 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


