
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Defenisi Operasional 

 Dalam upaya untuk memperjelas pengertian-pengertian yang dibahas dalam 

pengertian ini, maka diperlukan pembahasan-pembahasan sebagai berikut : 

2.1.1.1.Pengertian Efektivitas adalah 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online (http://kbbi.web.id/) 

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Efektif adalah : 

− ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) 

− manjur atau mujarab (tentang obat) 

− dapat membawa hasil 

− mulai berlaku (tentang Undang-Undang, Peraturan)1. 

 Efektivitas mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil 

yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai 

Berikut  ada beberapa pengertian  Efektivitas menurut para ahli, yaitu: 

1Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, http://kbbi.web.id/efektif, diakses 
tanggal, 3 November 2017.    
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1. Menurut Emerson, Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran 

atau tujuan yang telah ditentukan.Jadi apabila tujuan tersebut telah dicapai, baru 

dapat di katakan efektif. 

2. Menurut Hasibuan, Efektivitas adalah tercapainya suatu sasaran secara eksplisit 

dan implisit. 

3. Menurut Soerjono Soekanto, Efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok 

dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak 

hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasaranya dalam 

membimbing atau merubah prilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. 

Terkait dengan efektifitas hukum, maka unsur paksaan berkaitan erat dengan 

efektif atau tidaknya aturan hukum2. 

Hukum dapat efektif jika factor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut 

dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat . 

Suatu hukum akan efektif apabila warga masyarakat berprilaku sesuai dengan 

yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut 

mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektifitas hukum telah tercapai. Teori 

efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya 

suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (Undang-

Undang), faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

2Soerjono Soekanto, Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi, Bandung: CV. 
Ramadja Karya, 1988, hlm.80. 
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menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 

faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan,dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup3. 

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas, 

peneliti dalam penelitian ini  menggunakan definisi dari Soerjono Soekanto. 

2.1.1.2.    Pengertian Bangunan Gedung 

 Menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 yang dimaksud Bangunan 

Gedung adalah Wujud fisik hasil pekerjaan kontruksi yang menyatu dengan tempat 

kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam 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 khusus4. 

Pengertian bangunan gedung ini yang di gunakan dasar peneliti sebagai defenisi. 

2.1.1.3. Pengertian Perumahan dan Rumah 

3Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,  
Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada , 2008, hlm.8. 

4.Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan 
Gedung. 
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 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 huni5. 

 Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang 

layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya 

serta asset bagi pemiliknya. Dalam pengertian ini peneliti menyatukan istilah rumah 

dan perumahan dalam satu fungsi dan obyek dalam penelitian sebagai fungsi rumah 

tinggal/hunian (Perda Nomor 7 Tahun 2010 pasal 1 butir 11). 

2.1.1.4 Pengertian Izin Mendirikan Bangunan (IMB )  

Pengertian izin mempunyai makna berupa suatu hal yang membolehkan 

seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu hal yang menurut peraturan 

Perundang-undangan harus memiliki izin terlebih dahulu, maka akan dapat diketahui 

dasar hukumnya6. Dalam rangka penegakan hukum dalam masyarakat harus 

dilengkapi pula dengan adanya ketentuan sanksi, apabila tidak disertai sanksi maka 

efektifitas dari peraturan tersebut tidak dapat diwujudkan karena tidak memiliki daya 

paksa. 

Pengertian Izin Menurut Para Ahli ; 

5Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman. 
 

6Sri Pudiatmo, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, Bandung: Rezki 
Press, 2007, hlm.8. 
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1. Sjachran Basah mengatakan bawa Izin adalah perbuatan hukum administrasi 
Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto 
berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan 
peraturan perundang-undangan7. 

2. Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan 
dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan 
melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. 

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksana fungsi pengaturan dan bersifat 

mengendalikan yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh 

masyarakat. 

Dari definisi tersebut penulis cenderung menggunakan pendapat Sjachran 

Basah yaitu perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan 

peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana 

ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.  

3. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 

tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 yang 

dimaksud Izin Mendirikan Bangunan gedung adalah Perizinan yang diberikan oleh 

pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun 

baru,mengubah,memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai 

dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku8. 

7Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2016, hlm.198-199. 
 

8Pasal1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 
2005 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung. 
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4. Menurut Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang  Nomor 7 Tahun 2010 

tentang Bangunan Gedung, yang dimaksud Izin Mendirikan Bangunan Gedung 

/IMB, adalah perizinan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan 

gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau 

merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan 

teknis yang berlaku9. Persyaratan administrative berkaitan dengan status hak atas 

tanah, status kepemilikan bangunan, IMB. Persyaratan teknisnya meliputi tata 

bangunan dan lingkungan, peruntukan dan intensitas bangunan, KDB, KLB, KDH, 

ketinggian bangunan, GSB, jarak antar bangunan, arsitektur bangunan, persyaratan 

sesuai dengan syarat keselamatan. 

2.1.1.5. Pengertian Garis Sempadan Bangunan 

  Yang dimaksud dengan garis sempadan dalam Peraturan Daerah Kota 

Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2010 Pasal 1 yaitu: Garis pada halaman pekarangan 

perumahan yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai atau as pagar dan 

merupakan batas antara bagian kapling yang boleh dibangun dan yang tidak boleh 

dibangun bangunan.10  

2.1.1.6. Pengertian Koefisien Dasar Bangunan 

9Pasal 1 ayat (18) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 
2010 tentang Bangunan Gedung. 

10Pasal 1 ayat (25) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 
2010 tentang Bangunan Gedung. 
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  Koefisien Dasar Bangunan yang di singkat KDB adalah angka presentase 

perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dengan luas 

lahan/tanah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang,rencana tata 

bangunan dan lingkungan.11 Koefisien dasar bangunan ini dikandung maksud untuk 

kepentingan pelestarian lingkungan, resapan air permukaan tanah dan mencegah 

terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan , fungsi 

bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan. 

2.1.1.7. Pengertian Koefisien Daerah  Hijau 

  Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah angka presentase perbandingan antara 

luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang di peruntukkan bagi 

pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai 

sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.12Koefisien 

daerah hijau ini dalam pasal 17 ayat (3)  setiap bangunan umum apabila tidak 

ditentukan lain maka KDH ditentukan 30%. KDH  ini sangat penting dan berfungsi 

sebagai resapan air tanah,paru-paru kota,menghasilkan zat asam (02) yang diperlukan 

bagi mahkluk hidup untuk pernapasan, sebagai pengatur lingkungan (mikro), 

penyeimbangan alam, peneduh,keindahan kota dan lain sebagainya. 

2.1.1.8. Rencana Tata Ruang Wilayah 

11 .Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2010 pasal 1. 
12 Ayat (30) pasal (1)Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2010. 
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  Yang dimaksud Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam pengertian ini 

adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kota (Tanjungpinang) yang telah 

ditetapkan dengan peraturan daerah.13 Rencana Tata Ruang Wilayah ini selanjutnya 

di jabarkan melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berfungsi dalam 

rencana pemanfaatan kawasan perkotaan, diantaranya terkait pemetaan kawasan 

lindung, Kawasan industry, Kawasan jasa dan perdagangan, Kawasan perumahan 

kepadatan tinggi/sedang/rendah dan lain sebagainya. 

2.1.2. Kajian Konseptual 

2.1.2.1.Konsep Izin Mendirikan Bangunan. 

2.1.2.1.1. Maksud dan tujuan Izin Mendirikan Bangunan. 

 Izin Mendirikan Bangunan merupakan amanah dari pemerintah melalui  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2010, tentang 

Pedoman Pemberian Izin Medirikan Bangunan, yang menyatakan bahwa Izin 

Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah 

kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar 

dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrative dan 

persyaratan teknis yang berlaku.14 

13Ayat (25) pasal (1) Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang. 
14Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman 

Pemberian IMB. 
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Maksud dari adanya izin mendirikan bangunan bagi masyarakat yang 

menyelenggarakan kegiatan bangunan gedung adalah untuk mewujudkan kepastian 

hukum  dalam penyelenggaraan izin mendirikan bangunan sehingga legalitas 

terhadap bangunan yang ada dapat di jamin dan di pertanggung jawabkan, sedangkan 

tujuan dari izin mendirikan bangunan adalah untuk mewujudkan  bangunan gedung 

yang memenuhi persyaratan administrative dan persyaratan teknis bangunan gedung 

sesuai dengan fungsi dan tata ruang, yang selaras dengan lingkungannya  dan 

diselenggarakan dengan tertib  untuk menjamin keandalan teknis bangunan 

gedung.15. 

2.1.2.1.2. Persyaratan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan 

 Dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya 

untuk menggalakkan kepengurusan izin medirikan bangunan, maka pemerintah 

memberikan kemudahan dan penyederhanaan persyaratan izin melalui Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Nomor: 05/PRT/M/2016 Tentang 

Izin Mendirikan Bangunan Gedung. Adapun persyaratannya sebagai berikut:16 

1. Persyaratan administrative meliputi; 

a. Data pemohon (nama pemohon, alamat pemohon, status hak atas tanah). 

15Pasal 6 bagian (1) dan Pasal 10 Bagian (2) Peraturan Daerah Kota 
Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2010. 

 
16Bab.3 Pasal 8 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 5 Tahun 2016. 
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b. Data tanah (Surat bukti status hak atas tanah yang di terbitkan oleh pemerintah 

daerah dan/atau pejabat lain yang di atur dalam peraturan perundang-

undangan, data kondisi atau situasi tanah yang merupakan data teknis tanah, 

surat pernyataan bahwa tanah tidak bersengketa). 

c. Dokumen dan surat terkait (Foto kopi KRK, surat pernyataan untuk mengikuti 

ketentuan dalam KRK, data perencana kontruksi jika menggunakan perencana 

kontruksi). 

1. Persyaratan teknis meliputi; 

a. Data umum pembangunan gedung (Nama dan alamat bangunan gedung, 

fungsi, jumlah lantai, luas lantai dasar, total luas lantai, ketinggian bangunan, 

luas basement, jumlah lantai basement dan posisi bangunan gedung). 

b. Dokumen rencana teknis bangunan gedung (Rencana arsitektur, rencana 

struktur, rencana utilitas). 

2.1.2.1.2.3.   Jangka waktu dan  Proses Penerbitan IMB. 

 Konsep dalam proses penerbitan izin mendirikan bangunan harus mudah, 

murah, cepat, tepat dan terukur serta dapat di pertanggungjawabkan secara hukum. 

Konsep penerbitan IMB ini juga terkait dengan pola pelayanan, dimana esensi 

pelayanan itu  harus dapat memberikan kenyamanan, keamanan dan kepuasan bagi 

masyarakat yang dilayani. Adapun jangka waktu dan proses penerbitan izin 

mendirikan bangunan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 
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Perumahan Rakyat nomor 05 tahun 2016, dihitung sejak pengajuan permohonan IMB 

meliputi17 : 

a. IMB bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai paling lama 3 (tiga) hari 

kerja; 

b. IMB bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai paling lama 4 (empat) hari 

kerja; 

c. IMB bangunan gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum 

paling lama 7 (tujuh) hari kerja; 

 Ketentuan lebih jelas mengenai jangka waktu proses permohonan dan 

penerbitan IMB sebagaimana dimaksud akan dijelaskan dalam bagan alur tahapan 

penyelenggaraan IMB: 

a. Bagan Alur Penyelenggaraan IMB Bangunan Gedung Sederhana 1 (satu) 

Lantai. 

 

 

 

 

17Pasal 45 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 5 Tahun 2016. 
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b. Bagan Alur Penyelenggaraan IMB Bangunan Gedung Sederhana 2 (dua) 

Lantai. 

 

 

 

 

 

 

 

c. Bagan Alur Penyelenggaraan IMB Bangunan Gedung Tidak Sederhana Bukan 

Untuk Kepentingan Umum. 
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2.1.2.2. Konsep RumahTinggal/Hunian 

 Pada umumnya rumah berfungsi sebagai tempat untuk menikmati kehidupan 

yang nyaman, tempat untuk istirahat, tempat berkumpulnya keluarga dan tempat 

untuk menunjukkan tingkat social dalam masyarakat. Proses penyelenggaraan 

pembangunan rumah hunian yang berkembang dalam masyarakat terbagi dalam dua 

tipe yaitu: 

1. Penyelenggaraan pembangunan rumah bentuk tunggal (di sebut rumah), biasa 

dilakukan oleh orang/orang. 

2. Penyelenggaraan pembangunan rumah secara berkelompok (disebut 

perumahan) biasa dilakukan oleh badan hukum/perorangan. 

 Rumah tinggal/hunian adalah merupakan bagian yang sangat penting  

sebagai tempat manusia berteduh, beristirahat dan  melakukan aktifitas/kegiatannya 

untuk mencapai tujuan hidupnya serta berbagai sasaran yang sangat membantu 

menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Konsep pembangunan rumah 

selalu di desain sedemikian rupa agar terlihat aman dan nyaman. Namun 

pembangunan rumah baik tunggal maupun berkelompok harus senantiasa 

berpedoman pada tatanan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.  

 Dalam konsep rumah hunian ini, untuk mewujudkan rumah ideal, 

Persyaratan tata bangunan dan lingkungan   merupakan hal yang sangat penting, 

dimana kepadatan bangunan harus diatur sedemikian rupa, pembangunan harus 

dilakukan secara merata, ketinggian bangunan tidak boleh mengganggu kegiatan 
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penerbangan, jarak antara bangunan dan jalan/sungai/waduk harus sesuai dengan 

ketentuan GSB, jarak antara bangunan yang satu dengan lainnya terukur/tersedia 

ruang, peruntukan bangunan disesuaikan dengan tata ruang wilayah, system 

pengendalian dampak lingkungan yang menyangkut drainase, sarana air bersih, 

pertamanan/ penghijauan, kebersihan lingkungan dan persampahan harus terjaga. 

2.1.2.3. Konsep Pengawasan Pelaksanaan Kontruksi Bangunan. 

 Sesuai dengan pasal 126  Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 

Tahun 2010 pengawasan pelaksanaan kontruksi bangunan di lakukan dengan cara18 : 

1) Pemerintah kota melaksanakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan 

kontruksi dalam pemenuhan atau pelanggaran bangunan gedung. 

2) Pengawasan kontruksi bangunan gedung dapat berupa kegiatan pengawasan 

pelaksanaan kontruksi atau kegiatan menejemen kontruksi pembangunan 

bangunan gedung. 

3) Kegiatan pengawasan pelaksanaan kontruksi dilakukan pada tahap 

pelaksanaan kontruksi meliputi; Pengawasan biaya, mutu, waktu dan 

pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung. 

4) Kegiatan menejemen kontruksi dilakukan pada tahap perencanaan teknis 

hingga pelaksanaan kontruksi meliputi; Pengendalian biaya, mutu, waktu dan 

pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung setelah pelaksanaan kontruksi 

selesai untuk memperoleh SLF(sertifikat laik fungsi) bangunan gedung. 

18Pasal 126 Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2010. 
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2.1.2.4. Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan  Bangunan Gedung. 

 Program pemerintah dalam kegiatan pembangunan harus selalu bersinergi 

dan mencerminkan aspirasi masyarakat, dukungan dan peran serta masyarakat mutlak 

dibutuhkan, tanpa ada dukungan masyarakat program-program kegiatan 

pembangunan pemerintah tak bisa berjalan dengan maksimal. Adapun peran  

masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung terdapat dalam pasal 160 

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan 

Gedung sebagai berikut;19 

Pasal 160 

(1) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, masyarakat dapat memantau dan 

menjaga ketertiban dalam seluruh proses penyelenggaraan. 

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara obyektif 

dengan penuh tanggungjawab, dengan tidak menimbulkan gangguan dan/atau 

kerugian bagi pemilik dan /atau  penggunan bangunan gedung, masyarakat 

dan lingkungan. 

(3) Menjaga ketertiban  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dilakukan dengan 

mencegah setiap perbuatan diri sendiri atau kelompok yang dapat mengurangi 

tingkat keandalan bangunan gedung dan/atau mengganggu penyelenggaraan 

bangunan bangunan gedung dan lingkungannya. 

19Pasal 160 Peraturan Daerah Kota Tanjungpinag Nomor 7 Tahun 2010 
tentang Bangunan Gedung. 
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2.1.3.  Landasan Yuridis 

2.1.3.1.Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 28 Tahun 2002. 

Ketentuan yang mengaturan tentang bangunan gedung terdapat dalam: 

Bab II. Tentang Azas, Tujuan dan Lingkup Terkait Bangunan Gedung.  

Pasal 2 

Bangunan gedung diselenggarakan berlandaskan asas kemanfaatan, 

keselamatan, keseimbangan serta keserasian bangunan gedung dengan 

lingkungannya.20 

Pasal 3  

Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk: 

(1) Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata 

bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya; 

20Penjelasan pasal 2: Azas kemanfaatan digunakan sebagai landasan agar 
bangunan gedung dapat di wujudkan dan diselenggarakan sesuai dengan fungsi yang 
ditetapkan, serta sebagai wadah kegiatan manusia yang memenuhi nilai-nilai 
kemanusiaan yang berkeadilan, termasuk aspek kepatutan dan kepantasan. Azas 
keselamatan dipergunakan sebagai landasan agar bangunan gedung memenuhi 
persyaratan bangunan gedung yaitu persyaratan keandalan teknis untuk menjamin 
keselamatan pemilik dan pengguna bangunan gedung serta masyarakat dan 
lingkungan sekitar, disamping persyaratan yang bersifat administrative. Azas 
keseimbangan digunakan sebagai landasan agar keberadaan bangunan gedung 
berkelanjutan tidak mengganggu keseimbangan ekosistem dan lingkungan . Azas 
keserasian dipergunakan sebagai landasan agar penyelenggaraan bangunan gedung 
dapat mewujudkan keserasiandan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungan 
sekitarnya. 
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(2) Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin 

keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, 

kenyamanan dan kemudahan; 

(3) Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung. 

Pasal 35 

(1) Pembangunan bangunan gedung dapat dilaksanakan setelah rencana teknis 

bangunan gedung di setujui oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Izin 

Mendirikan Bangunan, kecuali bangunan gedung fungsi khusus. 

Bab VIII. Sanksi 

 Pasal 44 

  Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban 

pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung 

sebagaimana dimaksud dalam Undang undang ini dikenai sanksi administrative dan/ 

atau sanksi pidana.21 

21 . Penjelasan pasal 44: Penggunaan sanksi tidak berarti membebaskan 
pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung dari kewajibannya memenuhi ketentuan 
yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Yang dimaksud sanksi administrative 
adalah sanksi yang di berikan administrator (pemerintah)  kepada pemilik dan/atau 
pengguna bangunan gedung tanpa melalui proses peradilan karena tidak terpenuhinya  
ketentuan Undang-undang ini. Sanksi administrative meliputi beberapa jenis, yang 
pengenaannya bergantung pada tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pemilik 
dan/atau pengguna bangunan gedung.  
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2.2.3.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 

tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002. 

 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 yang terkait dengan ketentuan 

Rumah hunian terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut : 

1) Fungsi Bangunan Gedung: 

Pasal 6  

(1) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan  

lokasi yang di atur dalam RTRW. 

(2) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diusulkan oleh pemilik bangunan 

gedung dalam pengajuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan.22 

(3) Pemerintah Daerah menetapkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung 

kecuali gedung fungsi khusus. 

Pasal 7 

(1) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dapat di ubah melalui permohonan 

baru Izin Mendirikan Bangunan.23 

22Penjelasan pasal 6 ayat (2); Pengusulan fungsi dan klasifikasi bangunan 
ngedung di cantumkan dalam permohonan izin mendirikan bangunan gedung. Dalam 
hal pemilik bangunan gedung berbeda dengan pemilik tanah, maka dalam 
permohonan izin mendirikan bangunan gedung harus ada persetujuan pemilik tanah. 

23Penjelasan pasal 7 ayat (1); Perubahan fungsi misalnya dari bangunan 
gedung fungsi hunian menjadi fungsi usaha. Perubahan klasifikasi misalnya dari 
bangunan gedung milik negara menjadi bangunan gedung milik badan usaha, atau 
bangunan gedung semi permanen menjadi permanen. 
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(2) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung di usulkan oleh pemilik 

dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan peruntukan 

lokasi dalam RTRW. 

(3) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus di ikuti dengan 

pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis bangunan gedung. 

2) Status Kepemilikan Bangunan Gedung: 

Pasal 12 

(1) Status kepemilikan bangunan gedung di buktikan dengan surat bukti 

kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, 

kecuali bangunan gedung fungsi khusus. 

(2) Pemilik bangunan gedung wajib memberikan data yang di perlukan oleh 

Pemerintah Daerah dalam melakukan pendataan bangunan gedung. 

3) Izin Mendirikan Bangunan: 

Pasal 14 

(1) Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki izin 

mendirikan bangunan gedung.24 

(2) Izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di 

berikan oleh Pemerintah Daerah, kecuali bangunan gedung fungsi khusus  

oleh pemerintah.25 

24Penjelasan pasal 14 ayat (1) ; Izin mendirikan bangunan gedung merupakan 
satu-satunya perizinan yang di perbolehkan dalam penyelenggaraan bangunan 
gedung, yang menjadi alat pengendali penyelenggaraan bangunan gedung. 
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(3) Pemerintah Daerah wajib memberikan  surat keterangan rencana kota untuk 

lokasi yang bersangkutan  kepada setiap orang yang  akan mengajukan 

permohonan izin mendirikan bangunan gedung.26 

(4) Surat keterangan rencana kota merupakan ketentuan yang berlaku untuk 

lokasi yang bersangkutan dan berisi: 

a. Fungsi bangunan gedung yang dapat di bangun pada lokasi 

bersangkutan; 

b. Ketinggian maksimum bangunan gedung yang di izinkan; 

c. Jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan 

KTB yang diizinkan; 

4) Persyaratan Tata Bangunan: 

2.2.3.3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang 

Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. 

25Pejelasan pasal 14 ayat (2); Proses pemberian izin bangunan gedung harus 
mengikuti prinsip-prinsip pelayanan prima dan murah/terjangkau. Pemerintah Daerah 
menyediakan formulir permohonan izin mendirikan bangunan gedung yang 
informative yang berisikan antara lain: - Status tanah, - Data pemohon/pemilik 
bangunan gedung (nama, alamat, tempat tanggal lahir, pekerjaan, Nomor ktp, Dll), 
data lokasi( letak/alamat, batas-batas, luas, status kepemilikan dll). -  Data rencana 
bangunan gedung (fungsi/klasifikasi, luas bangunan gedung, jumlah 
lantai/ketinggian, KDB, KLB, KDH dll), - Data penyedia jasa kontruksi (nama, 
alamat, penanggung jawab penyedian jasa perencana kontruksi). 

26Penjelasan pasal 14 ayat (3); Sebelum mengajukan permohonan izin 
mendirikan bangunan gedung, setiap orang harus sudah memiliki surat keterangan 
rencana kota yang di peroleh secara cepat, dan tanpa biaya. Surat keterangan rencana 
kota di berikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan gambar peta lokasi tempat 
bangunan gedung yang akan didirikan oleh pemilik. 
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 Peraturan Menteri Dalam Negeri ini ditetapkan di Jakarta tanggal 30 April 

2010 oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan di undangkan dalam 

penempatanya dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 8 Juni 2010 

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesi Patrialis Akbar. 

Terkait dengan prinsip dan manfaat pemberian Izin Mendirikan Bangunan /IMB 

terdapat dalam : 

Bab II  

Pasal 2 

Pemberian IMB  diselenggarakan berdasarkan prinsip; 

a. Prosedur yang sederhana, mudah dan aplikatif; 

b. Pelayanan yang cepat, terjangkau, dan tepat waktu; 

c. Keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha; dan 

d. Aspek rencana tata ruang, kepastian status hukum pertanahan, keamanan dan 

keselamatan, serta kenyamanan. 

Bab III. Pemberian IMB 

Pasal 4 

Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemberian IMB berdasarkan pada: 

a. Peraturan Daerah tentang izin mendirikan bangunan ; dan 

b. RDTRK, RTBL, RTRK. 
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Bab V. Penertiban IMB 

Pasal 18 

(1) Bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya RDTRK, RTBL, dan/atau 

RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, 

peruntukkan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL, 

dan/atau RTRK dilakukan pemutihan.  

(2) Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya 1 (satu) kali.  

(3) Dalam hal pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

melakukan pemutihan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan 

tertulis untuk mengurus IMB dan perintah pembongkaran bangunan gedung.  

(4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebanyak 3 

(tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.  

(5) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana    

dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi perintah pembongkaran bangunan 

gedung.  

Pasal 19 

 Bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya RDTRK, RTBL, dan/atau 

RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya tidak sesuai dengan lokasi, 

peruntukkan, dan/atau penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL, 
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dan/atau RTRK dikenakan sanksi administratif berupa perintah pembongkaran 

bangunan gedung.  

Pasal 20 

(1) Bangunan yang sudah terbangun sesudah adanya RDTRK, RTBL, dan/atau 

RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, 

peruntukkan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL, 

dan/atau RTRK dilakukan sanksi administratif dan/atau denda.  

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan 

tertulis untuk mengurus IMB dan perintah pembongkaran bangunan gedung.  

(3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

dikenakan sanksi denda paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai 

bangunanan IMB 

2.2.3.4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05 

Tahun 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung. 

 Dalam peraturan Menteri ini terkait dengan pengertian Izi Mendirikan 

Bangunan/IMB terdapat dalam; 

Bab I  

Pasal 1 
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Yang dimaksud Izin Mendirikan Bangunan Gedung disingkat IMB adalah perizinan 

yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk membangunan gedung fungsi 

khusus oleh pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, 

mengubah, memperluas, mengurangi, dan /atau merawat bangunan gedung sesuai 

dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku .Peraturan 

Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan IMB di Daerah. 

 Terkait dengan memberikan kemudahan dan penyederhanaan persyaratan 

izin melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Nomor : 

05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung,terdapat dalam ; 

Bab III  

Pasal 8 

1. Persyaratan administrative meliputi; 

 Data pemohon (nama pemohon, alamat pemohon, status hak atas tanah ). 

a. Data tanah (Surat bukti status hak atas tanah yang di terbitkan oleh 

pemerintah daerah dan/atau pejabat lain yang di atur dalam peraturan 

perundang-undangan, data kondisi atau situasi tanah yang merupakan 

data teknis tanah, surat pernyataan bahwa tanah tidak bersengketa). 

b. Dokumen dan surat terkait (Foto kopi KRK, surat pernyataan untuk 

mengikuti ketentuan dalam KRK, data perencana kontruksi jika 

menggunakan perencana kontruksi). 

35 
 

Agus Haryono, Efektifitas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung 
Terkait Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal di Kota Tanjungpinang 
UIB repository @2018



2. Persyaratan teknis meliputi; 

a. Data umum pembangunan gedung (Nama dan alamat bangunan 

gedung, fungsi, jumlah lantai, luas lantai dasar, total luas lantai, 

ketinggian bangunan, luas basement, jumlah lantai basement dan 

posisi bangunan gedung). 

b. Dokumen rencana teknis bangunan gedung (Rencana arsitektur, 

rencana struktur, rencana utilitas). 

2.2.3.5. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang 

Bangunan Gedung. 

 Peraturan Daerah ini ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal, 15 Desember 

2010 oleh Walikota Tanjungpinang Suryatati A. Manan, di undangkan di 

Tanjungpinang pada tanggal, 15 Desember 2010 oleh Plt. Sekretaris Daerah Kota 

Tanjungpinang Drs.Gatot Winoto. PERDA ini terdiri dari XIV dan 200 pasal. 

PERDA ini sebagai penjabaran dan teknis pelaksanaan bangunan gedung dari 

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 dan peraturan di atasnya yang terkait proses 

dan syarat izin mendirikan bangunan yang ada di Kota Tanjungpinang. Adapun 

PERDA  terkait dengan izin mendirikan bangunan  adalah sebagai berikut ; 

Persyaratan Bangunan Gedung terdapat pada ; 

Bab III 

Pasal 6  
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(1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai 

dengan fungsi bangunan gedung. 

(2) Persyaratan administrasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada 

ayat(1) meliputi; 

a. Status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas 

tanah; 

b. Status kepemilikan bangunan gedung; dan 

c. IMB 

Pasal 7  

(1) Setiap bangunan gedung harus didirikan pada tanah yang status 

kepemilikannya jelas, baik milik sendiri maupun milik pihak lain. 

(2) Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan gedung, pemohon diwajibkan 

melampirkan surat bukti penguasaan dan/atau pemilikan hak atas tanah 

dimana bangunan tersebut terletak.27 

(3) Bukti status hak tanah yang di akui sebagai mana dimaksud pada ayat (1) 

berupa; 

a. Sertifikat hak atas tanah, seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna 

Usaha, Hak Pengelolaan, Hak Pakai. 

b. Akte jual beli; 

27Penjelasan pasal 7 ayat (2); Dalam mengajukan izin mendirikan bangunan 
gedung, status hak tanahnya harus dilengkapi dengan gambar yang jelas mengenai 
lokasi tanah yang bersangkutan yang memuat  ukuran dan batas-batas persil. 
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c. Girik; dan 

d. Bukti kepemilikan tanah lainnya. 

(4) Dalam hal tanahnya merupakan milik hak pihak lain, diperlukan izin 

permanfaatan tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas 

tanah atau pemilik tanah dengan pemilik bangunan gedung.28 

Pasal 9  

(1) Setiap perorangan/badan yang mendirikan bangunan gedung wajib memiliki 

IMB dari Pemerintah Kota, kecuali bangunan gedung fungsi khusus.29 

(2) IMB adalah surat bukti dari Pemerintah Kota bahwa pemilik bangunan 

gedung dapat mendirikan bangunan sesuai dengan rencana teknis bangunan 

gedung yang telah di setujui oleh Pemerintah Kota. 

(3) Walikota menerbitkan izin mendirikan bangunan gedung untuk kegiatan ; 

a. Pembangunan bangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung; 

b. Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi perbaikan/perawatan, 

perubahan, perluasan/ pengurangan; dan 

c. Pelestarian/pemugaran. 

Pasal 10  

28Penjelasan pasal 7 ayat (4); Perjanjian tertulis ini menjadi pegangan dan 
harus di taati oleh kedua belah pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang mengatur hukum perjanjian. 

29.Penjelasan pasal 9 ayat (1); Izin mendirikan bangunan gedung fungsi 
khusus di terbitkan oleh Menteri Pekerjaan Umum setelah berkoordinasi dengan 
Walikota. 
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1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan 

fungsi dan klasifikasinya. 

2) Persyaratan teknis bangunan gedung dimaksud ayat (1) meliputi persyaratan tata 

bangunan dan lingkungan dan persyaratan keandalan bangunan. 

3) Persyaratan tata bangunan dan lingkungan dimaksud ayat (2) meliputi 

persyaratan peruntukan dan itensitas bangunan gedung, arsitektur bangunan dan 

persyaratan pengendalian dampak lingkungan. 

4) Persyaratan keandalan bangunan gedung dimaksud meliputi persyaratan 

keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. 

5) Persyaratan peruntukan dan itensitas bangunan gedung dimaksud meliputi 

persyaratan kepadatan, ketinggian dan jarak bebas bangunan gedung. 

Pasal 23  

1) Garis sempadan bangunan gedung terhadap as jalan jika tidak ditentukan lain, 

ditetapkan dengan ketentuan minimal : 

a. Bangunan di tepi jalan arteri primer minimal 20 m (dua puluh meter) dari as 

jalan;  

b. Bangunan di tepi jalan arteri sekunder minimal 15 m (lima belas meter) dari 

as jalan;  

c. Bangunan di tepi jalan kolektor minimal 15 m (lima belas meter) dari as jalan; 

d. Bangunan di tepi jalan antar lingkungan/lokal minimal 6 m (enam meter) dari 

as jalan; 
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e. Bangunan di tepi jalan kampung atau gang/lorong minimal 4 m (empat meter) 

dari as jalan. 

2) Jarak antara as jalan dengan pagar halaman jika tidak ditentukan lain ditetapkan 

dengan ketentuan minimal :  

a. Pagar halaman di tepi jalan arteri primer minimal 13 m (tiga belas meter); 

b. Pagar halaman di tepi jalan kolektor minimal 10 m (sepuluh meter);  

c. Pagar halaman di tepi jalan antar lingkungan/lokal minimal 4 m (empat 

meter);  

d. Bangunan di tepi jalan kampung atau gang/lorong minimal 3 m (tiga meter). 

3) Garis pagar di sudut persimpangan jalan ditentukan dengan serongan/lengkungan 

atas dasar fungsi dan peranan jalan dengan ketinggian maksimum 1,5 m (satu 

koma lima meter) permukaan halaman /trotoar dengan bentuk transparan dan 

tembus pandang.  

4) Tinggi pagar yang berbatasan dengan jalan ditentukan maksimum 1,5 m (satu 

koma lima meter)dari permukaan halaman/trotoar dengan bentuk transparan atau 

tembus pandang. 

5) Untuk lebar jalan yang kurang dari 5 m (lima meter) di kawasan yang belum 

memiliki rencana tata ruangnya, letak garis sempadan adalah 2,5 m (dua koma 

lima meter) terhitung dari tepi jalan/pagar.  

6) Garis sempadan jalan masuk ke kavling bilamana tidak ditentukan lain adalah 

berhimpit dengan batas terluar garis pagar.  
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7) Garis sempadan bangunan yang dibangun di bawah permukaan tanah, maksimum 

berhimpit dengan garis sempadan pagar, dan tidak diperbolehkan melewati batas 

pekarangan. 

Pasal 24  

1) Garis sempadan pondasi bangunan terluar pada bagian samping yang 

berbatasan dengan tetangga bilamana tidak ditentukan lain adalah minimal 2 

m (dua meter) dari batas kavling, atau atas dasar kesepakatan dengan tetangga 

yang saling berbatasan.  

2) Garis terluar suatu tritis/overstock yang menghadap ke arah tetangga, tidak 

dibenarkan melewati batas pekarangan yang berbatasan dengan tetangga.  

Pasal 116 

1) Dokumen IMB diberikan hanya 1 (satu) kali untuk setiap mendirikan 

bangunan gedung dalam proses pelaksanaan konstruksi, kecuali:  

a. adanya perubahan fungsi bangunan gedung;  

b. adanya perubahan rencana atas permintaan pemilik bangunan gedung; dan 

c. pengganti dokumen IMB yang hilang, terbakar, hanyut, atau rusak.  

2) Pengalihan kepemilikan bangunan gedung tidak mewajibkan proses balik 

nama IMB.  

Pasal 118 

 Permohonan IMB ditolak apabila:  
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a. bangunan yang akan didirikan dinilai tidak memenuhi persyaratan 

administratif dan teknis bangunan gedung;  

b. bangunan yang akan didirikan di atas lokasi/tanah yang penggunaannya 

tidak sesuai dengan RTRW, RDTK, dan RTBL; 

c. bangunan yang akan didirikan mengganggu atau memperburuk lingkungan 

sekitarnya 

d. bangunan yang akan didirikan mengganggu lalu lintas, aliran air, cahaya 

atau bangunan yang telah ada; 

e. sifat bangunan tidak sesuai dengan lingkungan sekitarnya; 

f. adanya keberatan yang diajukan dan dibenarkan oleh Pemerintah Kota; 

g. adanya unsur yang berlawanan dengan Peraturan Daerah dan ketentuan 

perundang-undangan lain yang berlaku.  

Pasal 119  

1) Walikota dapat mencabut IMB apabila: 

a. dalam waktu 6 (enam) bulan setelah izin diberikan, pemegang izin 

belum melakukan pekerjaan yang sungguh-sungguh dan meyakinkan;  

b. pekerjaan-pekerjaan itu terhenti selama 3 (tiga) bulan dan ternyata 

tidak akan dilanjutkan;  

c. izin yang telah diberikan itu ternyata didasarkan pada keterangan-

keterangan yang keliru;  

d. pembangunan itu kemudian ternyata menyimpang dari rencana dan 

syaratsyarat yang disahkan.  
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2) Pencabutan IMB diberikan dalam bentuk Keputusan Walikota kepada 

pemegang izin disertai dengan alasan-alasannya. 

3) Sebelum Keputusan Walikota dikeluarkan, pemegang izin terlebih dahulu 

diberi peringatan secara tertulis dan kepadanya diberi kesempatan untuk 

mengajukan keberatan-kebaratan.  

Pasal 120  

1) Dengan nama retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dipungut retribusi 

sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) oleh pemerintah kota.  

Jenis kegiatan yang dikenakan retribusi IMB meliputi:  

a. pembangunan baru;  

b. rehabilitasi/renovasi meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, 

perluasan/pengurangan; dan 

c. pelestarian/pemugaran.  

2) Obyek retribusi IMB adalah kegiatan Pemerintah Kota untuk pemberian IMB 

pada:  

a. bangunan gedung; 

b. prasarana bangunan gedung yang merupakan pelengkap yang menjadi 

satu kesatuan dengan bangunan gedung/kelompok bangunan gedung pada 

satu tapak kavling/persil untuk mencapai tingkat kinerja bangunan 

gedung tersebut; dan 
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c. prasarana bangunan gedung berupa konstruksi bangunan yang berdiri 

sendiri selain sebagaimana dimaksud pada huruf b. 

Pasal 142 

1) Bangunan dapat dibongkar apabila:  

a. tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki;  

b. tidak memiliki izin mendirikan bangunan;  

c. dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan gedung 

dan/atau lingkungannya;  

d. atas pengajuan pemilik bangunan gedung. 

2) Pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dan huruf b berdasarkan surat perintah pembongkaran dari Walikota, dan 

pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

harus mendapat persetujuan pembongkaran dari Walikota. 

3) Pengkajian teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

kecuali untuk rumah tinggal, dilakukan oleh pengkaji teknis dan 

pengadaannya menjadi kewajiban pemilik bangunan gedung. 

4) Pembongkaran bangunan gedung yang mempunyai dampak luas terhadap 

keselamatan umum dan lingkungannya harus dilaksanakan berdasarkan 

rencana teknis pembongkaran yang telah disetujui oleh Walikota atau pejabat 

yang ditunjuknya.  

5) Pembongkaran bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib dan 

mempertimbangkan keamanan dan keselamatan masyarakat serta lingkungan. 
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2.2.3.6. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang 

Retribusi Perizinan Tertentu. 

Peraturan Daerah ini di tetapkan di Tanjungpinang pada tanggal, 3 April 2012 

oleh Walikota Tanjungpinang Suryatati A.Manan, dan di undangkan di 

Tanjungpinang pada tanggal, 3 April 2012 oleh Sekretaris Daerah Kota 

Tanjungpinang Tengku Dahlan, terdiri dari XXI  dan 95 pasal. Hal yang mengatur 

tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan /IMB terdapat dalam; 

BAB III  

Pasal 4 

1) Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu 

bangunan.  

2) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan 

peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap 

sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, KLB, 

Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan 

bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat 

keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.  

3) Tidak termasuk Objek Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah bangunan dengan fungsi-fungsi sebagai berikut: 

a. Bangunan fungsi keagamaan;  

b. Bangunan fungsi sosial;dan 
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c. Bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.  

Pasal 6  

Penghitungan besarnya retribusi IMB, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.  

Tabel II.2. Perhitungan besarnya Retribusi IMB adalah; 

NO JENIS RETRIBUSI PENGHITUNGAN BESARNYA 

RETRIBUSI 

 Retribusi pembinaan 

penyelenggaraan bangunan 

gedung  

A. Bangunan Gedung  

1) Pembangunan bangunan 

gedung baru 

 

 2) Rehabilitasi renovasi 

bangunan gedung meliputi: 

perbaikan/perawatan, perubahan 

perluasan/pengurangan: 

      a.   Rusak Sedang  

 

a. Rusak Berat  

 

 

 

Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 

x HS retribusi  

 

 

 

Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 

x HS retribusi  

Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 

x HS retribusi  

 

Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 
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3) Pelestarian/pemugaran: 

      a.    Pratama  

 

b.    Madya  

 

b. Utama  

 
 

B. Prasarana Bangunan Gedung  

1) Pembangunan baru  

2) Rehabilitasi  

a) Rusak Sedang  

b) Rusak Berat 

x HS retribusi  

Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 

x HS retribusi 

 Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,30 

x HS retribusi  

 

 

Volume x Indeks *) x 1,00 x HS retribusi 

 

 Volume x Indeks *) x 0,45 x HS retribusi 

Volume x Indeks *) x 0,65 x HS retribusi 

Sumber dari isi perda Kota Tanjungpinang Nomor 7 tahun 2012 pasal 6. 

CATATAN : *)Indeks Terintegrasi : Hasil perkalian dari indeks-indeks parameter HS 

: Harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah per-m2 dan/atau rupiah 

persatuan volume  

Pasal 7 ; 

1) Penghitungan besarnya Retribusi IMB, dihitung berdasarkan indeks, yang 

meliputi: 

a. Penetapan indeks;  
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b. Skala indeks; dan 

c. Kode.  

1) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai faktor pengali 

terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi yang 

meliputi:  

a. Indeks penghitungan besarnya retribusi bangunan adalah ditetapkan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yaitu;  

INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI HARGA SATUAN RETRIBUSI 

IMB 

a. Indeks Kegiatan  

Indeks kegiatan meliputi kegiatan:  

1) Bangunan Gedung  

a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00  

b) Rehabilitasi/renovasi  

(1) Rusak sedang, sebesar 0,45  

(2) Rusak berat, sebesar 0,65 

 c) Pelestarian/pemugaran  

(1) Pratama, sebesar 0,65 

(2) Madya, sebesar 0,45 

(3) Utama, sebesar 0,30  

2) Prasarana Bangunan Gedung  
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a) Pembangunan baru sebesar 1,00  

b) Rehabilitasi/renovasi  

1) Rusak sedang, sebesar 0,45  

(2) Rusak berat, sebesar 0,65  

 b.    Indeks Parameter  

 1) Bangunan Gedung 

 a) Bangunan gedung di atas permukaan tanah 

 (1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk: 

 (a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50 

i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, 

meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, 

dan rumah deret sederhana; dan  

ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal 

tunggal sederhana dan rumah deret sederhana; 

 

 (2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot 

masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi 

ditetapkan sebagai berikut:  

(a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan 

tingkat teknologi dengan bobot 0,25: 

i. Sederhana 0,40 
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ii. Tidak sederhana 0,70 

iii. Khusus 1,00  

(b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20: 

i. Darurat 0,40 

ii. Semi permanen 0,70  

iii. Khusus 1,00 

(c) Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15:  

i. Rendah 0,40  

ii. Sedang 0,70 

iii. Tinggi 1,00 

(d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15: 

i. Zona I / minor 0,10  

ii. Zona II / minor 0,20 

iii. Zona III / sedang 0,40 

iv.  iv. Zona IV / sedang 0,50 

v.  v. Zona V / kuat 0,70  

vi. vi. Zona VI / kuat 1,00  

(e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 

0,10: 

 i. Rendah 0,40 

 ii. Sedang 0,70 
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 iii. Tinggi 1,00 

 (f) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat 

bangunan gedung dengan bobot 0,10: 

 i. Rendah 0,40 (1 lantai - 4 lantai) 

 ii. Sedang 0,70 (5 lantai – 8 lantai) 

 iii. Tinggi 1,00 (lebih dari 8 lantai) 

 (3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan 

untuk:  

a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara 

jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan 

gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 

0,40 

b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara 

jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan 

gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70 

c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 

(tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00  

d) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), 

di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum. 

Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung 
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ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk 

mendapatkan indeks terintegrasi.  

2)  Prasarana Bangunan Gedung 

 Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana 

meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret 

sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan 

gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00. Untuk 

konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung 

dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga 

Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 %. 

b. Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan ditetapkan 

sebagaimana tercantum dalam tabel. 

Tabel II.3. Indek Penghitungan Besarnya Retribusi Prasarana Bangunan 

N

O 

JENIS PRASARAN 

BANGUNAN 

BANGUNAN PEMBA

NGUNA

N BARU 

RUSAK 

BERAT 

RUSAK 

SEDANG 

*) 

Indek Indek Indek Inde

k 

1 

 

 

Kontruksi 

pembatan/penahan/pe

ngaman 

a.Pagar 

b.Tanggul 

c.Turap batas 

1 

 

 

1 

0,65 

 

 

0,65 

0,45 

 

 

0,45 

0 

 

 

0 
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2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

Kontruksi penanda 

masuk lokasi 

 

Kontruksi perkerasan 

 

 

 

 

Kontruksi 

penghubung 

 

 

 

Kontruksi kolam 

 

 

 

kavling 

a.Gapura 

b.Gerbang 

c.Pos jaga 

a.Jalan 

b.Lap.upacara 

c.Lap.olah raga 

terbuka 

d.Halaman 

kontruksi 

perkerasan 

a. Jembatan 

b.Box calvert 

c.Reservoir 

dibawah tanah 

a.Kolam renang 

b.Kolam 

pengolahan air 

c. Reservoir 

dibawah tanah 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

0,65 

 

 

 

 

0,65 

 

 

 

0,65 

 

 

0,45 

 

 

 

 

0,45 

 

 

 

0,45 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

Sumber dari isi Perda  Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2012 pada lampiran 1.3. 
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2) Untuk identifikasi indeks penghitungan retribusi IMB gedung guna untuk 

ketertiban administrasi dan transparansi, disusun daftar kode dan indeks 

penghitungan retribusi IMB dalam Lampiran 1.6  sebagai berikut; 

 
Tabel II.4. Identifikasi Indek Perhitungan Retribusi IMB 

 
1000 BANGUNAN GEDUNG 

1100 LINGKUP PEMBANGUNAN 

1110 Pembangunan Baru 

1120 Rehabilitasi/Renovasi 

1121 Rehabilitasi/Renovasi sedang 

1112 Rehabilitasi/Renovasi berat 

 

1130 Pelestarian 

1131 Pelestarian pratama 

1132 Pelestarian madya 

1133 Pelestarian utama 

 

1200 FUNGSI 

1210 Hunian 

 

1220 Keagamaan 

1240 Usaha 

1250 Sosial dan Budaya 

 

 

 

1 

 

0,45 

0,65 

 

 

0,5 

0,45 

0,3 

 

 

0,05/

0,5 

0 

3 

0,00/

1,0 

2000 PRASARANA BANGUNAN 

GEDUNG 

2100 LINGKUP PEMBANGUNAN 

2110 Pembangunan Baru 

2120 Rehabilitasi 

2121 Rehabilitasi sedang 

2122 Rehabilitasi berat 

 

2200 JENIS PRASARANA 

2210 Konstruksi pembatas 

         /penahan/pengaman 

2211 Pagar 

2212 Tanggul/retaining wall 

2213 Turap Batas Kavling 

 

2220 Konstruksi penanda masuk 

2221 Gapura 

2222 Gerbang 

2223 Pos Jaga 

 

 

 

1 

 

0,45 

0,65 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 
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1260 Khusus 

1270 Ganda 

 

 

 

1300 KLASIFIKASI 

1310 Kompleksitas 

1311 Sederhana 

1312 Tidak Sederhana 

1313 Khusus 

 

1320 Permanensi 

1321 Darurat 

1322 Semi Permanen 

1323 Permanen 

 

1330 Resiko Kebakaran 

1331 Rendah 

1332 Sedang 

1333 Tinggi 

 

1340 Zonasi Gempa 

1341 Zona I / minor 

1342 Zona II / minor 

2 

4 

 

 

 

 

0,25 

0,4 

0,7 

1 

 

0,2 

0,4 

0,7 

1 

 

0,15 

0,4 

0,7 

1 

 

0,15 

0,1 

0,2 

 

2230 Konstruksi perkerasan 

2231 Jalan 

2232 Lapangan Parkir 

2233 Lapangan Upacara 

2234 Lapangan olah raga terbuka 

2235 Halaman Perkerasan Khusus 

 

2240 Konstruksi penghubung 

2241 Jembatan 

2242 Box culvert 

2243 Pelantar 

 

2250 Konstruksi kolam/reservoir 

/bawah tanah 

2251 Kolam renang 

2252 Kolam pengolahan air 

2253 Reservoir air bawah tanah 

 

2260 Konstruksi menara 

2261 Menara Telekomunikasi 

2263 Reservoir 

2264 Menara Bakar/Cerobong Asap 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 
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1343 Zona III / sedang 

1344 Zona IV / sedang 

1345 Zona V / kuat 

1346 Zona VI / kuat 

 

1350 Lokasi (kepadatan bangunan 

gedung 

1351 Renggang 

1352 Sedang 

1353 Padat 

 

1360 Ketinggian Bangunan Gedung 

1361 Rendah 

1362 Sedang 

1363 Tinggi 

 

1370 Kepemilikan 

1371 Negara/Yayasan 

1372 Perorangan 

1373 Badan Usaha 

 

1400 WAKTU PENGGUNAAN 

BANGUNAN GEDUNG 

1410 Sementara jangka pendek 

0,4 

0,5 

0,7 

1 

 

 

0,1 

0,4 

0,7 

1 

 

0,1 

0,4 

0,7 

1 

 

0,05 

0,4 

0,7 

1 

 

 

 

0,4 

2270 Konstruksi Monumen 

2271 Tugu 

2272 Patung 

 

 

 

2280 Konstruksi instalasi 

2281 Instalasi Listrik 

2282 Instalasi telepon 

2283 Instalasi pengolahan 

2284 Rumah Genset 

 

2290 Konstruksi reklame/papan 

nama 

2291 Billboard 

2292 Papan Iklan 

2293 Papan Nama 

2294 Tembok Berupa Pagar  

 

2310 Konstruksi penyimpanan 

2311 Konstruksi penyimpanan/Silo 

 

1 

 

 

 

 

1 
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1420 Sementara jangka menengah 

1430 Tetap 

0,7 

1 

Sumber dari Perda Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2012 pada lampiran 1.6 
 
 
 
 
CATATAN :  

1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti 

tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana. 

2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, 

kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan umum 

dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk Instalasi dan 

laboratorium khusus. 

3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung dibawah 

permukaan tanah (basement) di atas/bawah permukaan air, 

prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30 

4. ***) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana 

bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah. 

Pasal 8  

1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah untuk menutup sebagian 

atau seluruh biaya kegiatan administrasi, perencanaan KDB, KLB, dan 

Koefisien ketinggian bangunan, survey lapangan, keterangan rencana kota, 

rencana tata letak bangunan, penelitian teknis, pengendalian bangunan, 
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pengendalian penggunaan bangunan dan/atau kondisi bangunan serta 

pembinaan. 

2) Harga satuan (tarif) retribusi meliputi bangunan dan prasarana bangunan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.7 yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yaitu ; 

Tabel.II.5. Harga Satuan Retribusi bangunan dan prasarananya 

No Jenis Bangunan Satuan Harga Satuan 

Retribusi (Rp) 

1 2 3 4 

1 

2 

Bangunan*) 

a Konstruksi pembatas/pengaman/penahan   

b Konstruksi penanda masuk  

c Konstruksi perkerasan  

d Konstruksi penghubung  

e Konstruksi kolam  

M2 

m' 

Unit 

m2 

m2 

m2 

10.000 

10.500 

3.000.000 

1.600 

5.500 

33.000 

Sumber dari Perda Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2012 pada lampiran 1.7. 

3) Harga untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung 

dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana 

Anggaran Biaya sebesar 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima persen).  

Pasal 9  
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1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi IMB dihitung dengan mengalikan variabel 

volume/besaran bangunan, indeks terintegrasi, tingkat kerusakan, harga satuan 

retribusi bangunan, harga satuan retribusi prasarana bangunan dan indeks 

pembangunan gedung, yang disesuaikan dengan rumus untuk setiap kelompok 

Objek Retribusi IMB.  

2) Rumus pengalian untuk tingkat penggunaan jasa Retribusi IMB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: 

a. Retribusi pembangunan baru : L x It x 1,00 x HSbg  

b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan : L x It x Tk x HSbg 

c. Retribusi prasarana bangunan gedung : Vx I x 1,00 x HSbg 

d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan : V x I x Tk x HSpbg 

Keterangan : 

L : Luas lantai bangunan  

V : Volume/besaran, dalam satuan meter persegi (m²), meter panjang (m´), 

unit. 

I : Indeks  

It : Indeks terintegrasi  

Tk : Tingkat kerusakan : 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 0,65 untuk 

tingkat kerusakan berat  

HSbg : Harga satuan retribusi bangunan  
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HSpbg : Harga satuan retribusi prasarana bangunan, 

 1,00 : Indeks pembangunan baru.  

3) Harga satuan retribusi bangunan, harga satuan retribusi prasarana bangunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I .1 sampai dengan I.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Daerah ini.  

4) Retribusi bangunan gedung ditetapkan minimal Rp. 100.000 (seratus ribu 

rupiah) /unit. 

Pasal 10 

1) Terhadap orang atau badan yang telah melaksanakan kegiatan konstruksi 

(Pemutihan pembangunan fisik) sebelum memiliki IMB dikenakan denda. 

2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perkalian 

bobot pekerjaan (Bbt) dengan retribusi bangunan gedung (R) atau dengan 

rumus: Denda = Bbt x R Dimana : Bbt : Bobot pekerjaan 

3) Besarnya bobot pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

sebagai berikut:  

Tabel.II.6. Besarnya Bobot Pekerjaan 

No Kelompok Bangunan Tahap Pembangunan Bobot Pekerjaan 

1 Bangunang gedung 

hunian rumah tinggal 

a.Pekerjaan Pondasi 

b.Pekerjaan struktur s/d atap 

5% 

20% 
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(n<- 2 ) Lps c.Pekerjaan finising 

d.Bangunan digunakan 

25% 

50% 

Sumber Perda Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2012 Pasal 10. 

2.2.3.7. Peraturan Daerah  Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 

 Peraturan Daerah ini menyangkut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Tanjungpinang Tahun 2014 –2034. Kawasan perumahan  yang diatur dalam RTRW 

ini terdapat dalam pasal 36 yaitu ;  

a.Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi berada pada ; 

1. Kelurahan Tanjungpinang Kota 

2. Kelurahan Tanjung Ayun Sakti 

3. Kelurahan Tanjungpinang Barat 

4. Kelurahan Tanjungpinang Timur 

5. Kelurahan Kampung Bulang 

6. Kelurahan Kampung Baru 

7. Kelurahan Bukit Cermin 

8. Kelurahan Kemboja 

9. Kelurahan Tanjung Unggat 

10. Kelurahan Melayu Kota Piring 

11. Kelurahan Sungai Jang 

b.Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang berada pada ; 
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1. Kelurahan Senggarang 

2. Kelurahan Kampung Bugis 

3. Kelurahan Sungai Jang 

4. KelurahanAir Raja 

5. KelurahanPinang Kencana 

6. Kelurahan Dompak 

7. Kelurahan Batu Sembilan 

c.Kawasan Perumahan Kepadatan Rendah berada pada ; 

1. Pulau Penyengat 

2. Pulau Dompak 

3. Pulau pulau kecil lainnya seperti, pulau Los, Pulau Terkulai, Pulau Basing, 

Pulau Sekatap, Pulau Bayan, dan kawasan Dompak seberang. 

2.1.4. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang terkait dengan penyelenggraan bangunan gedung 

terkait dengan  penertiban Izin Mendirikan Bangunan antara lain yaitu : 

1. Ade Irma Suryani, Tesis dengan Judul “Implementasi Penerbitan Izin 

Mendirikan Bangunan dalam Perspektif Azas Azas Umum Pemerintahan yang 

Baik “. Dengan lokasi penelitian di Kabupaten Sukamara. 

 Tujuan penelitiannya adalah; 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisa fungsi pelayanan pemerintah 

Kabupaten Sukamara dalam memberikan Izin Mendirikan Bangunan 

dalam perspektif Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, 

2. Mengetahui dan menganalisa kendala-kendala apakah yang di hadapi 

oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam implementasinya terhadap 

Izin Mendidikan Bangunan sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah 

dalam mewujudkan harapan masyarakat di Kabupaten Sukamara. 

3. Mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan Pemerintah 

Kabupaten Sukamara dalam rangka mengatasi kendala menuju standar 

pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan. 

Dari hasil penelitian dapat di tarik kesimpulan bahwa fungsi penyelenggaraan 

pelayanan dalam implementasi pemberian izin mendirikan bangunan sesuai dengan 

Undang-Undang yang berlaku dan berdasarkan dengan azas-azas umum 

pemerintahan yang baik. 

 Adapun hambatan/kendala dalam implementasi pemberian izin mendirikan 

bangunan adalah ; 

1. Faktor peraturan perundang-undangan yaitu lemahnya aspek sosiologis 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara tentang IMB karena 

kurang sosialisasi.  

2. Faktor aparat yaitu  petugas pelayanan IMB dan SATPOL PP sebagai 

penegak hukum perda belum berfungsi secara optimal. 
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3. Factor kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan hukum dan 

mengajukan permohonan  IMB kurang.  

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi pemberian 

izin mendirikan bangunan di Kabupaten Sukamara adalah ; 

1. Dengan peningkatan pengawasan sebagai  instrument kendali disiplin 

aparat pelayan permohonan IMB . 

2. Penerapan pola pembinaan yang tepat dan berdaya guna dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan permohonan IMB kepada masyarakat. 

3. Keteladanan pemimpin dalam menyegerakan melayani pemohon IMB. 

2. Amirudin Rohmat, skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pengaturan Izin 

Mendirikan Bangunan dan Implikasinya Terhadap Tata Ruang Di Kabupaten 

Batang”.  

Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengaturan izin 

mendirikan bangunan dan implikasinya terhadap tata ruang di Kabupaten Batang.  

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah: 

1. Pelaksanaan pengaturan izin mendirikan bangunan dan implikasinya 

terhadap tata ruang di Kabupaten Batang akan menghasilkan suatu konsep 

tata ruang yang baik dan mendekati ideal, karena kedua variabel tersebut 

mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Pengajuan IMB yang 

mengharuskan pemohon melampirkan surat rekomendasi berupa informasi 

tata ruang dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Energi Sumber Daya 

Mineral, membuktikan bahwa penataan ruang adalah merupakan bagian 

penting dan merupakan pintu depan dalam pelaksanaan IMB. Apa yang telah 
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di amanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011- 

2031 dan Perda Kabupaten Batang Nomor 22 Tahun 2011 tentang retribusi 

perizinan tertentu terlaksanan secara baik sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan. Namun demikian lemahnya sistem hukum dalam perda yang 

tidak bisa menangani secara maksimal terhadap bangunan yang tidak ber 

IMB harus diperhatikan. Keadaan inilah yang menjadi salah satu faktor 

penghambat pemerataan pelaksanaan IMB di Kabupaten Batang. 

2. Pengaturan terhadap pelaksanaan IMB tidak hanya memandang masalah tata 

ruang yang menjadi pintu depan dalam prosesnya, akan tetapi juga 

memadang bahwa pendapat asli daerah (PAD) merupakan bagian yang tidak 

bisa dikesampingkan. Tata ruang merupakan pintu depan dan PAD 

merupakan kelanjutan dari upaya pembangunan daerah dari waktu kewaktu 

dan akan terus berlanjut berkesinambungan. 

3. Sumber daya manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Batang belum tertata 

dan terbentuk secara baik terhadap kesadaran melaksanakan dan memiliki 

IMB, terbukti dari beberapa uraian dan dikuatkan dengan wawancara, 

kuisioner dan pengamatan serta data lain yang telah dilakukan oleh 

penyusun. Kesadaran masyarakat tersebut hanya terbatas untuk keperluan 

tertentu saja, misalnya pinjamann uang di bank. Akan tetapi untuk 

pembangunan berskala besar, misalkan hotel dan pembangunan besar 

lainnya sudah memperhatikan pentingnya IMB. Kurangnya personil dalam 

intansi pemerintah pun menjadikan kurang terpenuhinya akses masyarakat 
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akan kebutuhan pengaturan IMB dan Tata Ruang di Kabupaten Batang. 

Selain itu masyarakat memiliki anggapan bahwa pelaksanaan IMB adalah 

merupakan hal yang sulit, memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak 

murah serta terkesan berbelit belit meskipun berdasarkan wawancara dengan 

staf perizinan pemprosesan perizinan hanya dalam jangka satu minggu (7 

hari kerja) jika berkas dinyatakan lengkap. 

2.1.5.    Landasan Teori 

  Teori hukum mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting di dalam 

suatu penelitian karena berfungsi untuk memberikan pengarahan kepada penelitian 

yang dilakukan, dan digunakan dalam menganalisis permasalahan yang menjadi 

focus kajiannya/rumusan masalah. Dalam menganalisis permasalahan yang 

dirumuskan, dapat digunakan beberapa teori yang relevan agar supaya permasalahan 

dapat dijelaskan secara memuaskan. Adapun terori hukum yang digunakan dalam  

penelitian ini ialah: Teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto. 

 Hukum sebagai kaidah menjadi patokan terkait sikap dan prilaku yang 

pantas. Metode berfikir yang dipakai yaitu metode deduktif-rasional, sehingga 

menimbulkan jalan pikiran yang dokmatis. Di lain pihak ada yang memandang 

hukum sebagai sikap tindak atau prilaku yang teratur. Metode yang digunakan adalah 

deduktif empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang di ulang-ulang 

dalam bentuk yang sama yang mempunyai tujuan tertentu30. 

30Soerjono Soekanto, Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi, Remaja Karya, 
Bandung, 1985, hlm 1. 
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 Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Prof.Dr. 

Soerjono Soekanto, adalah:31  

1. Faktor Hukumnya Sendiri 

 Hukum mempunyai fungsi untuk kemanfaatan, kepastian dan keadilan. 

Namun terkadang dalam prakteknya di lapangan sering terjadi pertentangan antara 

kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat kongkrit dan nyata 

sementara keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu 

perkara melalui penerapan Undang-Undang saja ada kalanya nilai keadilan itu tidak 

tercapai. Untuk itu jika melihat suatu permasalahan hukum setidaknya keadilan 

menjadi prioritas, karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari hukum tertulis 

saja, sebaliknya jika hukum tujuannya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena 

keadilan itu bersifat subyektif, jadi permasalahannya sangat tergantung pada nilai-

nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang. 

2. Faktor Penegak Hukum 

 Aparatur adalah merupakan faktor penegak hukum yang mampu 

memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. 

Aparatur penegak hukum adalah intitusi penegak hukum dan aparat/orang penegak 

hukum, diantaranya adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan 

petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Ada tiga hal penting yang mempengaruhi 

 
31Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005, hlm 8. 

 

67 
 

                                                                                                                                                                      

Agus Haryono, Efektifitas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung 
Terkait Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal di Kota Tanjungpinang 
UIB repository @2018



mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum yakni: (1).Institusi 

penegak hukum beserta sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja 

kelembagaan; (2).Budaya kerja terkait aparatnya, termasuk terkait kesejahteraan 

aparatnya; (3).Perangkat peraturan yang mendukung kinerja kelembagaan maupun 

yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja. 

3. Faktor Sarana yang Mendukung Penegakan Hukum. 

 Faktor pendukungnya diantaranya adalah sarana fisik dan sumber daya 

manusia yang handal, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan 

yang cukup. 

4. Faktor Masyarakat. 

 Masyarakat mempuyai peran yang sangat besar terkait dengan efektivitas 

hukum. Penegakan hukum bermula dari masyarakat dan memberikan kedamaian 

untuk masyarakat. Jadi peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. 

5. Faktor Budaya 

 Sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia 

didalam pergaulan hidup. Inti dari kebudayaan adalah nilai-nilai, norma, adat istiadat, 

kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan sosial yang ada yang menjadi budaya 

hukum. 
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