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LAMPIRAN  

 
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2010  

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA YOGYAKARTA 

TAHUN 2010-2029 : Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi 

Pasal 101  

(1) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka yang menunjukkan 

perbandingan antara jumlah luas lantai dasar perkerasan dihitung terhadap 

luas tanah perpetakan.  

(2) Rencana KDB untuk Wilayah Perencanaan berkisar 10% – 90%.  

 

Pasal 102  

(1) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka yang menunjukkan 

perbandingan antara jumlah luas seluruh lantai bangunan diukur dari 

permukaan dinding luar dihitung terhadap luas tanah perpetakan.  

(2) Rencana Jumlah Lantai Bangunan untuk Wilayah Perencanaan KLB 

berkisar 0,5 – 4  

 

Pasal 103  

(1) Koefisien Dasar Hijau (KDH) sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 

angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah luas lantai dasar 

yang tidak diperkeras dihitung terhadap luas tanah perpetakan;  

(2) Rencana Koefisien Dasar Hijau untuk wilayah perencanaan KDH 

berkisar 10 – 90%  

 

Pasal 104  

(1) Pengaturan Perpetakan Bangunan adalah untuk menciptakan 

lingkungan yang baik dan teratur terutama ditinjau dari aspek bangunan 

fisik serta berperan sebagai alat kontrol pelaksanaan pembangunan.  

(2) Rencana Perpetakan Bangunan lebih difokuskan untuk bangunan 

perumahan sesuai dengan rencana pengembangan perumahan.  

(3) Pengembangan perumahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

meliputi kavling besar (ukuran >120 m2 ), Kavling sedang (ukuran 90-<120 

m2 ) dan Kavling kecil (ukuran 60-<90 m2 ) .  
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Pasal 105  

(1) Ketinggian Bangunan adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang 

diizinkan pada lokasi tertentu ditunjukkan dengan angka yang menunjukkan 

jumlah lantai bangunan dihitung dari permukaan tanah sebagai lantai 1;  

(2) Pengaturan ketinggian bangunan dimaksudkan untuk memberikan 

keleluasaan pemanfaatan ruang pada ruang dengan intensitas tinggi, 

namun memberikan pembatasan sesuai pengaturan Kawasan 

Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP).  

(3) Rencana pengaturan ketinggian bangunan untuk wilayah perencanaan 

berkisar 1 – 10 lantai, disesuaikan dengan masing-masing zona peruntukan 

ruang dan ketentuan KKOP.  

 
Pasal 106  

(1) Peraturan pengembangan dan peletakan bangunan untuk wilayah 

perencanaan mengindikasikan nilai minimal dan maksimal untuk masing-

masing zona peruntukan ruang, sebagaimana tersebut dalam Tabel 4 pada 

Lampiran II Peraturan Daerah ini.  

(2) Peraturan pengembangan dan peletakan bangunan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai arahan untuk rencana rinci tata 

ruang kota dan peraturan zonasi.  

(3) Pengaturan pengembangan dan peletakan bangunan pada masing-

masing zona peruntukan ruang secara rinci dan operasional diatur lebih 

lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota.  
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