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Penentuan Sempadan Petak Dan Takrif Ciri-Ciri Binaan Kekal

(Features Of Permanent Construction)

1. Tujuan

Pekeliling ini bertujuan untuk memberi penjelasan mengenai urusan penentuan
sempadan petak serta memberi takrif ‘ciri-ciri binaan kekal (features of permanent
construction)’ yang terdapat di dalam Akta Hakmilik Strata (AHS), 1985.

2. Latarbelakang

2.1 Mengikut seksyen 10(1)(b) AHS, 1985, Juruukur Tanah perlu mengesahkan
bahawa beliau telah membandingkan pelan strata yang dikemukakan dengan
pelan asal bangunan, sementara bagi pelan tingkat pula, bahawa sempadan
tiap-tiap petak yang ditunjukkan adalah mengikut ciri-ciri binaan kekal dalam
bangunan.

2.2 Dalam pada itu pula, terdapat juga bangunan yang disahkan oleh Akitek
sebagai telah didirikan mengikut pelan bangunan yang diluluskan dan telah
diberikan sijil layak diduduki tetapi berlaku perubahan atau ubahsuai selepas
itu pada binaanya. Disamping itu terdapat berbagai bahan dan bentuk binaan
digunakan sebagai sempadan petak seperti cermin, ‘gypsum board’, ‘sliding
door’, ‘roller shutter’ dan lain-lain lagi.

2.3 Fonemena ini telah menimbulkan kekeliruan kepada Juruukur Tanah dari segi
kaedah menentukan sempadan petak, iaitu samada berdasarkan kedudukan
binaan yang selaras dengan maklumat yang terdapat pada pelan bangunan atau
kedudukan binaan yang telah diubahsuai. Juruukur Tanah juga menghadapi
kesukaran untuk menentukan atau mengesahkan jenis atau bentuk binaan
kekal yang sebenar sebagai sempadan petak



3. Penentuan Sempadan Petak

3.1 Dengan ini adalah ditetapkan bahawa sempadan petak adalah dimaksudkan
sempadan yang wujud bagi petak-petak sebaik sahaja Arkitek membuat
pengesahan bahawa bangunan telah dibina mengikut pelan bangunan yang
diluluskan oleh pihak berkuasa. Sebarang ubahsuai yang mengakibatkan
perubahan sempadan petak selepas bangunan disahkan oleh Arkitek tidak
akan diambilkira, melainkan terdapat perakuan dari pihak berkuasa berkenaan
terhadap pindaan tersebut.

3.2 Sehubungan dengan itu, kiranya terdapat pengubahsuaian kepada binaan asal
tanpa kelulusan dari pihak berkuasa berkenaan, maka sempadan bagi petak
hendaklah dirujukkan kepada had sempadan petak yang asal, yang
berdasarkan ciri-ciri binaan kekal sebagaimana yang dikehendaki oleh
seksyen 10(1)(b) AHS, 1985. Adalah wajar diperhatikan bahawa ciri-ciri
binaan kekal tersebut perlu masih wujud untuk membolehkan penentuan had
persempadanan petak yang asal.

4. Takrif Ciri-Ciri Binaan Kekal

4.1 Istilah ciri-ciri binaan kekal ini pula hendaklah ditafsirkan sebagai meliputi
semua jenis ciri binaan yang tahan lama dan layak untuk dijadikan rujukan
had persempadanan. Juga perlu diperhatikan bahawa ciri-ciri binaan dan tidak
semestinya binaan penuh, juga diterima sebagai had persempadanan. Sebagai
contoh yang agak ekstrim, ‘metal strip’ yang ditanam pada lantai yang kekal
boleh turut diterima sebagai ciri binaan kekal.
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