
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

1.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Defenisi Operasional 

Dalam upaya untuk memperjelas pengertian-pengertian yang dibahas 

dalam penelitian ini, maka diperlukan pembahasan sebagai berikut: 

 

2.1.1.1.Pengertian Bangunan Gedung 

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang   

menyatu   dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas  

dan/atau di dalam 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 khusus.6 

Bangunan gedung digunakan untuk kepentingan umum, yaitu bangunan yang 

fungsinya untuk kepentingan publik, dan salah satunya fungsi usaha, seperti 

hotel.7 Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat 4 Perda Kota Batam Nomor 2 

Tahun 2011. 

 

 

 

6 Pasal 1 Butir 6 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bangunan 
Gedung.  

7 Pasal 1 Butir 8 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bangunan 
Gedung, Garis bawah dari peneliti. 
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2.1.1.2.Pengertian Implemetasi 

Implementasi ialah pelaksanaan atau penerapan yaitu sebuah kebijakan 

dan tindakan sistematis dari pengorganisasian, penerjemahan dan aplikasi. Jadi 

dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan implementasi dalam penelitian 

ini merupakan suatu kegiatan untuk menerapkan peraturan maupun kebijakan 

terhadap kenyataan pelaksanaannya di lapangan. 

‘Implementasi hukum’ berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu 

sendiri, dengan dasar hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat 

lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan 

hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Istilah ‘implementasi atau 

penerapan hukum’ merupakan suatu istilah yang cakupannya luas, tentang 

penerapan hukum dalam pengertian yang luas yg mencakup lembaga-lembaga 

yang menerapkan hukum, pejabat-pejabat yang memegang peranan sebagai 

pelaksana.8 

 

2.1.1.3.Pengertian Perizinan 

Menurut Ridwan HR, izin (vergunning) dijelaskan: Overheidstoestemming 

door wet verordening vareist gesteld voor tal van handeling waarop in het 

algemeen belang speciaal toezicht vereist is, maar die, in het algemeen, niet als 

on wenselijk worden beschowd (perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan 

undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang 

8 Achmad Ali, Mengemhara di Belantara Hukum, Ujung Pandang: Ephas, 1990, hlm 214. 
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pada umumnya memerlukan pengawasan khusus tetapi yang pada umumnya 

tidaklah dianggap hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki).9 

Sjachran Basah mengartikan izin sebagai perbuatan hukum administrasi 

negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal concerto berdasarkan 

persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh perundang-undangan yang 

berlaku.10 

Izin juga diartikan sebagai suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan 

undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu 

menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Selain itu izin 

merupakan suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan 

oleh undang-undang.11 Unsur-unsur perizinan meliputi: (1) instrumen yuridis; (2) 

peraturan perundang-undangan; (3) organ pemerintah; (4) peristiwa konkret dan 

(5) prosedur dan persyaratan. 

Adapun fungsi dan tujuan perizinan meliputi: (1) fungsi sebagai pengarah, 

perekayasa dan perancang masyarakat adil dan makmur itu diwujudkan; (2) tujuan 

mengarahkan, mencegah bahaya, melindungi objek, membagi benda yang 

terbatas, pemberi pengarahan. 

9 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hlm. 152. 
10 Sjahran Basah dalam Juniasrso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat, Hukum 

Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayan Publik, (Bandung:NUANSA, 2010), Hlm.92 
11 S. Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1983), Hlm. 94. 
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Adapun bentuk dan isi izin meliputi: (1) organ yang berwenang; (2) yang 

dialamatkan; (3) diktum; (4) ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan 

syarat-syarat; (5) pemberi alasan; (6) pemberitahuan-pemberitahuan tambahan.12 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 mengenai Izin Mendirikan 

Bangunan, dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa Izin 

mendirikan bangunan 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 teknis yang berlaku.13 

 

2.1.1.4.Pengertian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

Izin Mendirikan Bangunan gedung (IMB) adalah perizinan yang diberikan 

oleh Pemerintah Kota kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, 

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

persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.14 

Pengaturan bangunan gedung secara khusus dituangkan dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Pengetahuan 

mengenai Undang-Undang Bangunan Gedung ini menjadi penting mengingat hal-

hal yang diatur dalam Undang-undang Bangunan Gedung tidak hanya 

diperuntukan bagi pemilik bangunan gedung melainkan juga bagi pengguna 

gedung serta masyarakat. Diatur dalam undang-undang tersebut, pemilik 

12 http:// Resume, Irsan Fernando “Hukum Administrasi Negara”, diakses pada 28 
Desember 2016. 

13 Pasal 1 ayat (24) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung. 
14 Ibid. 
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bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau 

perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.  

Izin mendirikan bangunan (IMB) merupakan izin yang diberikan oleh 

Pemerintah Kota kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu 

bangunan yang dimaksud agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan 

sesuai dengan rencana Tata Ruang yang berlaku, sesuai dengan Garis Sempadan 

Bangunan (GSB), sesuai Garis Sempadan Sungai (GSS), sesuai Koefisien Dasar 

Bangunan (KDB), sesuai Koefisien Luas Bangunan (KLB), sesuai dengan syarat-

syarat keselamatan yang ditetapkan bagi yang menempati bangunan tersebut.  

Dalam perizinan menurut perundang undangan yang telah ditetapkan, 

selalu memuat ketentuan-ketentuan penting yang melarang terhadap warga 

masyarakat untuk bertindak tanpa izin. Sehubungan dengan ketentuan tersebut 

sebagai konsekuensinya, maka dalam rangka penegakan hukum yang 

bersangkutan dilengkapi pula dengan adanya ketentuan sanksi. Sanksi ini 

merupakan bagian penutup yang terpenting adil dalam hukum termasuk hukum 

administrasi, apabila tidak disertai sanksi, maka efektifitas dari peraturan tersebut 

tidak akan dapat diwujudkan, karena fungsi dari hukum tersebut tidak lagi 

mempunyai daya paksa.  

Sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Sjachran 

Basah, bahwa sanksi merupakan bagian terpenting dalam setiap Undang-undang, 

adanya perintah dan larangan yang dimuat dalam setiap undang-undang, tidaklah 

mempunyai arti apabila tidak mempunyai suatu daya paksa untuk dilaksanakan. 
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Hal ini lebih jelas mengatur itu berifat jenis peraturan perundang-undangan yang 

dikategorikan memaksa.15 

Terdapat hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, akan tetapi 

pendekatan yang digunakan berbeda. Sosiological jurisprudence menggunakan 

pendekatan hukum ke masyarakat, sedangkan sosiology of Law menggunakan 

pendekatan dari masyarakat ke hukum.16 

Apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan 

harus dikenai sanksi, misalnya; pada izin mendirikan bangunan, bagi pelanggar 

akan dijatuhi sanksi, dengan harapan mereka akan menaati peraturan yang ada. 

Dalam hal ini bahwa izin mendirikan bangunan adalah termasuk dalam ruang 

lingkup hukum administrasi, yang dimana sanksi hukum administrasi merupakan 

suatu alat kekuasaan yang mempunyai sifat hukum publik yang digunakan oleh 

penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan norma hukum administrasi. 

Bentuk sanksi dalam hal adanya pelanggaran atas Undang-Undang 

Bangunan Gedung, pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung dapat dikenakan 

sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Yang masuk dalam ruang lingkup 

sanksi administratif yaitu dapat diberlakukan pencabutan IMB sampai dengan 

pembongkaran bangunan gedung serta dapat dikenakan sanksi denda maksimal 

10% (sepuluh persen) dari nilai bangunan yang sedang maupun telah dibangun. 

Sedangkan sanksi pidana yang diatur dalam UU Bangunan Gedung ini dapat 

berupa sanksi kurungan penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun penjara dan/atau 

15 Sjachran Basah, Pencabutan Ijin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi dan 
Lingkungan,Surabaya: FH: UNAIR, 1995, hlm. 5. 

16 Lili Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum; Apakah Hukum itu? Bandung: Remadja 
Karya, 1988, hlm.55. 
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pidana denda paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai bangunan gedung 

jika karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. 

 

2.1.1.5.Pengertian Perhotelan 

Secara harfiah, kata Hotel dulunya berasal dari bahasa latin, hospitium 

yang artinya ruang tamu. Dalam jangka waktu lama kata hospitium mengalami 

proses perubahan pengertian dan untuk membedakan antara guest house dengan 

mansion house (rumah besar) yang berkembang pada saat itu, maka rumah-rumah 

besar disebut hostel. Rumah-rumah besar atau hostel ini disewakan kepada 

masyarakat umum untuk menginap dan beristirahat sementara waktu, yang selama 

menginap, para penginap dikoordinir oleh seorang host, dan semua tamu-tamu 

yang selama menginap harus menaati peraturan yang dibuat atau ditentukan oleh 

host (Host Hotel). sesuai dengan perkembangan dan tuntutan orang-orang yang 

ingin mendapatkan kepuasan, tidak suka dengan aturan atau peraturan yang terlalu 

banyak sebagaimana dalam hostel, dan kemudian kata hostel lambat laun 

mengalami perubahan. Huruf “s” pada kata hostel tersebut dihilangkan, sehingga 

kemudian kata hostel berubah menjadi Hotel seperti yang kita kenal sekarang.17 

 Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau 

seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman, 

serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial.18 

Hotel menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang 

Peraturan Pemerintah Tentang Pajak Daerah Pasal 1 butir 8, yaitu “bangunan yang 

17 http://e-journal.uajy.ac.id/165/3/2TA12941.pdf 
18 SK Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. KM 37/PW.340/MPPT-86. 

                                                           

Noverina Syukura Linanda, Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung 
terhadap Bangunan Gedung Perhotelan di Kota Batam 
UIB repository @2018



15 
 

khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh 

pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan di pungut bayaran, termasuk 

bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama 

kecuali untuk pertokoan dan perkantoran”. 

Dari defenisi diatas terdapat beberapa unsur pokok yang terkandung dalam 

pengertian hotel sebagai akomodasi komersial yaitu: (1) Hotel merupakan suatu 

bangunan, lembaga, perusahaan, atau badan usaha akomodasi; (2) Hotel 

menyediakan fasilitas pelayanan jasa berupa penginapan, pelayanan makanan, dan 

minuman serta jasa-jasa yang lain; (3) Hotel merupakan fasilitas pelayanan jasa 

yang terbuka untuk umum dalam melakukan perjalanan; (4) Suatu usaha yang 

dikelola secara komersial. 

Tiap hotel, motel atau berbagai bentuk penginapan lainnya akan berusaha 

memberikan nilai tambah yang berbeda terhadap produk atau jasa yang akan 

membuat suatu hotel berbeda dari yang lainnya, yang akhirnya menyebabkan 

mengapa orang mempunyai alasan tersendiri memilih sebuah hotel. 

Berdasarkan definisi para ahli diatas maka penulis menyimpulkan bahwa 

hotel adalah sebagai suatu usaha jasa yang merupakan sarana pendukung kegiatan 

pariwisata, dimana pengelolaannya dilakukan secara professional dan didukung 

oleh tenaga kerja yang memiliki keterampilan baik dalam bidang perhotelan. 

 

2.1.1.6.Pengertian Tata Ruang 

Secara yuridis pengertian mengenai Tata Ruang dijelaskan dalam 

ketentuan Umum Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
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Pasal 1 ayat (1) dan (2). Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang 

laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan 

wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan 

memelihara kelangsungan hidupnya, sedangkan tata ruang adalah wujud struktur 

ruang dan pola ruang.19 

Tata ruang adalah bidang keilmuan yang menyangkut banyak aspek seperti 

sosial, ekonomi, teknologi dan lingkungan. Semua aspek tersebut saling terkait 

dan mempengaruhi dalam sebuah sistem. Sistem inilah yang disebut tata ruang. 

Sebagai suatu sistem, maka tata ruang mempunyai tiga unsur sistem, yaitu: dasar, 

sistem dan komponen. Ketiga unsur ini menentukan kinerja dari sebuah sistem. 

Oleh karena itu, tata ruang yang baik harus memiliki dasar, sistem (proses) dan 

komponen yang jelas dan baik.20 

 

2.1.1.7.Pengertian Keterangan Rencana Kota (KRK) 

Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disebut KRK adalah informasi 

tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh 

Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.21 

 

 

 

19 Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan 
Ruang. 

20 http://hematenergi.wordpress.com/Kriteria dan Konsep Tata Ruang Ideal, Yasmin., ST 
diakses pada 28 Desember 2016. 

21 Pasal 1 ayat (17) Peraturan Walikota Batam Tentang Tata Cara Penerbitan Keterangan 
Rencana Kota (KRK) di Kota Batam. 
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2.1.1.8.Pengertian Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 

Koefisien dasar bangunan adalah perbandingan antara luas lantai dasar 

bangunan gedung dan luas persil/ kaveling/ blok peruntukan.22 Koefisien Dasar 

Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan 

antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah 

perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan 

dan lingkungan.23 

Dalam hal ini pemilik tanah memberikan sebagian area tanahnya untuk 

kepentingan umum, misalnya untuk taman atau prasarana/ sarana publik lainnya, 

maka pemilik bangunan dapat diberikan kompensasi/ insentif oleh pemerintah 

daerah. Kompensasi dapat berupa kelonggaran koefisien lantai bangunan (KLB) 

dan bukan koefisien dasar bangunan (KDB), sedangkan insentif dapat berupa 

keringanan pajak atau retribusi. 

Dengan demikian, wajar jika koefisien dasar bangunan (KDB) harus 

diperhatikan oleh orang yang akan membangun, sebab aturan ini sudah ditentukan 

sebagai undang-undang sehingga secara hukum kedudukannya sudah kuat.  

Meskipun sudah ditentukan dalam bentuk undang-undang namun pada 

kenyataannya istilah koefisien dasar bangunan (KDB) tersebut mungkin masih 

terdengar asing di telinga kita dan koefisien dasar bangunan (KDB) bangunan kita 

sudah seharusnya perlu dihitung, agar tidak melewati angka yang sudah 

ditentukan instansi yang terkait.  

22 Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang 
Bangunan Gedung. 

23 Pasal 1 ayat (32) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2011 Tentang 
Bangunan Gedung. 
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Dilihat dari artinya, koefisien dasar bangunan (KDB) merupakan angka 

koefesien perbandingan antara luas bangunan lantai dasar dengan luas tanah 

kavling atau blok peruntukan.  Secara matematis, untuk menentukan angka KDB 

bangunan rumah dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Angka KDB: Luas bangunan lantai dasar x 100% 
  Luas tanah atau blok 

 

Setelah angka koefisien dasar bangunan (KDB) didapat kita harus 

membandingkan angka koefisien dasar bangunan (KDB) tersebut dengan angka 

koefisien dasar bangunan (KDB) yang diijinkan oleh pemerintah daerah setempat 

sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota. Sebagai contoh, jenis koefisien dasar 

bangunan (KDB) yang ditentukan Pemerintah Daerah disuatu wilayah adalah 

KDB sedang dengan angka 45% - 60%. Maka angka KDB rumah/bangunan kita 

tidak boleh lebih 60%.   

 

2.1.1.9. Pengertian Garis Sempadan Bangunan (GSB) 

Di dalam penjelasan Pasal 13 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 

tentang Bangunan Gedung, Garis Sempadan Bangunan (GSB) mempunyai arti 

sebuah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu 

massa bangunan terhadap batas lahan yang dikuasai. Pengertian tersebut dapat 

disingkat bahwa GSB adalah batas bangunan yang diperkenankan untuk 

dibangun. Batasan atau patokan untuk mengukur besar GSB adalah as jalan, tepi 

sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi.24 

24 Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.  
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Standar tersebut isinya mengatur setiap orang yang akan mendirikan 

bangunan haruslah memenuhi berbagai persyaratan lingkungan di sekitar 

bangunan, di antaranya adalah larangan untuk membangun di luar batas GSB. 

Setiap aturan pasti mempunyai sanksi jika ada yang melanggarnya. 

Demikian pula dengan peraturan tentang GSB. Menurut Undang-undang Nomor 

28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Sanksi administratif akan dikenakan 

kepada setiap pemilik bangunan. Sanksi tersebut berupa peringatan tertulis, 

pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pekerjaan 

pelaksanaan, pencabutan izin yang telah dikeluarkan dan perintah pembongkaran 

bangunan. Selain itu jika ketahuan membangun bangunan yang melebihi GSB, 

maka juga akan dikenakan sanksi yang lain. Sanksinya berupa denda paling 

banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai bangunan yang sedang atau telah 

dibangun.  

 

2.1.1.10. Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang 

udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat 

manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara 

kelangsungan hidupnya.25 

25 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang 
Penataan Ruang. 
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Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, 

yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang 

tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.26 

Ruang Terbuka Hijau adalah sebentang lahan terbuka tanpa bangunan 

yang mempunyai ukuran, bentuk dan batas geografis tertentu dengan status 

penguasaan apapun, yang di dalamnya terdapat tumbuhan hijau berkayu dan 

tahunan (perennial woody plants), dengan pepohonan sebagai tumbuhan perinci 

utama dan tumbuhan lainnya (perdu, semak, rerumputan dan tumbuhan penutup 

tanah lainnya), sebagai pelengkap dan penunjang fungsi RTH yang 

bersangkutan.27 

Ruang terbuka hijau adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang 

didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, 

dan atau sarana lingkungan/kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan 

atau budidaya pertanian. Selain untuk meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang 

kelestarian air dan tanah, ruang terbuka hijau di tengah-tengah ekosistem 

perkotaan juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas lansekap kota.28 

Ruang terbuka merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan 

akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Dengan 

adanya pertemuan bersama dan relasi antara orang banyak, kemungkinan akan 

26 Ibid. 
27 Purnomohadi, Ruang Terbuka Hijau dan Pengelolaan Kualitas Udara di Metropolitan 

Jakarta: [Disertasi]. Sekolah Pascasarjana institut Pertanian Bogor, Bogor, 1994. Hlm. 21. 
28 Hakim dan Utomo. Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap. Jakarta : Bumi 

Aksara. 2004. 
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timbul berbagai macam kegiatan di ruang umum terbuka tersebut. Sebetulnya 

ruang terbuka merupakan salah satu jenis saja dari ruang umum.29 

Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka 

persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan 

gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah 

perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan 

rencana tata bangunan dan lingkungan.30 

Jenis ruang terbuka hijau terdiri dari jenis ruang terbuka hijau publik dan 

ruang terbuka hijau privat (UU No.26, 2007 Tentang Penataan Ruang). Pada 

intinya Undang-undang penataan ruang menjelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan ruang terbuka hijau (RTH) terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan 

ruang terbuka hijau privat, adalah sebagai berikut: (1) RTH Publik, merupakan 

ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang 

digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang 

terbuka hijau public antara lain adalah: (a) Taman kota; (b) Taman pemakaman 

umum; (c) Jalur hijau sepanjang sungai, jalan, dan pantai. (2) RTH Privat, yang 

termasuk ruang terbuka hijau privat antara lain berupa kebun atau halaman 

rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana yang dimaksud terdiri dari 

ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat, dengan proporsi 

sebagai berikut : 

29 Eko Budihardjo dan Djoko Sujarto. Kota Berkelanjutan. Bandung : PT. Alumni. 2009. 
30 Pasal 1 ayat (33) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2011 Tentang 

Bangunan Gedung. 
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1. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah perkotaan sebesar minimal 

30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota; 

2. Proporsi ruang terbuka hijau terdiri dari 20 (dua puluh) persen ruang 

terbuka hijau publik dan 10 (dua puluh) persen ruang terbuka hijau 

privat.31 

 

RTH yang telah ada baik secara alami ataupun buatan diharapkan dapat 

menjalankan 4 (empat) fungsi sebagai berikut: (1) Fungsi ekologis antara lain : 

paru-paru kota, pengatur iklim mikro, sebagai peneduh, produsen oksigen, 

penyerap air hujan, penyedia habitas satwa, penyerap polutan dalam udara, air dan 

tanah, serta penahan angin; (2) Fungsi sosial budaya antara lain : menggambarkan 

ekspresi budaya lokal, media komunikasi, dan tempat rekreasi warga; (3) Fungsi 

ekonomi antara lain : sumber produk yang bisa dijual seperti tanaman bunga, 

buah, daun, dan sayur mayur. Beberapa juga berfungsi sebagai bagian dari usaha 

pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain; (4) Fungsi estetika antara lain 

meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik skala mikro 

(halaman rumah/lingkungan pemukiman), maupun makro (lansekap kota secara 

keseluruhan); menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan 

tidak terbangun.32 

Dalam suatu wilayah perkotaan, Empat fungsi utama ini dapat 

dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota 

seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati. 

31 Peraturan Menteri PU No : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan 
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. 

32 Ibid. 
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2.1.2. Kajian Konseptual 

2.1.2.1.Konsep Izin Mendirikan Bangunan 

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, telah terjadi banyak 

perkembangan tentang aturan hukum yang adalah di Indonesia, salah satunya 

Peraturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), peraturan tersebut untuk mengatur 

masyarakat dalam hal pembangunan fisik yang ada di Indonesia sehingga tercapai 

tujuan dari pembangunan suatu penataan ruang kota, khususnya di Kota Batam  

dan diarahkan untuk peningkatan kehidupan, kesejahteraan dan kenyamanan 

masyarakat yang tinggal di Kota Batam.  

Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah RI No. 45 tahun 1998, yang 

dimaksud dengan Izin Mendirikan Bangunan termasuk dalam pemberian izin ini 

adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantapan pelaksanaan pembangunan 

agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang 

berlaku, dengan tetap memperhatikan koefisisen dasar bangunan (KDB), koefisien 

luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan 

penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi 

syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. (Marsinta, 

2004:18) Jadi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin yang diberikan untuk 

melakukan kegiatan membangun yang dapat diterbitkan apabila rencana bangunan 

dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang meliputi aspek pertanahan, aspek 

planalogis (perencanaan), aspek teknis, aspek kesehatan, aspek kenyamanan, dan 

aspek lingkungan. 
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Dalam hal ini pemerintah telah mengatur di Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010, Tentang Pedoman Pemberian 

IMB33, yang menyatakan bahwa izin mendirikan bangunan, yang selanjutnya 

disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada 

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

rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan 

persyaratan teknis yang berlaku. 

Selain itu, adanya IMB berfungsi supaya pemerintah daerah dapat 

mengontrol dalam rangka pendataan fisik kota sebagai dasar yang sangat penting 

bagi perencanaan, pengawasan dan penertiban pembangunan kota yang terarah 

dan sangat bermanfaat pula bagi pemilik bangunan karena memberikan kepastian 

hukum atas berdirinya bangunan yang bersangkutan dan akan memudahkan bagi 

pemilik bangunan untuk suatu keperluan, antara lain dalam hal pemindahan hak 

bangunan yang dimaksud sehingga jika tidak adanya IMB maka akan dikenakan 

tindakan penertiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

Fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai alat atau sarana yang 

mengontrol dan mengendalikan masyarakat da melindungi dari ancaman atau 

perbuatan-perbuatan yang membahayakan jiwa maupun benda. Dalam hal ini 

hukum mempunyai sifat memaksa. 

Dari salah satu pihak fungsi hukum merupakan sarana untuk 

memperlancar proses interaksi sosial (law as fadilitation of human interaction) 

33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010, Tentang 
Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. 
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dan juga sebagai pengendalian sosial yang khusus mengatur manusia dalam 

perbuatannya yang bersifat anti sosial dan untuk mewujudkan tujuan sosial.34 

Di dalam sosiologi hukum, memasuki masalah kepatuhan hukum adalah 

dengan melakukan penelitian empiris. Untuk tujuan-tujuan tertentu hukum dapat 

dipandang sebagai suatu gejala yang otonom dalam masyarakat, yang berkembang 

menurut logikanya sendiri. Akan tetapi secara stimultan, hukum juga merupakan 

refleksi dari masyarakat dan mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Jadi sosiologi 

dianggap sebagai refleksi dari kesadaran masyarakat secara menyeluruh dan juga 

dari kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, maka 

ada berbagai kepentingan manusia yang harus dipenuhi demi kebaikan masyarakat 

itu sendiri.35 

Demikian halnya dengan Pemerintahan Daerah Kota Batam dalam usaha 

memperlancar kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya maka 

ditetapkan berbagai kebijakan-kebijakan, antara lain izin peruntukan penggunaan 

tanah dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Adapun dasar hukum peraturan izin 

mendirikan bangunan yaitu : (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung; (2) Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; (3) Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung; (4) Peraturan 

Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung. 

 

34 Aroma Elmina, Bahan Kuliah Sosiologi Hukum, FH-UII, 2008. 
35 Satjipto Raharjo, Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, 

Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.   
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2.1.2.2.Konsep Perhotelan 

2.1.2.2.1 Klasifikasi Hotel 

Pengklasifikasian hotel berbintang di Indonesia dibagi menjadi 5 

tingkatan. Peninjauan terhadap klasifikasi dilakukan 3 tahun sekali dengan 

mempertimbangkan berbagai aspek. Berdasarkan SK Menparpostel RI No. 

PM/PW 301/PHB-77 klasifikasi jenis hotel berdasarkan bintang sebagai berikut: 

(a) Hotel berbintang 1; (b) Hotel berbintang 2 (c) Hotel berbintang 3; (d) Hotel 

berbintang 4; (5) Hotel berbintang 536 

Dengan demikian berdasarkan klasifikasi hotel tersebut, hotel resor yang 

akan dibangun harus memiliki klasifikasi yang jelas. Perencanaan dan 

perancangan hotel resor harus mencermati dasar penilaian klasifikasi hotel 

bintang, meliputi jumlah kamar (tidak diharuskan), fasilitas, peralatan dan mutu 

layanan. Hal ini dilakukan agar tercapai tujuan dari dilakukannya penggolongan 

kelas hotel. 

 

2.1.2.2.2 Jenis-jenis Hotel 

Jenis-jenis hotel dapat dilihat dari berbagai aspek. Jenis hotel menentukkan 

bagaimana hotel tersebut memposisikan dirinya dalam fasilitas dan pelayanan 

tambahannya diluar standar pelayanan hotel yang sudah ditetapkan. Pemerintah 

telah menetapkan kualitas dan kuantitas hotel yang menjadi kebijaksanaan yang 

berupa standar jenis klasifikasi yang ditujukan serta berlaku bagi suatu hotel. 

Penentuan jenis hotel berdasarkan letak, fungsi, susunan organisasinya dan 

36 SK Menparpostel RI No. PM/PW 301/PHB-77. 
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aktifitas penghuni hotel sesuai dengan SK Mentri Perhubungan RI No. 241/4/70 

tanggal 15 Agustus 1970. Hotel digolongkan atas: 

1. Residential Hotel, yaitu hotel yang disediakan bagi para pengunjung yang 

menginap dalam jangka waktu yang cukup lama. Tetapi tidak bermaksud 

menginap. Umumnya terletak dikota, baik pusat maupun pinggir kota dan 

berfungsi sebagai penginapan bagi orang-orang yang belum mendapatkan 

perumahan dikota tersebut. 

2. Transietal Hotel, yaitu hotel yang diperuntukkan bagi tamu yang 

mengadakan perjalanan dalam waktu relative singkat. Pada umumnya jenis 

hotel ini terletak pada jalan-jalan utama antar kota dan berfungsi sebagai 

terminal point. Tamu yang menginap umumnya sebentar saja, hanya 

sebagai persinggahan.  

3. Resort Hotel, yaitu diperuntukkan bagi tamu yang sedang mengadakan 

wisata dan liburan. Hotel ini umumnya terletak didaerah rekreasi/wisata. 

Hotel jenis ini pada umumnya mengandalkan potensi alam berupa view 

yang indah untuk menarik pengunjung.37 

 

2.1.2.2.3 Macam-macam Tipe Hunian Hotel 

Pada golongan hotel bintang terdapat klasifikasi pembagian kamar. Kamar 

merupakan zona privat yang diperuntukkan hanya bagi tamu hotel yang memesan 

kamar. Terdapat berbagai macam tipe kamar hunian menurut jumlah tempat tidur, 

letak kamar dan fasilitas. Pembagian tipe kamar ini dilakukan berdasarkan jenis-

37SK Mentri Perhubungan RI No. 241/4/70.  
                                                           

Noverina Syukura Linanda, Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung 
terhadap Bangunan Gedung Perhotelan di Kota Batam 
UIB repository @2018



28 
 

jenis wisatawan yang menginap. Pembagian kamar juga menentukan tingkat 

kenyamanan dan harga yang ditawarkan untuk tiap kamarnya. Berikut beberapa 

tipe kamar berdasarkan pembagian jumlah tempat tidur, jumlah ruangan, posisi, 

arah hadap dan peruntukkan berdasarkan tulisan “Definisi, Karakteristik, Jenis 

dan Klasifikasi Hotel”38. Tipe kamar menurut jumlah tempat tidur adalah sebagai 

berikut : (1) Single Room, adalah kamar yang memiliki satu tempat tidur untuk 

satu orang tamu. (2) Twin Room, adalah kamar yang memiliki dua tempat tidur 

untuk dua orang tamu. (3) Double Room, adalah kamar yang memiliki satu tempat 

tidur besar untuk dua orang tamu. (4) Double-double, adalah kamar yang memiliki 

dua kamar masing-masing dengan tempat tidur berukuran double untuk empat 

orang tamu. (5) Triple Room, adalah kamar yang meemiliki double bed untuk dua 

orang ditambah dengan extra bed. 

 

2.1.2.2.4 Dasar-Dasar dalam Menentukan Lokasi Hotel 

Pada dasarnya penentuan lokasi hotel menurut Oka A. Yoeti ada 3 (tiga) 

faktor yaitu :39 

a. Accessibility, yaitu lokasi hotel harus mudah dikunjungi orang banyak. 

Dengan pengertian hotel hendaknya dapat dikunjungi dari arah mana 

saja untuk tujuan yang bermacam-macam. Untuk hotel resort lebih 

banyak dipilih pada daerah pegunungan yang ramai dikunjungi pada 

waktu libur.  

38 www.jurnalsdm.blogspot.com. 
39 Oka A.Yoeti, Hotel Markeing, Jakarta: PT. Pertja, 1999. Hlm 41-42. 
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b. Visibility, yaitu mudah dan dapat dilihat dengan jelas fisik bangunannya, 

sehingga tidak sukar dicarinya. Orang-orang yang akan menginap pada 

suatu hotel sangat dipengaruhi oleh pandangan pertama.  

c. Adaptability, yaitu areal lokasi hendaknya dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan masa depan. Karena itu area hotel harus luas, sehingga cukup 

untuk taman parkir, lapangan tenis, kolam renang, jogging track, dan 

taman bermain anak-anak. Disamping juga diperhatikan terhadap 

rencana pelebaran jalan. 40 

 

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa sebagai wadah untuk 

menyediakan jasa penginapan yang terletak di daerah wisata, baik pegunungan 

atau pantai, hotel resort memerlukan pertimbangan dasar perencanaan sehingga 

pemasarannya dapat berjalan dengan baik. 

 

• Peraturan Bangunan Setempat 

Peraturan bangunan kondominium di Kota Batam harus memenuhi 

peraturan - peraturan bangunan pada lokasi tapak yang akan di bangun 

sesuai dengan daerah wilayahnya, antara lain: 

a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) 

Dalam penjelasan di Pasal 13 Undang-undang No. 28 Tahun 

2002, Garis Sempadan Bangunan atau GSB tersebut memiliki arti 

sebuah garis yang membataskan jarak bebas minimum dari sisi 

40 Oka A. Yoeti, Hotel Marketing, PT. Pertja, 1999, hlm :41-42. 
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terluar sebuah massa bangunan terhadap batas lahan yg dikuasai. 

Pengertian ini dapat disimpulkan bahwa GSB ialah batas 

bangunan yg diperbolehkan untuk dibangun rumah atau gedung. 

b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) adalah angka prosentase 

perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan terhadap luas 

perpetakan atau luas daerah perencanaan. 

c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) adalah angka perbandingan 

jumlah luas seluruh lantai bangunan terhadap luas perpetakan atau 

luas daerah perencanaan 

d. Ketinggian Bangunan (KB) 

Ketinggian Bangunan adalah jumlah lapis bangunan yang 

dihitung dari dari permukaan tanah atau dari lantai dasar 

bangunan 

 

2.1.2.3.Konsep Penataan Ruang Terbuka Hijau 

2.1.2.3.1. Tujuan Ruang Terbuka Hijau 

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan instruksi 

Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) di Wilayah Perkotaan, dengan tujuan sebagai berikut :   

1.Meningkatkan lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, indah, 

bersih dan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan; 
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2.Menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang 

berguna untuk kepentingan masyarakat. 

Pembentukan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan bertujuan untuk 

meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, indah, 

bersih dan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan dan menciptakan 

keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk 

kepentingan masyarakat.41 

   

2.1.2.3.2. Manfaat Dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau 

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 

Manfaat RTH secara langsung dan tidak langsung, sebagian besar dihasilkan dari 

adanya fungsi ekologis, atau kondisi ‘alami’ ini dapat dipertimbangkan sebagai 

pembentuk berbagai faktor. Berlangsungnya fungsi ekologis alami dalam 

lingkungan perkotaan secara seimbang dan lestari akan membentuk kota yang 

sehat dan manusiawi. Secara langsung, manfaat RTH adalah berupa bahan-bahan 

yang untuk dijual dan kenyamanan fisik. Sedangkan RTH yang manfaatnya tidak 

langsung adalah bermanfaat dalam perlindungan tata air dan konservasi 

hayati/untuk keanekaragaman hayati. Selain itu, RTH dapat bermanfaat bagi 

kesehatan dan ameliorasi iklim.42 

41 Zainuddin, S.  Pengalaman dan Praktek Pengembangan/Pemanfaatan Ruang Terbuka 
Hijau sebagai Wahana Keanekaragaman Puspa dan Satwa di Wilayah Perkotaan. Makalah 
Seminar Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional, Jakarta. 1998. 

42 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman 
Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. 
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Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 43, adapun manfaat dan fungsi 

Ruang Terbuka Hijau adalah sebagai berikut : (1) Sarana untuk mencerminkan 

identitas daerah; (2) Sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan; (3) Sarana 

rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial; (4) Meningkatkan nilai ekonomi 

lahan perkotaan; (5) Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise 

daerah; (6) Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula; (7) 

Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat; (8) Memperbaiki iklim mikro; dan 

(9) Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan. 

 

2.1.2.3.3. Tipologi Ruang Terbuka Hijau 

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 

tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan 

Perkotaan, mengklasifikasikan RTH yang ada sesuai dengan tipologi berikut : (1) 

Berdasarkan Fisik: (a) Ruang Terbuka Hijau Alami, berupa habitat liar alami, 

Kawasan lindung, dan taman-taman nasional; (b) Ruang Terbuka Hijau Non 

Alami/Binaan, yang terdiri dari taman, lapangan lahraga, makam, dan jalur-jalur 

hijau jalan. (2) Berdasarkan Struktur Ruang: (a) Ruang Terbuka Hijau dengan 

pola ekologis, merupakan RTH yang memiliki pola mengelompok, memanjang, 

tersebar; (b) Ruang Terbuka Hijau dengan pola planologis, merupakan RTH yang 

memiliki pola mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan. (3) Berdasarkan 

Segi Kepemilikan: (a) Ruang Terbuka Hijau Publik; (b) Ruang Terbuka Hijau 

43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 
Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. 
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Privat. (4) Berdasarkan Fungsi: (a) Fungsi Ekologis; (b) Fungsi Sosial Budaya; (c) 

Fungsi Arsitektural/Estetika; (d) Fungsi Ekonomi.44 

 

2.1.2.3.4. Jenis- Jenis  Ruang Terbuka Hijau 

Menurut Undang-Undang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 

2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan pada Pasal 6 

jenis RTHKP meliputi : (a) Taman kota; (b) Taman wisata alam; (c) Taman 

rekreasi; (d) Taman lingkungan perumahan dan permukiman; (e) Taman 

lingkungan perkantoran dan gedung komersial; (f) Taman hutan raya; (g) Hutan 

kota; (h) Hutan lindung; (i) Bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan 

lembah; (j) Cagar alam; (k) Kebun raya; (l) Kebun binatang; (m) Pemakaman 

umum; (n) Lapangan olah raga; (o) Lapangan upacara; (p) Parkir terbuka; (q) 

Lahan pertanian perkotaan; (r) Jalur dibawah tegangan tinggi (sutt dan sutet); (s) 

Sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa; (t) Jalur pengaman jalan, 

median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian. 

 

Sedangkan Menurut Irwan Terdapat beberapa kualifikasi ruang terbuka 

hijau (RTH) berdasarkan fungsi dari ruang terbuka yaitu : 

a. Pertanian perkotaan, dengan fungsi untuk hasil yang dapat digunakan 

untuk konsumsi yang disebut juga dengan hasil pertanian kota. 

Contoh: hasil holtikultura;   

44 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman 
Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. 
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b. Taman kota, dengan fungsi utama sebagai tempat interaksi sosial dan 

keindahan; 

c. Hutan kota, mempunyai fungsi utama dengan tujuan peningkatan 

kualitas lingkungan.45 

 

2.1.2.4.Konsep Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 

Salah satu faktor yang digunakan dalam menentukan KDB tersebut diatas 

adalah dengan mempertimbangkan faktor infiltrasi yang dimiliki oleh suatu 

daerah. Penggunaan faktor infiltrasi dalam penentuan KDB kurang sesuai karena 

sebagian besar guna lahan saat ini merupakan wilayah terbangun. Selain itu 

terdapat peraturan daerah tentang bangunan yang menyebutkan adanya pemberian 

izin untuk bangunan dengan KDB maksimal mencapai 100%. Dalam menentukan 

faktor penyesuaian dalam perhitungan KDB, terdapat beberapa kriteria yang 

digunakan, antara lain: lokasi terhadap pusat pelayanan, baik pusat primer, 

sekunder, maupun pusat tersier. Selain itu perlu diperhitungkan lokasi penentuan 

KDB terhadap hirarki jalan, luas blok, fungsi bangunan yang dominan dalam blok 

tersebut, kelerangan lahan, serta tinggi bangunan yang dihitung berdasarkan 

jumlah lantai. 

 

2.1.2.5.Konsep Garis Sempadan Bangunan (GSB) 

Dalam Pasal 13 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang 

Bangunan Gedung, Garis Sempadan Bangunan tersebut memiliki arti sebuah garis 

45 Irwan , D.Z, Prinsip-Prinsip Ekologi; Ekosistem, Lingkungan dan  Pelestariannya, 
Bumi Aksara, Jakarta, 2007. 
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yang membataskan jarak bebas minimal dari sisi terluar sebuah massa bangunan 

terhadap batas lahan yang dikuasai. Pengertian ini dapat disimpulkan bahwa GSB 

yaitu batas bangunan yg diperbolehkan untuk dibangun. Patokan serta Batasan 

untuk cara mengukur luas GSB yaitu batas atau garis tengah jalan, tepi pantai,rel 

kereta api, tepi sungai, dan/atau juga jaringan tegangan tinggi. Hingga kalau 

sebuah rumah kebetulan berada di pinggir jalan, maka garis sempadannya diukur 

dari garis tengah jalan tersebut sampai sisi paling luar dari bangunan di tanah yang 

dikuasai si pemilik rumah. Untuk faktor yang menentukan GSB ialah letak atau 

tempat dari lokasi bangunan tersebut dibangun. Rumah yang letaknya di pinggiran 

jalan, GSB-nya ditentukan oleh fungsi serta jenis jalan. Untuk lingkungan 

pemukiman standar hanya berkisar antara 3 sampai dengan 5 meter. 

Persyaratan tersebut sudah tertuang dalam peraturan mengenai tata 

bangunan dan lingkungan yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan banyaknya 

persyaratan yang musti dipenuhi oleh masyarakat yang hendak membangun, 

kadang membuat orang memilih untuk mengabaikan peraturan, termasuk aturan 

tentang Garis Sempadan Bangunan (GSB). Di dalam Pasal Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung telah menyebutkan 

bahwasanya sebuah bangunan haruslah memiliki berbagai persyaratan jarak tanah 

bebas bangunan yang di dalamnya meliputi GSB yaitu jarak antar bangunan46. 

Selain itu juga dalam membangun sebuah rumah, harus sudah mendapatkan 

standarisasi dari pihak pemerintah yg tercantum di SNI No. 03-1728-1989. 

Standar tersebut isinya mengatur setiap orang yang akan mendirikan bangunan 

46 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. 
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haruslah memenuhi berbagai persyaratan lingkungan di sekitar bangunan, 

contohnya larangan untuk membangun di luar batas GSB. 

Garis Sempadan Bangunan (GSB) gedung ditetapkan dalam rencana tata 

ruang, rencana tata bangunan dan lingkungan serta peraturan bangunan setempat. 

Penetapan Garis Sempadan Bangunan gedung dilakukan oleh pemerintah daerah 

dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kesehatan, kenyamanan, 

kemudahan, serta keserasian dengan lingkungan. Pemerintah Daerah menentukan 

garis-garis sempadan pagar, garis sempadan muka bangunan, garis sempadan 

loteng, garis sempadan podium, garis sempadan menara, begitu pula garis-garis 

sempadan pantai, sungai, danau, jaringan umum, dan lapangan umum. Penetapan 

garis sempadan bangunan gedung dengan tepi jalan, tepi sungai, tepi pantai, tepi 

danau, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi didasarkan pada 

pertimbangan keselamatan, kesehatan kenyamanan, dan kemudahan. 

Pertimbangan keselamatan dalam penetapan garis sempadan meliputi 

pertimbangan terhadap bahaya kebakaran, banjir, air pasang, tsunami, dan/atau 

keselamatan lalu lintas. Pertimbangan kesehatan dalam penetapan garis sempadan 

meliputi sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi. Pertimbangan kenyamanan 

terkait dengan pandangan, kebisingan, dan getaran. Dan, pertimbangan 

kemudahan terkait dengan aksesbilitas dan akses evakuasi, keserasian dalam hal 

perwujudan wajah kota, serta ketinggian bahwa semakin tinggi bangunan jarak 

bebasnya semakin besar. Letak Garis Sempadan Bangunan (GSB) gedung terluar 

untuk daerah di sepanjang jalan, diperhitungkan berdasarkan lebar daerah milik 

jalan dan peruntukan lokasi, serta diukur dari batas daerah milik jalan. 

Noverina Syukura Linanda, Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung 
terhadap Bangunan Gedung Perhotelan di Kota Batam 
UIB repository @2018



37 
 

Letak Garis Sempadan Bangunan (GSB) gedung terluar untuk daerah 

sepanjang jalan kereta api dan jaringan tegangan tinggi, mengikuti ketentuan yang 

ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Letak Garis Sempadan Bangunan (GSB) 

gedung terluar untuk daerah sepanjang sungai/danau, diperhitungkan berdasarkan 

kondisi sungai/danau, letak sungai/danau, dan fungsi kawasan, serta diukur dari 

tepi sungai/danau. 

 

2.1.3. Landasan Yuridis 

2.1.3.1.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26  Tahun 2007 Tentang 

Penataan Ruang 

Ketentuan yang mengatur tentang perizinan dan wewenang pemerintah 

untuk melakukan penataan ruang kota terdapat dalam BAB I tentang ketentuan 

umum, BAB IV tentang wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dan BAB 

VI tentang pelaksanaan penataan ruang bagian ketiga tentang pengendalian 

pemanfaatan ruang sebagai berikut: 

Pasal 1  : (32) Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam 

kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 11 : (1)  Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam 

penyelenggaraan penataan ruang  meliputi:  

a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

penataan ruang  wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis 

kabupaten/kota;  
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b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;  

c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; 

dan kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota. 

   (2)  Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 

penataan ruang wilayah  kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b meliputi:   

a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota;  

b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan  

c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.   

   (3) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:  

a. penetapan kawasan strategis kabupaten/kota; 

b. perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;  

c. pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan  

d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis 

kabupaten/kota.   

   (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2),  pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu 

pada pedoman bidang penataan ruang dan  petunjuk 

pelaksanaannya.   
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   (5) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), ayat (2), ayat (3), dan  ayat (4), pemerintah daerah 

kabupaten/kota:   

a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana 

umum dan rencana rinci  tata ruang dalam rangka pelaksanaan 

penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan 

b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan 

ruang. 

Pasal 37 : (2) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata 

ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah 

menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

              (3)  Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh 

dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.  

  (4)  Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang 

benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata 

ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah 

sesuai dengan kewenangannya. 

  (5)  Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dimintakan 

penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.  

  (6)  Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya 

perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh 
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Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti 

kerugian yang layak.  

  (7)  Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin 

pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai 

dengan rencana tata ruang.  

  (8)  Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata 

cara penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dan ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah.   

Pasal 60 :   Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:  

a. mengetahui rencana tata ruang;  

b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan 

ruang;  

c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul 

akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan 

rencana tata ruang; 

d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap 

pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di 

wilayahnya; 

Pasal 61 :   Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:  

a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari 

pejabat yang berwenang;  
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c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin 

pemanfaatan ruang; dan 

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan 

peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. 

 

2.1.3.2.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28  Tahun 2002 Tentang 

Bangunan Gedung 

Ketentuan yang mengatur tentang perhotelan terdapat dalam BAB III 

tentang Fungsi Bagunan Gedung pasal 5 sebagai berikut:  

Pasal 5 : (1) Fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, 

usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus.   

   (2) Bangunan gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) meliputi bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah 

tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara. 

   (3) Bangunan gedung fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) meliputi masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng.   

   (4) Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, 

perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan 

penyimpanan.   

   (5) Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, 
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kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan 

umum.   

   (6) Bangunan gedung fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi 

pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang diputuskan 

oleh menteri.   

   (7) Satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi. 

 

BAB IV tentang Persyaratan Bangunan Gedung Bagian Ketiga 

Persyaratan Tata Bangunan Paragraf 2 Persyaratan Peruntukan dan Intensitas 

Bangunan Gedung Pasal 13 sebagai berikut: 

Pasal 13 : (1) Persyaratan jarak bebas bangunan gedung sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:  

a. garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, 

tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi;  

b.jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, dan 

jarak antara as jalan dan pagar halaman yang diizinkan pada 

lokasi yang bersangkutan.  

   (2) Persyaratan jarak bebas bangunan gedung atau bagian bangunan 

gedung yang dibangun di bawah permukaan tanah harus 

mempertimbangkan batas-batas lokasi, keamanan, dan tidak 

mengganggu fungsi utilitas kota, serta pelaksanaan 

pembangunannya.  
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   (3) Ketentuan mengenai persyaratan jarak bebas bangunan Gedung 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah. 

 

2.1.3.3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan  

Ketentuan yang mengatur tentang pergudangan terdapat dalam BAB IV 

tentang Pelaksanaan Pembangunan pasal 13,14,15,16 &17 Sebagai berikut: 

Pasal 13 : (1) Pelaksanaan pembangunan bangunan yang telah memiliki IMB 

harus sesuai dengan persyaratan teknis.   

   (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi 

bersangkutan; 

b. ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan; 

c. jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan 

tanah dan koefisien tapak basement (KTB) yang diizinkan, 

apabila membangun di bawah permukaan tanah;  

d. garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan Gedung 

yang diizinkan;  

e. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum yang diizinkan; 

f. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum yang diizinkan; 

g. koefisien daerah hijau (KDH) minimum yang diwajibkan; 

h. ketinggian bangunan maksimum yang diizinkan;   
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i. jaringan utilitas kota; dan 

j. keterangan lainnya yang terkait. 

Pasal 14 : (1) Pemilik bangunan yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi peringatan tertulis.  

   (2) Bupati/Walikota memberikan peringatan tertulis sebanyak-

banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-

masing 7 (tujuh) hari kalender.  

Pasal  15 : (1) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sampai dengan 

peringatan tertulis ketiga dan tetap tidak melakukan perbaikan atas 

pelanggaran, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan.  

   (2)  Pengenaan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan dilaksanakan 

paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak 

peringatan tertulis ketiga diterima.  

Pasal  16 : (1) Pemilik bangunan yang dikenakan sanksi pembatasan kegiatan 

pembangunan wajib melakukan perbaikan atas pelanggaran.   

   (2)  Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sanksi pembatasan 

kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pembangunan dan 

pembekuan IMB.  

   (3)  Pemilik bangunan yang telah dikenakan sanksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan perbaikan atas 

pelanggaran dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung 

sejak tanggal pengenaan sanksi.  
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Pasal 17 :  Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sanksi penghentian 

sementara pembangunan dan pembekuan IMB sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi berupa 

penghentian tetap pembangunan, pencabutan IMB, dan surat 

perintah pembongkaran bangunan. 

 

2.1.3.4.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28  Tahun 2002 Tentang 

Bangunan Gedung 

Pasal 14 : (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan Surat Keterangan Rencana 

Kabupaten/Kota untuk Lokasi yang bersangkutan kepada setiap 

orang yang akan mengajukan permohonan IMB. 

 

2.1.3.5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 Tentang 

Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung 

Ketentuan yang mengatur tentang perizinan dan wewenang pemerintah 

untuk melakukan penataan ruang kota terdapat dalam Bagian II BAB B Nomor 1 

Poin a  sebagai berikut: 

Pasal 1  : (a) Pemerintah Daerah wajib memberikan Surat Keterangan Rencana 

Kabupaten/Kota untuk Lokasi yang bersangkutan kepada setiap 

orang yang akan mengajukan permohonan IMB. 
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2.1.3.6.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2011 Tentang 

Bangunan Gedung 

Ketentuan yang mengatur tentang bangunan gedung terdapat dalam BAB 

II tentang fungsi dan klasifikasi bangunan gedung bagian ketiga tentang 

klasifikasi bangunan gedung sebagai berikut: 

Pasal 8: (1) Pemerintah Kota menetapkan fungsi dan klasifikasi bangunan 

gedung dalam dokumen IMB bedasarkan pengajuan pemohon yang 

memenuhi persyaratan fungsi yang dimaksud kecuali untuk 

bangunan gedung fungsi khusus. 

 (2) Permohonan fungsi bangunan gedung harus mengikuti RTRWK, 

RDTRKP dan RTBL. 

 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan klasifikasi bangunan 

gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Walikota. 

Pasal 12: (1) Setiap  perorangan/badan yang  mendirikan   bangunan  gedung 

wajib memiliki  dokumen  IMB  dari Pemerintah  Kota, kecuali 

bangunan  gedung fungsi khusus. 

 (2)  Walikota   menerbitkan    izin   mendirikan    bangunan   gedung 

untuk kegiatan: 

a. pembangunan bangunan  gedung  baru,  dan/atau  prasarana 

bangunan gedung; 
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b.  rehabilitasi/renovasi bangunan  gedung  dan/atau prasarana 

bangunan  gedung,  meliputi  perbaikan/perawatan, perubahan,  

perluasan/pengurangan; dan 

c. pelestarian/pemugaran. 

 (3) Setiap rehabilitasi  sedang dan rehabilitasi berat serta renovasi 

bangunan gedung, dan/atau prasarana bangunan gedung 

sebagaimana   dimaksud    pada   ayat    (2)   huruf   b   dengan 

peralihan fungsi bangunan gedung wajib kembali memiliki 

dokumen  baru IMB. 

Ketentuan yang mengatur tentang bangunan gedung perhotelan terdapat 

dalam BAB III  tentang persyaratan bangunan gedung sebagai berikut: 

Pasal 14: (1) Setiap pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung wajib 

memenuhi persyaratan peruntukan lokasi bangunan gedung 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) yang ditetapkan    

dalam RTRWK, RDTRKP, dan RTBL untuk lokasi yang 

bersangkutan. 

    (2) Persyaratan peruntukan lokasi bangunan gedung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I) meliputi persyaratan kepadatan, persyaratan  

ketinggian dan persyaratan jarak bebas bangunan gedung. 

    (3)   Bangunan gedung fungsi khusus kecuali bangunan gedung fungsi  

khusus dengan kriteria tertentu dapat dibangun hanya di kawasan   

strategis nasional, Kawasan strategis provinsi dan/atau kawasan 

strategis kota. 
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Pasal 15: (1) Persyaratan kepadatan bangunan gedung sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) merupakan ketentuan maksimal 

kepadatan rencana yang ditetapkan untuk lokasi renggang, lokasi 

sedang dan lokasi padat. 

     (2)   Kepadatan rencana untuk lokasi renggang atau KDB 30% s/d 45% 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan 

dalam RTRW Kota Batam dan/atau peraturan turunannya. 

     (3)  Kepadatan rencana untuk lokasi sedang atau KDB 45% s/d 60% 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan 

dalam RTRW Kota Batam dan/atau peraturan turunannya. 

     (4)   Kepadatan rencana untuk lokasi padat atau KDB 60 % s/d 75% 

atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan    

ketentuan dalam RTRW Kota Batam dan/atau peraturan  

turunannya. 

     (5)  Pemerintah Kota dapat memberikan insentif kepada pemilik 

bangunan gedung yang memberikan sebagian area tanahnya untuk 

kepentingan umum. 

Pasal 16: (1) Persyaratan ketinggian bangunan gedung sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) merupakan ketentuan maksimal  

ketinggian rencana yang ditetapkan untuk lokasi rendah, lokasi 

sedang dan lokasi tinggi. 
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    (2) Ketinggian rencana untuk lokasi ketinggian-rendah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam RTRW 

Kota Batam, RDTRKP dan RTBL. 

     (3) Ketinggian rencana untuk lokasi ketinggian-sedang sebagaimana   

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam RTRW 

Kota Batam, RDTRKP dan RTBL. 

     (4) Ketinggian rencana untuk lokasi ketinggian-tinggi sebagaimana   

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam RTRW 

Kota Batam, RDTRKP dan RTBL. 

Pasal 17: (1) Persyaratan jarak bebas bangunan gedung sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) merupakan ketentuan minimal 

untuk garis sempadan bangunan gedung, jarak antara bangunan 

gedung dengan batas-batas persil, jarak antar bangunan gedung  

dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman yang diizinkan. 

    (2) Garis sempadan bangunan gedung sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (1) meliputi garis sempadan bangunan gedung terhadap 

as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api dan/atau jaringan  

saluran utama tegangan ekstra tinggi yang ditetapkan berdasarkan 

pada pertimbangan keselamatan dan kesehatan. 

    (3)   Garis sempadan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) terhadap batas Ruang Milik Jalan (rumija) jika tidak 

ditentukan lain, ditetapkan dengan ketentuan minimal : 
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a. bangunan di tepi jalan arteri sebesar seperempat dari ruang 

milik jalan; 

b. bangunan di tepi jalan kolektor sebesar seperempat dari ruang 

milik jalan; 

c. bangunan di tepi jalan antar lingkungan (lokal) sebesar 

setengah dari ruang milik jalan; 

d. bangunan di tepi jalan lingkungan sebesar setengah dari ruang 

milik jalan; 

               (4) Jarak antara bangunan gedung sebagaimana dimaksud ada ayat (1) 

terhadap batas-batas persil bangunan di tepi jalan, bangunan di tepi 

jalan kolektor, bangunan di tepi jalan antar lingkungan (lokal), 

bangunan di tepi jalan lingkungan diatur sesuai dengan ketentuan 

dalam RTRW Kota Batam, RDTRKP dan RTBL; 

    (5) Jarak antar bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

untuk bangunan gedung rendah, bangunan gedung sedang dan 

bangunan gedung tinggi, diatur sesuai dengan ketentuan dalam 

RTRW Kota Batam, RDTRKP dan RTBL; 

Pasal 18: (1) Penetapan garis sempadan bangunan gedung terhadap tepi sungai, 

tepi pantai, jaringan kereta rel, dan jaringan saluran udara tegangan 

ekstra tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat  (2)  

harus dikoordinasikan dengan instansi terkait yang menangani 

utilitas tersebut. 
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     (2) Garis sempadan pantai laut sepanjang kawasan kota jika tidak 

ditentukan lain, ditetapkan 100 (seratus) meter diukur dari tepi 

pantai laut pada saat pasang tertinggi. 

     (5) Penetapan jarak bebas bangunan gedung atau bagian bangunan 

gedung yang dibangun di bawah permukaan tanah didasarkan pada 

jaringan utilitas umum yang ada atau yang akan dibangun harus 

dikoordinasikan dengan instansi terkait yang menangani utilitas 

tersebut. 

Pasal 75: (1) Pemerintah Kota wajib menyediakan keterangan rencana kota 

untuk lokasi yang diajukan oleh pemohon (IMB) yang berisi 

sekurang-kurangnya : 

a. Fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi 

yang bersangkutan; 

b. Ketinggian maksimum bangunan gedung  yang diizinkan; 

c. Jumlah lantai/lapis bangunan gedung dibawah permukaan 

tanah dan KTB yang diizinkan; 

d. Garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung 

yang diizinkan; 

e. KDB maksimum yang diizinkan; 

f. KLB maksimum yang diizinkan; 

g. KDH maksimum yang diizinkan; 

h. KTB maksimum yang diizinkan; 
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i. Jaringan utilitas kota; 

j. Informasi teknis lainnya yang diperlukan. 

 

2.1.4. Hasil Penelitian Terdahulu 

Sebelum memulai penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan 

penelusuran kepustakaan. Dari penelusuran kepustakaan tersebut, penulis 

menemukan beberapa penelitian tentang implementasi Peraturan Daerah tentang 

Bangunan Gedung : 

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 tahun 

2012 tentang Bangunan Gedung terkait dengan pengawasan terhadap 

pembangunan perumahan di Kota Tanjungpinang (Studi Di Dinas 

Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Pengawasan Pembangunan Kota 

Tanjungpinang) yang ditulis oleh Riezky R., dengan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota 

Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan 

Gedung Terkait Dengan Pengawasan Terhadap Pembangunan 

Perumahan di Kota Tanjungpinang? 

b. Apa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum, 

Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Tanjungpinang 

dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang 

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung terkait dengan 
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Pengawasan Pembangunan Perumahan dan Bagaimana 

upayanya dalam menghadapi hambatan tersebut? 

2. Efektititas Penerapan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 

Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung dalam Izin Mendirikan 

Bangunan Gudang di Kota Tanjungpinang, yang ditulis oleh Ahmad 

Tochza Amal,  dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana efektititas penerapan Peraturan Daerah Kota 

Tanjungpinang Nomor 7 Tentang Bangunan Gedung Tahun 

2010 dalam Izin Mendirikan Bangunan Gudang di Kota 

Tanjungpinang?  

b. Apakah kendala-kendala dalam menerapkan Izin Mendirikan 

Bangunan Gudang di Kota Tanjungpinang? 

c. Bagaimana solusi agar Izin Mendirikan Bangunan Gudang 

dapat berjalan dengan efektif di Kota Tanjungpinang? 

Penelitian tersebut di atas mempunyai perbedaan dengan penelitian yang 

penulis lakukan. Penulis melakukan penelitian tentang Implementasi Peraturan 

Walikota Batam sedangkan Riezky R dan Ahmad Tochza Amal menulis tentang 

implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang. Kemudian perbedaan 

penelitian penulis dengan Riezky R adalah penulis ingin mengetahui secara 

keseluruhan implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang tidak pada 

pembangunan perumahan tetapi pada pembangunan perhotelan sedangkan Ahmad 

Tochza Amal fokus pada bangunan gudang. Dengan demikian penelitian yang 

dilakukan penulis adalah asli. 
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1.2. Landasan Teori 

Fungsi dari teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan 

pengarahan kepada penelitian yang dilakukan. Dalam menganalisis permasalahan 

yang dirumuskan, diperlukan beberapa teori yang relevan, dengan maksud supaya 

permasalahannya dapat dijelaskan secara memuaskan. Selanjutnya teori-teori 

yang dgunakan dalam penelitian terdiri dari : 

1. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto 

Dalam penelitian ini teori yang dominan digunakan adalah Teori 

Efektifitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Hukum sebagai kaidah 

merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode 

berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga 

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

hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang 

digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak 

yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu47. 

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui 

apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal 

mencapai tujuanya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil 

mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya 

atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan 

yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya 

dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan 

47 Soerjono soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, “Rajawali Press: Bandung, 1996, hlm 
19. 
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mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi 

negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar 

manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji. 

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai 

pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang 

harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. 

Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap 

merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecendrungan 

untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di 

dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau 

masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum 

maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya 

pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu 

disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, 

sehingga mengakibatkan terjadinya frustasi, tekanan atau bahkan konflik. Faktor-

faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum antara lain 48:   

1. Faktor hukumnya sendiri Hukum berfungsi untuk keadilan, 

kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan 

hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara 

kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya 

konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak 

sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara 

48 Soerjono soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan 
Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42 
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secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai 

keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu 

permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi 

prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat 

dari sudut hukum tertulis saja, masih banyak aturan aturan yang 

hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan 

masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, 

maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat 

tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-

masing orang.  

2. Faktor penegak hukum, Faktor ini meliputi pihak-pihak yang 

membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. 

Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparatur penegak 

hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan 

kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak 

hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak 

hukum dan apparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan 

aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari 

kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan 

petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan 

aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya 

masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan 
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vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali 

terpidana. Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum 

tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). 

Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur 

kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan peranan atau 

role, oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan 

tertentu, lazimnya mempunyai peranan. 

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh 

karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga 

merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. 

Pada elemen pertama yang menentukan dapat befungsi hukum 

tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari 

aturan hukum itu sendiri. 

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama 

adalah : 

1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah 

cukup sistematis. 

2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang tertentu sudah cukup 

sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan. 

3) Secara kualitatif dan kuantitf peraturan yang mengatur bidang-bidang 

kehidupan tertentu sudah mencukupi. 

4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan 

persyaratan yuridis yang ada. 
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Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum 

tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya 

aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan 

baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi ketrampilan professional 

dan mempunyai mental yang baik. 

1. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan 

sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya 

terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor 

pendukung. Fasilitas pendukung mencangkup tenaga manusia 

yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, 

peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan 

sebagainya.  

2. Faktor masyarakat Penegakan hukum berasal dari masyarakat 

dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. 

Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai 

hukum. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai 

hukum sangat berfariasi antara lain : 

a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan; 

b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran 

tentang kenyataan;  

c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni 

patokan perilaku pantas yang diharapkan;  

Noverina Syukura Linanda, Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung 
terhadap Bangunan Gedung Perhotelan di Kota Batam 
UIB repository @2018



59 
 

d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum 

positif tertulis);   

e. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat; 

f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau 

penguasa;  

g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;  

h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;  

i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai; 

j. Hukum diartikan sebagai seni.   

Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup 

dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah 

keserasiannya, hal inin bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat 

juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan 

bahkan mengindentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum 

adalah sebagai pribadi).   

1. Faktor kebudayaan Faktor kebudayaan sebernarnya bersatu 

padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena 

didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-

nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non 

material. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau 

subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum 

menyangkup, struktur, subtansi dan kebudayaan. Struktur 

mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang 
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umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum 

formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan 

kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) 

hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari 

hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-

konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga 

dianuti) dan apa yang diangap buruk (sehingga dihindari). 

Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai 

yang mencerminkan dua keadaan estrim yang harus 

diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum 

menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut : 

a. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman; 

b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/seakhlakan; 

c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/ 

inovatisme. 

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat 

diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di 

Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat 

Mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum 

perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan 

juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada 

tempatnya. 
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