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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia terdapat pelimpahan wewenang 

dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dalam  pelimpahan wewenang dan 

tanggung jawab inilah daerah diberikan hak untuk mengatur daerahnya masing-

masing yang  disebut desentralisasi.  Dengan berlakunya Otonomi Daerah yang 

telah memberikan kewenangan yang nyata kepada Pemerintahan Daerah untuk 

menggali dan melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang 

terdapat di daerah tersebut. Terutama untuk dapat mengantisipasi masalah-

masalah lingkungan yang terjadi akibat kecepatan pembangunan. 

Keberadaan Kabupaten Siak sebagai Kabupaten yang pesat dalam 

pembangunan gedung seprti ruko maupun perumahan penduduk mengalami 

perkembangan yang signifikan. Setiap pendirian bangunan baik bangunan untuk 

dunia usaha maupun pendirian rumah penduduk harus memiliki Izin Mendirikan 

Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak. Pengaturan 

mengenai Izin Mendirikan Bangunan ( IMB) di Kabupaten Siak termuat dalam 

Peratuaran Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan . 

Adapun yang dimaksud dengan izin mendirikan bangunan adalah produk 

hukum yang berisi persetujuan atau perizinan yang dikeluarkan oleh Kepala 

Daerah Setempat yaitu Pemerintah Kabupaten / Kota dan wajib dimiliki / diurus 

pemilik bangunan yang ingin membangun, merobohkan, menambah / mengurangi 
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luas, ataupun merenovasi suatu bangunan. Pada dasarnya memiliki IMB (izin 

mendirikan bangunan) pada sebuah bangunan sangatlah penting, karena bertujuan 

untuk menciptakan tata letak bangunan yang aman dan sesuai dengan peruntukan 

lahan.  

Dengan demikian bangunan yang ada di Kabupaten Siak bisa tertata sesuai 

dengan rencana tata ruang wilayah, yang pada prinsip penataan tersebut 

diarahakan untuk memperoleh gambaran Perencanaan, Pemanfaatan dan 

Pengendalian Ruang atau lahan Kabupaten Siak saat ini serta masa mendatang, 

guna menentukan aspek strategis dalam rangka mengarahkan pertumbuhan dan 

perkembangan Kabupaten Siak. Adapun tujuan dan sasaran Rencana tata ruang 

wilayah Kabupaten Siak yang ingin dicapai adalah usaha menata bentuk 

pemanfaatan dan fungsi ruang sehingga mencapai struktur yang berdaya guna, 

tepat guna serta terjaga kelangsungan dan kelestariannya. 

Dalam prakteknya, pemerintah mempunyai kewenangan untuk 

menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh 

izin mendirikan bangunan. Adapun syarat-syarat yang ditetapkan pemerintah 

Kabupaten Siak sebagai berikut: 

1. Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan 

disertai materai Rp. 6000,- dan Cap /stempel Perusahaan (1 asli, 1 

fotocopy)  

2. Fotokopi KTP (2 rangkap) 
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3. Surat Kuasa (1 asli, 1 fotocopy) dan fotocopy KTP (2 rangkap) apabila 

pengurusan diwakilkan 

4. Fotokopi Lunas PBB (2 rangkap) 

5. Fotokopi Surat Tanah/SKGR Camat (2 rangkap) 

6. Rekomendasi Camat Setempat 

7. Bukti Setoran Retribusi IMB 

8. Gambar Rencana Bangunan Lengkap Kertas A3 (1 asli, 1 fotokopi) 

9. Penelitian Tanah / Sondir (Khusus bangunan 2 lantai keatas) 

10. Rekomendasi IMB dari Dinas Cipta Karya & Tata Ruang  

11. Pas foto ukuran 3x4 berwarna (3 lembar) 

Perumahan dan bangunan ruko merupakan kebutuhan dasar manusia dan 

mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta 

kepribadian bangsa, dan perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan 

peningkatan kehidupan masyarakat. Perumahan dan bangunan gedung tidak dapat 

dilihat sebagai sarana kebutuhan kehidupan semata-mata, tetapi lebih dari itu 

merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk 

memasyarakatkan dirinya, dan menampakkan jati diri. Di samping usaha 

peningkatan pembangunan perumahan dan bangunan gedung perlu diwujudkan 

adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemanfaatan dan pengelolaannya. 

Sejalan dengan peran serta masyarakat di dalam pembangunan peumahan 

dan bangunan gedung, Tidak seperti yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten 

Siak di Kecamatan Sabak Auh masih banyak bangunan ruko yang tidak memiliki 

Izin Mendirikan Bangunan. Seperti yang terdapat di media onlain Sejak lepas dari 
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Kabupaten Bengkalis 14 tahun silam, kini perkembangan Kabupaten Siak 

semakin maju. Hal itu bisa dilihat dari pesatnya pembangunan gedung, baik yang 

dilakukan pemerintah maupun pihak swasta. Namun sayang, pembangunan 

gedung tersebut masih banyak yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB). Hal itu disampaikan Bsupati Siak Drs. H. Syamsuar, MSi dalam Rapat 

Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). (Goriau.Com,  Senin 

enam  januari 2014). Hal itu terbukti seperti pada tabel dibawah ini: 

Table 1.1 : Jumlah Bangunan Gedung Yang Memiliki IMB dan Tidak Memilki IMB  

      di Kecamatan Sabak Auh  Kabupaten Siak 2014-2016 

 

No 

 

NAMA KAMPUNG 
STATUS IMB 

2014 2015 2016 

A B C A B C A B C 
1 REMPAK 4 0 4 4 0 4 4 0 4 
2 SUNGAI TENGAH 7 2 5 7 3 4 7 4 3 
3 SABAK PERMAI 9 0 9 9 2 7 9 2 7 
4 SELAT GUNTUNG 2 0 2 2 0 2 2 0 2 
5 BELADING 15 0 15 15 1 14 15 1 14 
6 BANDAR PEDADA 30 3 27 30 4 26 30 4 26 

7 BANDAR SUNGAI 10 2 8 10 3 7 10 4 6 
8 LAKSAMANA 7 0 7 7 0 7 7 0 7 

JUMLAH 84 7 77 84 13 71 84 15 69 

PERSENTASI RUKO 

BELUM MEMILIKI IMB 
77 : 84 x 100= 

91.67% 

71 : 84 x 100= 

84,52% 

69 : 84 x 100= 

82,14% 

Sumber : uptd tata ruang dan cipta karya Kecamatan Sabak Auh 2016 

Keterangan: 

A= JUMLAH RUKO 

B= ADA IMB 

C= BELUM ADA 

Berdasarkan data diatas di Kecamatan Sabak Auh menunjukan dari jumlah 

persentasi banyak yang belum memiliki izin mendirikan bangunan dibandingkan 
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dengan yang sudah memiliki izin mendirikan bangunan. Hal tersebut terlihat jelas 

pada tahun 2014 persentase ruko yang belum memiliki izin mendirikan bangunan 

berjumlah 91,67% sedangkan pada tahun 2015 berjumlah 84,52% selanjutnya 

pada tahun 2016 ruko yang belum memiliki izin mendirikan bangunan berjumlah 

82,14%. 

Adapun bangunan ruko berdasarkan tabel tersebut terlihat jelas partisipasi 

pada tahun 2014 dari 84 ruko baru 7 yang memiliki IMB, sedangkan pada tahun 

2015 masyarakat dalam mengurus IMB hanya 6 orang dan pada tahun 2016 

terdapat 2 orang yang mengurus IMB. Dari penjelasan diatas partisipasi masyakat 

dalam mengurus IMB mengalami penurunan dari tahun 2014 sampai 2016. Selain 

itu ruko yang belum memiliki izin mendirikan bangunan paling banyak terdapat 

dikampung Bandar Pedada. Melihat dari data tersebut banyak masyarakat yang 

melanggar peraturan daerah kabupaten siak No 1 tahun 2014 tentang Bangunan 

Gedung pasal 8 ayat 2 yang berbunyi Persyaratan administratif bangunan gedung 

meliputi: 

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

 b. status kepemilikan bangunan gedung; dan  

 c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

   Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam melakukan pembangunan 

gedung, masyarakat diharuskan memiliki Izin mendirikan bangunan. Adapun 

manfaat dari izin mendirikan bangunan sebagai salah satu alat atau instrumen 

penataan, pengawasan, pengendalian dan penertiban bangunan. Dalam hal ini 
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Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan 

penertiban bagi bangunan gedung yang tidak memiliki IMB.  

Dimana arti penertiban dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

berasal dari kata tertib yaitu teratur, menurut aturan dan rapi. Sedangkan 

penertiban itu sendiri mempunyai arti proses, cara, perbuatan menertibkan. Jadi 

penertiban adalah suatu proses atau cara untuk menertibkan bangunan gedung 

secara teratur dan efektif . Efektivitas penertiban bangunan gedung dapat dicapai 

melalui koordinasi antar lembaga terkait. 

Selanjutnya penertiban dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah 

sebagai penegak Peraturan Daerah Kabupaten Siak dimulai dari peringatan 

tertulis. Sedangkan tindak lanjut dari peringatan tertulis dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Siak No 3 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan Pasal 25 

menjelaskan Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sanksi penghentian 

sementara pembangunan dan pembekuan izin mendirikan bangunan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dikenakan sanksi berupa penghentian tetap 

pembangunan, pencabutan izin mendirikan bangunan, dan surat perintah 

pembongkaran bangunan.  

Pasal Ini menjelaskan sebelum melakukan penertiban pembongkaran dinas 

terkait harus memberi surat peringatan kepada pemilik bangunan gedung untuk 

melengkapi administratif namun apabila pemilik bangunan tidak mengindahkan 

sanksi tersebut maka akan dilakukan pembongkaran bangunan. Seperti yang di 

ungkapkan Hendra Junizar,ST selaku kepala UPTD tata ruang dan cipta karya 

Kecamatan Sabak dalam wawancaranya mengatakan “penertiban kepada pemilik 
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ruko agar melengkapi administratif supaya bangunan rukonya memiliki imb 

sudah kita lakukan, penertibannya dalam bentuk surat peringatan. selama tahun 

2016 saja, sudah 37 ruko kita beri surat....(wawancara peneliti kepala UPTD tata 

ruang dan cipta karya Kecamatan Sabak Auh 16 Januari 2017)”.  

 Berdasarkan wawancara tersebut bisa kita lihat dalam melakukan 

penertiban satuan kerja perangkat daerah Kecamatan Sabak Auh belum semuanya 

pemilik ruko diberi surat peringatan karena pada tahun 2016 jumlah pemilik ruko 

yang tidak memiliki IMB ada 69 sedangkan yang baru di beri surat peringatan 

penertiban baru 37 ruko, berarti masih ada lagi sekitar 32 bangunan ruko yang 

belum pernah menerima surat peringatan penertiban. Padahal bangunan-bangunan 

ruko ilegal tersebut sudah lama berdiri. Sedangkan peraturan tentang izin 

mendirikan bangunan sudah diterapkan sejak tahun 2012. Padahal sangat jelas 

perintah dari peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2012 yang 

dijelaskan dalam pasal 25.  

 Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan diatas maka 

penulis tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan penertiban bangunan Ruko 

Ilegal di Kecamatan Sabak Auh untuk dijadikan sebagai bahan skripsi dengan 

judul ”Efektivitas Penertiban Bangunan Ruko (Rumah dan Toko) Ilegal Di 

Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak” 
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1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah penertibkan Ruko Ilegal di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak 

sudah berjalan dengan efektif? 

2. apa hambatan dalam Pelaksanaan penertiban bangunan Ruko Ilegal di 

Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penertiban bangunan 

Ruko Ilegal di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak. 

2.) Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan Pelaksanaan penertiban 

bangunan Ruko Ilegal di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.  

1.4 Manfaat Penelitian  

1.) Secara Teoritis 

Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya 

yang berkaitan dengan pelaksanaan penertiban bangunan ruko di 

Kecamatan Sabak Auh. Penelitian ini juga diharapkan dapat memacu 

perkembangan ilmu kebijakan publik khususnya dibidang 

Administrasi Negara. 
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2.) Secara Praktis 

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan 

bagi Kecamatan Sabak Auh dalam penertiban bangunan Ruko 

Ilegal yang melanggar aturan agar lebih efektif. 

2. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan 

masyarakat lebih mengetahui dan sadar akan pentingnya tertib 

administrasi dalam membangun gedung. 

3. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan 

peneliti dan untuk menetapkan ilmu pengetahuan yang didapat 

pada mata kuliah di program studi Ilmu Administrasi Negara. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan berisikan bab demi bab dalam laporan penelitian 

yang terdiri dari : 

BAB I PENDAUHULUAN 

Pada bab ini peneliti mengemukakan Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang konsep teori yang 

dapat digunakan sebagai pedoman dalam pembahasan Konsep, 

Definisi Administrasi. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini peneiti akan menyebutkan tentang Lokasi Penelitian, 

Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpula Data, Populasi dan 

Sampel dan Metode Analisis Data. 

BAB IV  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Bab ini berisikan Sejarah Objek Penelitian, Aktifitas Objek 

Penelitian, Struktur Organisasi Penelitian dan lainnya. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang permasalahan Penelitian dan Hasil 

Penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan tentang jawaban ataupun solusi atas 

permasalahan penelitian melalui Kesimpulan dan Saran. 

 

 

 


