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LAMPIRAN 
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 
NOMOR 31 TAHUN 2022 
TENTANG 
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN 
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

Lampiran XV - Ketentuan Kegiatan Hunian 

A. Rumah Tapak

No. Luas LP KDB 
maks 

KLB 
maks KDH KTB 

maks 
TB 

maks GSB terhadap GSJ Ketentuan yang Berlaku 

Rumah tapak dengan luas LP a. lantai atap dapat dimanfaatkan
sebagai taman atap, penampungan air
atau ruang bersama;

b. menyediakan teras rumah dengan
lebar minimum 1 (satu) meter;

c. bagi yang memiliki kendaraan
bermotor wajib menyediakan area
parkir di dalam kavling atau
memarkirkan kendaraan pada parkir
komunal;

d. prinsip ruang tumbuh untuk
keseragaman atau rumah tumbuh;

e. menerapkan prinsip Zero Delta Q;
f. dapat menerapkan daur ulang sampah

dan air;
g. tidak diperbolehkan menggunakan air

tanah jika telah terlayani jaringan air
bersih; dan

h. menyediakan kolam retensi, biopori
atau sumur resapan untuk
menampung air hujan.

100% 2 0 100% 1-2 lantai
sampai dengan 60 m2 hanya 
diperbolehkan untuk LP yang 

1 < 60 m2 GSB nol telah terbangun sebelum 
Peraturan Gubernur ini 

90% 3,6 0 90% 3-4 lantai ditetapkan 

90% 0,9 0 90% 1 lantai 
Pemecahan kavling pada 

2 60 - 120 m2 
pembangunan perumahan/real 
estate hanya dapat dilakukan 

80% 3,2 min. 10% 80% 2-4 lantai dengan luas LP lebih dari 60 m2 
(enam puluh meter persegi) 

80% 0,8 min. 10% 80% 1 lantai 
3 > 120 - 240 m2

60% 2,4 min. 20% 60% 2-4 lantai a. 0 m (lebar jalan sampai 4 m);
b. 2 m (Lebar Jalan > 4 - 8 m); atau

60% 0,6 min. 20% 60% 1 lantai 
c. 1/2 kali lebar jalan atau 5 m 

4 > 240 - 400 m2
(Lebar jalan > 8 m)

50% 2 min. 20% 50% 2-4 lantai

5 > 400 m2
60% 0,6 min. 20% 60% 1 lantai 

40% 1,6 min. 20% 40% 2-4 lantai

B. Rumah Flat

No. Luas LP KDB 
maks 

KLB 
maks KDH KTB 

maks 
TB 

maks GSB terhadap GSJ Ketentuan yang Berlaku 

1 240 - 480 m2 80% 3,2 min. 10% 80% 
a. terdiri dari dua atau lebih kepala keluarga;
b. tanah bersama dengan konsep pertelaan;
c. minimal luas LP 240 (dua ratus empat puluh) meter persegi;
d. bagi yang memiliki kendaraan bermotor wajib menyediakan area parkir di

dalam kavling atau memarkirkan kendaraan pada parkir komunal;
e. menyediakan akses mandiri untuk masing-masing unit;
f. menyediakan ruang/bagian bersama yang dilengkapi dengan wifi/nirkabel; 
g. lantai atap dapat dimanfaatkan sebagai taman atap, penampungan air atau

ruang bersama;
h. menyediakan teras rumah dengan lebar minimum 1 (satu) meter;
i. menerapkan prinsip zero run off;
j. menerapkan daur ulang sampah dan air;
k. tidak diperbolehkan menggunakan air tanah jika telah terlayani jaringan air 

bersih; dan
l. menyediakan kolam retensi atau sumur resapan untuk menampung air

hujan.

a. 0 m (lebar jalan sampai 4 m);

2 > 480 - 720 m2 75% 3 min. 10% 75% 
4 lantai b. 2 m (Lebar Jalan > 4 - 8 m); atau

c. 1/2 kali lebar jalan atau 5 m
(Lebar jalan > 8 m)

3 > 720 - 960 m2 70% 2,8 min. 10% 70% 
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C. Rumah Susun Umum, Rumah Susun Komersial, Rumah Susun Negara dan Rumah Susun Khusus

Ketentuan Rumah Susun Umum Rumah Susun Negara dan Khusus Rumah Susun Komersial 

Diperuntukkan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan/atau 
Masyarakat Berpenghasilan Menengah 

Rumah susun khusus untuk kebutuhan khusus. 
Rumah susun negara untuk pegawai negeri atau 
pejabat 

Semua 

Intensitas Pemanfaatan 
Ruang 

a. LP pada radius sampai dengan 800 m dari titik transit angkutan umum massal berbasis jalan atau rel (KRL, MRT, LRT atau BRT) diberikan: KDB 55%, KLB 11,
KDH 20, KTB 60%

b. LP pada radius lebih dari 800 m sampai dengan 1200 m dari titik transit angkutan umum massal berbasis jalan atau rel (KRL, MRT, LRT atau BRT) diberikan:
KDB 55%, KLB 7, KDH 20, KTB 60%

c. LP di luar radius 1200 m dari titik transit angkutan umum massal berbasis jalan atau rel (KRL, MRT, LRT atau BRT) untuk rumah susun umum sewa, rumah
susun khusus dan rumah susun negara diberikan KDB 55%, KLB 6, KDH 20, KTB 60%

d. LP di luar radius 1200 m dari titik transit angkutan umum massal berbasis jalan atau rel (KRL, MRT, LRT atau BRT) untuk rumah susun komersial dan rumah
susun umum milik diberikan KDB 55%, KLB 4,5, KDH 20, KTB 60%

Ketentuan Lebar Muka 
Bidang Tanah, dan Akses 
Jalan 

- Lebar muka bidang tanah mempertimbangkan akses
masuk seperti kendaraan konstruksi dan/atau kendaraan
untuk kepentingan darurat

- Akses masuk berada pada sisi jalan dengan lebar
yang dapat dilalui kendaraan konstruksi dan/atau
kendaraan untuk kepentingan darurat

- Lebar muka bidang tanah mempertimbangkan
akses masuk seperti kendaraan konstruksi
dan/atau kendaraan untuk kepentingan
darurat

- Akses masuk berada pada sisi jalan dengan
lebar yang dapat dilalui kendaraan konstruksi
dan/atau kendaraan untuk kepentingan
darurat

- Memiliki akses mandiri dua arah ke jalan
utama dengan desain complete street.

- Memiliki akses mandiri dua arah ke jalan utama
dengan desain complete street. Jalan utama dengan
lebar paling sedikit 12 m.

Ketentuan yang Berlaku - Luas LP di atas 960 m2; 
- Terhadap rumah susun pada radius 800 m dari titik transit wajib menyediakan fasilitas jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman menuju titik transit;
- menyediakan taman untuk kepentingan publik dan ruang evakuasi;
- bangunan hunian dengan prinsip hunian tangguh berkelanjutan yang mengantisipasi pasca pandemi;
- dilayani oleh infrastruktur dasar berupa jaringan perpipaan air bersih;
- mendaur ulang air untuk pemenuhan kebutuhan air setempat;
- menerapkan prinsip zero run off;
- membangun sumur resapan/drainase vertikal yang disesuaikan dengan jenis tanah dan ketentuan teknisnya; dan
- ketinggian bangunan tidak melampaui batasan ketinggian kawasan KKOP

Ketentuannya Lainnya - menyediakan ruang untuk fungsi usaha
- dapat dibangun di atas bangunan prasarana dan sarana

umum seperti pasar rakyat, terminal, stasiun dan lain-lain
sepanjang tidak mengganggu prasarana dan sarana umum
tersebut, menyediakan fasilitas penunjang terpisah
dengan fasilitas penunjang pada fungsi bangunan
prasarana dan sarana umum dan menyediakan akses
mandiri untuk kebutuhan rumah susun umum yang
memperhatikan aksesibilitas, keamanan dan keselamatan
penghuni.

- untuk rumah susun umum milik menerapkan konsep
strata title atau pertelaan

- 

menyediakan rumah susun umum dengan luas paling 
sedikit 20% dari total luas lantai rumah susun komersial 
yang dibangun 
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