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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Konsep Evektivitas 

 Kata efektif bearasal dari bahasa inggris effective artinya berhasil. Sesuatu 

yang dilakukan berhasil dengan baik. Robbins dalam Mohamad Pabundu Tika 

(2006:129) mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi 

jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian Schein dalam Mohamad 

Pabundu Tika  ( 2006:129) mengemukakan bahwa efektivitas organisasi adalah 

kemampuan untuk bertahan, menyesuiakan diri, memelihara diri dan tumbuh, 

lepas dari fungsi tertentu yang dimilikinya. 

 Efektivitas menurut Zaidan Nawawi (2013:188) Efektivitas merupakan 

kemampuan guna memilih berbagai alternative yang ada guna mencapai tujuan 

yang di inginkan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan antara 

outcome dengan output ( target/result). Pemimpin yang efektive yaitu seorang 

pemimpin yang dapat memilih pekerjaan yang tepat dan metode yang tepat di 

dalam pencapaian tujuan. Ciri-cirinya antara lain memiliki kinerja yang efisien 

dalam penggunaan sumber daya dan efektif dalam mencapai target dan sasaran 

berbagai kebijakan dan programnya, yang kesemuanya di tunjukan untuk 

kepentingan, kesejahtraan, dan kemakmuran bangsa dan Negara. Efektivitas 

berarti penggunaan anggaran harus mencapai target atau tujuan kepentingan 

publik. 

 Menurut Samodra Wijaya dalam Zaidan Nawawi (2013:189) 

menjelaskan efektivitas itu paling baik dapat di mengerti jika dilihat dari sudut 
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pandang sejauh mana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan 

sumber daya dalam usahanya mengejar tujuan organisasi. Sementara itu menurut 

Gibson dalam Zaidan Nawawi (2013:188) kajian efektivitas organiasi harus 

dimulai dari yang mendasar terletak pada : 

1. Efektivitas individu yaitu tingkat pencapaian hasil pada kerja individu 

organisasi. 

2. Efektivitas kelomok yaitu tingkat pencapaian hasil kerja yang dilakukan 

oleh sekelompok anggota organisasi. 

3. Efektivitas organisasi yaitu merupakan kontribusi hasil kerja dari tiap-tiap 

efektivitas individu dan efektivitas kelompok atau tim yang saling sinergis  

 Dalam konteks organisasi Bastian dalam Zaidan Nawawi (2013:190) 

menjelaskan efektivitas di ukur seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan 

prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari 

pengertian tersebut sangat jelas apa yang dimaksud dengan efektivitas yaitu 

kemampuan untuk menentukan tujuan tertentu yang ingin di capai. Sementara itu 

pendekatan yang digunakan dalam melakukan pengukuran terhadap konsep 

efektivitas dalam ruang lingkup organisasi setidaknya ada dua pendekatan.  

 Menurut Richard M Steers dalam Zaidan Nawawi (2013:191) yaitu : 

1. Pendekatan ukuran efektivitas yang univariasi, yaitu efektivits di ukur 

melalui sudut pandang terpenuhinya beberapa kriteria akhir, jadi kerangka 

acuanya berdimensi tunggal dengan memusatkan perhatian kepada salah 

satu dimensi atau kriteria yang bersifat evaluatif. 
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2. Pendekatan ukuran evektivitas yang multivariasi, yaitu konsep efektivitas 

melalui sudut pandan terpenuhinya ukuran-ukuran yang berdimensi ganda 

dan memakai kriteria tersebut secara serempak.  

 Jadi ukuran efektivitas organisasi dari pendekatan ini adalah fungsi dari 

beberapa faktor tertentu yang harus dengan sunguh-sungguh di perhatikan oleh 

organisasi yang bersangkutan. Dari sisi administrative pemerintahan efisiensi dan 

efektivitas adalah acuan tolak ukur terpenting untuk menilai kinerja pemerintahan.  

 Menurut Halim dalam Zaidan Nawawi (2013:192) Efisiensi dan 

efektivitas sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada 

masyarakat akan memberi manfaat berupa: 

1. Efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat sesuai dengan apa yang telah di rencanakan dan tepat sasaran. 

2. Meningkatkan mutu pelayanan publik. 

3. Dengan menghilangkan in-infesiensi dalam seluruh tindakan pemerintah 

maka biaya pelayanan yang diberikan menjadi murah dan selalu di 

lakukan penghematan dalam pemakaian sumber daya. 

4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. 

5. Meningkatkan public cost awareness sebagai akar dari akuntabilitas 

publik. 

 Bagi sektor publik atau pemerintahan, tolak ukur efektivitas dan efisiensi 

adalah berbeda dengan sektor swasta, terutama jika di kaitkan dengan tujuan yang 

hendak di capai. Tujuan organisasi publik sangat luas cakupanya, sehingga 
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terminologi efektif dan efisien yang berlaku di dunia privat tentu akan berbeda 

masukan dan parameter yang akan digunakan untuk menilainya. Tujuan 

organisasi publik bukanlah untuk mencari keuntungan yang maksimal, meskipul 

hal itu sangat penting tetapi kepentingan publik jauh lebih penting maka upaya 

mencari keuntungan harus dikalahkan, sehingga sering didapati kegiatan 

pemerintah yang merugi secara ekonomis,tetapi efektif dan efisien dalam 

pelaksanaanya. Lain dengan perusahaan efektivitas organisasi biasaya 

didefinisikan sebagai usaha mencari keuntungan dari investasi yang dilakukan. 

 Menurut Tjuthju Yuniarsih dan Suwatno (2013:111) menjelasakan 

keberhasilan perencanaan yang efektif  harus diawali oleh perencanaan yang 

matang atas implementasi dan pembinaan secara berkesinambungan. Dengan 

demikian peluang-peluang untuk terjadinya penyimpangan, sejak awal sudah 

dipagari oleh tindakan-tindakan preventif dan solusi yang relevan. Hal ini di 

dukung oleh tiga unsur penting yaitu: 

a. Keberanian pemimpin dalam melakukan penilaian secara obyektif, jujur 

dan transparan. 

b. Keteguhan komitmen bawahan terhadap wewenang dan tanggung 

jawabnya. 

c. Budaya kerja yang kondusif. 

 Selanjutnya Gibson dalam Mohamad Pabundu Tika (2006:129) 

mengemukakan kriteria efektivitas organisasi terdiri dari lima unsure, yaitu 

produksi, efisiensi, kepuasan, keadaptasian, dan kelangsungan hidup. 
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1. Produksi  

Sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran keluaran utama 

organisasi.  

2. Efisiensi 

Sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran penggunaan sumber 

daya yang langka oleh organisasi. Efisiensi diukur berdasarkan rasio 

antara keuntungan dengan biaya atau waktu yang digunakan. 

3. Kepuasan  

Sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada keberhasilan organisasi dalam 

memenuhi kebutuhan karyawan atau pegawai.  

4. Keadaptasian  

sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada tanggapan organisasi terhadap 

perubahan eksternal dan internal.  

5. Kelangsungan hidup 

Sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada tanggung jawab organisasi 

dalam memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang. 

 Richard M. Sterss dalam Lijan Poltak sinambela (2012:177) 

menjelaskan pemahaman mengenai efektivitas organisasi dengan memahami 

komponen organisasi yang saling berhubungan satu dengan yang lain untuk 

mencapi tujuan organisasi dengan menggunakan parameter yang terdiri dari 

optimalisasi tujuan, perspektif sistem, tekanan prilaku manusia dalam organisasi. 
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1. Optimalisasi tujuan 

Adalah sarana pengimbang berbagai tujuan yang bertentangan, sehingga 

setiap tujuan menerima cukup perhatian dan sumber daya selaras dengan 

tingkat kepentinganya bagi organisasi dengan melihat nilai keberhasilan 

atau kegagalan organisasi tertentu. Hal ini dapat dilihat dengan 

membandingkan hasil dan tujuan organisasi, seperti pengawasan yang 

dilakukan, surat peringatan yang diberikan, denda atau pidana yang 

diberikan serta pembongkaran untuk menindaklanjuti dari upaya 

pemberian surat peringatan yang diabaikan oleh pemilik ruko. Apa bila 

semua ini sudah dijalankan dan tercapai yang menghasilkan tercapainya 

tujuan yang sudah ditetapkan maka optimalisasi tujuan bisa dikatakan 

efektif.  

2. Perspektif sistem  

Pada analisis efektivitas organisasi adalah dengan menggunakan sistem 

terbuka. Penggunaan perspektif sistem menekankan pentingnya arti  

interaksi organisasi lingkungan yang memusatkan perhatian pada 

hubungan antara komponen-komponen baik yang terdapat di dalam 

maupun diluar organisasi, sementara komponen-komponen ini secara 

bersama-sama mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan organisasi. Hal 

ini bisa dilihat sejauh mana komunikasi antar lembaga terkait untuk 

bersama-sama mengamankan dan menertibkan bangunan ruko demi 

kebaikan dimasa yang mendatang, serta bagaimana instansi terkait 

melakukan sosialisai selain itu kejelasan perintah juga sangat penting 
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supaya pemilik ruko paham dan yang terakhir melihat partisipasi 

masyarakat untuk tertib hukum. Jika hubungan ini dikenal dengan jelas 

akan lebih mudah bagi instansi terkait untuk melakukan tindakan tegas 

untuk memperlancar tujuan yang sudah di tetapkan. 

3. Tekanan pada prilaku  

Adalah menekankan mengenai peranan prilaku manusia dengan 

pengaruhnya pada prestasi organisasi. Dalam penjelasanya peranan 

manusia sangat berpengaruh terhadap prestasi atau keberhasilan organisasi 

dalam hal ini bisa dilihat sejauh mana kelengkapan sumber daya manusia 

serta sarana dan prasarana sebagai alat penunjang kelancaran kerja apakah 

sudah terpenuhi atau belum. Selain itu bagaimana keseriusan pemerintah 

dalam melakukan penertiban. Dan yang terakhir sikap aparat dalam 

melakukan penertiban sebagai cerminan organisasi dalam melakukan 

tindakan. 

 Selanjutnya Robbins dalam Kusdi (2009:92) Mengatakan ukuran 

efektivitas organisasi dapat dilihat dari mewujudkan tujuan dengan baik, sistem, 

strategi dan competing values. Jhon M. Ivancevich(2006:23) mengatakan konsep 

efektivitas organisasi dalam teori sistem menitikberatkan pada dua kesimpelan 

yang pertama kriteria efektivitas harus merefleksikan keseluruhan siklus input-

proses-output. Yang kedua kriteria efektivitas harus merefleksikan hubungan 

antara organisasi dan lingkungan luar. 

 Sedangkan ciri organisasi yang efektif menurut Irine Diana Sari 

Wijayanti (2008:58) harus memperhatikan struktus organisasi, pendelegasian 
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wewenang dan tanggung jawab dan pemilihan petugas. Sedangkan menurut 

verma dalam  Nevizond chatab (2009:159) menjelaskan keefektifan organisasi 

bergantung pada empat faktor diantaranya people factors, structural factors, 

technological factors dan teamwork. 

 Jadi, dapat dikatakan bahwa suatu organisasi yang efektif dapat di ukur 

dengan melihat pada sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang 

sudah ditetapkan. Konsep efektivitas yang dikemukakan oleh para ahli organisasi 

dan manajemen memiliki makna yang berbeda tergantung pada kerangka acuan 

yang dipergunakan. Dari pendapat diatas menjelaskan bahwa organisasi 

merupakan suatu kesatuan yang kompleks yang berusaha untuk mengalokasikan 

sumber daya secara rasional demi tercapainya tujuan yang sudah di tetapkan.  

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep efektivitas organisasi 

menunjukan bahwa seberapa jauh organisasi melakukan kegiatan/fungsi-fungsi 

sehingga tujuaan yang telah ditetapkan dapat di capai secara optimal dengan 

menggunakan alat-alat dan sumber-sumber yang ada, atau seberapa jauh 

organisasi dapat merealisasikan tujuan yang telah di tetapkan. Kemudia untuk 

melihat faktor faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu organisasi, tidak 

sedikit pendapat yang mengemukakan faktor  penghambat baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Jadi, secara umum ada pandangan bahwa efektivitas 

dimaksudkan atau dapat didefinisikan dalam batas-batas dari tingkat pencapaian 

organisasi. Dalam hal Penertiban, maka efektivitas penertiban dapat diartikan 

sejauh mana suatu penertiban dapat merealisasikan tujuanya.  
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2.2 Manajemen Perkotaan 

 secara umum manajemen perkotaan (urban management) adalah suatu 

upaya proses pelaksanaan rencana kota untuk mencapai sasaran pembangunan 

kota secara efisien dan efektif. Hadi Sabari Yunus (2005:49) menjelaskan kata 

perkotaan adalah kata sifat yang mengacu kepada suatu wilayah dalam lingkup 

kewenangan pemerintahan untuk mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan 

tata penyelenggaraan pemerintahan dengan segala aspeknya. Dalam hal ini yang 

menjadi batas-batasnya adalah batasan administratif yang telah ditentukan, 

disepakati dan diatur oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sedangkan 

menurut Nurmadi (2006:125) mengemukakan bahwa manajemen perkotaan 

merupakan pendekatan yang kontemporer untuk menganalisis permasalahan 

perkotaan. Berbicara mengenai perkotaan tidak lepas dari suatu permasalahan 

yang terjadi seperti pertumbuhan penduduk, penyakit, penganguran dan 

penghunian ilegal sehingga sangat diperlukan peran pemerintah dalam mengatur 

hal tersebut sehingga permasalahan bisa terkendali. 

 Menurut Rozali Abdullah(2005:165) mengatakan dari lajunya 

pembangunan, banyak kawasan perdesaan berkembang menjadi kawasan 

perkotaan. kawasan perkotaan dapat berbentuk: 

1. Kota sebagai daerah otonom 

2. Bagian kabupaten yang memiliki ciri perkotaan 

3. Bagian dari dua atau lebih derah yang berbatasan langsung yang memiliki 

ciri perkotaan. 
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 Kawasan perkotaan sebagai suatu daerah otonom dikelola oleh pemerintah 

kota. Sementara itu kawasasan perkotaan yang merupakan bagian dari daerah 

kabupaten, dikelola oleh daerah kabupaten yang bersangkutan atau dikelola oleh 

suatu lembaga pengelola yang dibentuk dan bertanggungjawab oleh pemerintah 

kabupaten yang bersangkutan. Untuk kawasan perkotaan yang merupakan bagian 

dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memenuhi ciri perkotaan 

penataan ruang dan pengendalian fasilitas pelayanan umum dikelola bersama oleh 

daerah terkait. 

 Dalam upaya membangun kawasan perkotaan, pemerintah daerah harus 

mengikutsertakan masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengelola 

kawasan perkotaan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Pengaturan tentang  

perkotaan ini ditetapkan dengan peraturan daerah sehingga rencana tata ruang dan 

wilayah bisa berjalan dengan baik dalam hal pembangunan. 

 Adapun yang dimaksud dengan rencana tataruang dan wilayah 

berdasarkan peraturan daerah siak No 3 tahun 2012 pasal 1 ayat 13 menyebutkan 

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat dengan RTRW, adalah 

arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah di Kabupaten Siak. 

Keberadaan peraturan yang mengatur tata ruang diyakini sebagai upaya untuk 

memenej atau mengatur tata letak bangunan gedung sehingga bangunan yang ada 

tidak berdiri di daerah yang sudah diatur.  

 Beberapa kota di indonesia telah mempunyai perumusan yang baik untuk 

pengembangan kotanya, namun kebanyakan dari mereka tidak melaksanaka 
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keputusanya tersendiri secara konsisten . hal ini yang mengakibatkan dampak 

keruangan, sosial, ekonomi dan lingkungan negatif yang sulit dipecahkan pada 

masa depan yang panjang.seperti daerah kawasan terbuka hijau, maka selama 

peraturan yang ada berjalan sebgaimana mestinya tidak akan terjadi 

perkembangan yang merugikan pemerintah namun sebaliknya apabila peraturan 

tersebut tidak berjalan efektif maka pertumbuhan bangunan gedung tidak 

terkondisikan sehingga mengakibatkan timbul permasalahan. Seperti halnya tata 

ruang yang tidak terkendali mengakibatkan ekonomi dan lingkungan sekitar hal 

ini dampak pembangunan yang berdiri bukan pada tempatnya sehingga 

lingkungan sekitar menjadai rusak. 

2.3  Konsep Ketaatan Hukum Masyarakat  

 Gustav Radbruc dalam Masinambau (2002:13) .menjelaskan hukum 

adalah komplex aturan-aturan umum untuk hidup bersama manusia yang gagasan 

akhirnya berorientasi pada keadilan atau kemanfaatan. Sedangkan menurut Hugo 

Sinzhheimer dalam Donald Albert Rumokoy (2014:5) menjelaskan hukum 

akan menampakan diri kepada kita dalam tiga macam perwujudan : 

1. Hukum mewujudkan diri sebagai norma-norma hukum. 

2. Hukum mewujudkan diri sebagai cita atau gagasan hukum. 

3. Hukum mewujudkan diri sebagai bentuk kehidupan nyata dalam pergaulan 

hidup manusia. 

 Dari penjelasan diatas sangat jelas bahwa hukum dibentuk untuk mengatur 

kehidupan manusia dalam berkehidupan bernegara. Aturan tersebut dibuat antara 
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lain supaya masyarakat taat mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh 

pemerintah dimana peraturan yang dibuat tersebut bersifat memaksa serta 

memiliki sanksi  itu artinya mau tidak mau masyarakat harus taat terhadap hukum. 

Paksaan tersebut dilakukan oleh badan atau lembaga yang sah secara hukum 

diantaranya polisi, jaksa dan pengadilan selain itu  untuk peraturan daerah 

diemban oleh satuan polisi pamong praja. Dengan taatnya masyarakat terhadap 

hukum maka akan dirasakan keadilan serta manfaat dari hukum itu sendiri. Selain 

yang sifatnya memaksa hukum juga memiliki tujuan dan fungsi. 

 Tujuan hukum diantaranya untuk ketertiban serta ketentraman masyarakat 

sedangkan fungsi dari hukum tidak lain untuk memberikan pengesahan terhadap 

apa yang berlaku dimasyarakat selain itu juga sebagai sarana pembentukan 

masyarakat dalam pembangunan. Selain memiliki tujuan dan fungsi hukum juga 

memiliki sifat perintah dan larangan. Hukum yang bersifat perintah adalalah 

memerintah orang atau masyarakat untuk berbuat sesuatu yang sudah ditetapkan 

dan apabila tidak berbuat maka orang atau masyarakat sudah melanggar hukum 

itu sendiri. Hukum yang bersifat larangan adalah hukum yang melarang orang 

atau masyarakat untuk berbuat sesuata dan apabila mereka melakukan apa yang 

dilarang maka mereka sudah melanggar hukum. 

 Dengan adanya hukum larangan dan perintah juga ada ada objek hukum 

salah satu dari objek hukum tersebut adalah hukum pablik dimana sifatnya 

merupakan kepentingan-kepentingan yang bersifat umum. Pada umumnya yang 

dipandang dengan hukum publik tidak lepas dari hukum tata negara, hukum 

administrasi negara dan hukum pidana. Dari penjelasan tersebut tergambar jelas 
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bahwa hukum dibuat untuk dipatuhi oleh seluruh masyarakat yang mempunyai 

tujuan dan fungsi serta dengan sifatnya yang memaksa dituntut untuk taat 

terhadap aturan yang sudah ditetapkan dengan penuh kesadaran.  

2.4 Penertiban Bangunan Ruko Ilegal Menurut Perda Kabupaten Siak 

Nomor 3 tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan 

2.4.1 Bangunan Gedung 

Bangunan gedung dalam peraturan daerah kabupaten siak No 3 Tahun 

2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 7 

menjelasakan Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan kontruksi 

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. 

Selanjutnya untuk mendirikan atau membangun gedung harus memiliki IMB 

seperti yang dijelaskan dalam peraturan daerah kabupaten Siak No 3 Tahun 2012 

tentang Izin Mendirikan Bangunan Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 22 Izin 

Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB Gedung adalah 

perizinan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung 

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

bangunan gedung sesuai persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang 

berlaku.  
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Selanjutnya untuk mendapatkan IMB gedung pemilik harus mengajukan 

permohonan kepada kepala daerah sesuai peraturan daerah kabupaten siak No 3 

Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 

ayat 24 Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah permohonan 

yang dilakukan pemilik bangunan gedung kepada pemerintah daerah untuk 

mendapat izin mendirikan bangunan gedung. Sedangkan untuk kestatusan 

bangunan gedung sagat jelas yang diterangkan kepada kepala daerah sesuai 

peraturan daerah Kabupaten Siak No 3 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan 

Bangunan Bab 1 Ketentuan Umum pasal 12 Pemilik Bangunan Gedung adalah 

orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum 

sah sebagai pemilik bangunan gedung.  

2.4.2 Penertiban/Pemutihan IMB 

Selanjutnya bangunan gedung yang menyalahi aturan akan dilakukan 

penertiban supaya tertib hukum yang berlaku hal ini dijelaskan peraturan daerah 

kabupaten siak No 3 tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan Pasal 26 ayat 

1, 2, 3, 4 dan 5 yang berbunyi: 

1. Bangunan yang sudah dibangun sebelum tahun 2001 dan tidak memiliki 

IMB, yang bangunannya tidak sesuai dengan peruntukan dan penggunaan 

yang ditetapkan dalam RTRW, RDTRKP dan RTBL dapat dilakukan 

penertiban berupa pemutihan. 

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

kali. 
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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. 

2.4.3 Pembongkaran 

Pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah dan dinas terkait apabila 

pemilik bangunan tidak mengindahkan peringatan yang sudah diberikan oleh 

satuan kerja perangkat daerah hal ini Termuat dalam peraturan daerah Kabupaten 

Siak No 3 tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan pada BAB VIII 

Pembongkaran Pasal 29 yaitu: 

1. Bupati menetapkan bangunan untuk dibongkar dengan surat penetapan 

pembongkaran sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya surat perintah 

pembongkaran.   

2. Surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan 

ancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran.   
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3. Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

kewajiban pemilik bangunan.   

4. Dalam hal pembongaran tidak dilaksanakan oleh pemilik bangunan 

terhitung 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan perintah 

pembongkaran, pemerintah daerah dapat melakukan pembongkaran atas 

bangunan.   

5. Biaya pembongkaran dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

ditanggung oleh pemerintah daerah bagi pemilik bangunan hunian rumah 

tinggal yang tidak mampu.    

Dari peraturan tersebut sangat jelas apa yang dimaksud dengan bangunan 

gedung serta bagaimana bangunan gedung itu bisa berdiri. Untuk bangunan 

gedung berdiri harus mendapatkan izin mendirikan bangunan terlebih dahulu yang 

diajukan kepada kepala daerah untuk mengeluarkan izin mendirikan bangunan. 

Selain itu pemilik bangunan gedung juga diatur sehingga kedudukanya sah secara 

hukum. Selanjutnya apabila bangunan gedung tidak memilki izin mendirikan 

bangungunan maka akan ditindak tegas untuk melakukan pembongkaran atau 

penertiban. Dimana yang dimaksud dengan penertiban menurut kamus besar 

bahasa indonesia penertiban 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 sesuai aturan sehingga bisa tersusun 

rapi. Sedangkan pembongkaran itu sendiri adalah tindakan untuk menertibkan 

bangunan gedung yang tidak mengikuti aturan yang berlaku. 
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Untuk melakukan pembongkaran pemerintah dengn dinas terkait harus 

melewati prosedur sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Siak No 3 tahun 

2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan Pasal 26 ayat 5. Selain itu ketentuan 

pidana terhadap bangunan gedung liar atau tidak memiliki IMB diatur dalam 

peraturan daerah Kabupaten Siak No 3 tahun 2012 Pasal 38 ayat 1 yang berbunyi 

Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2, Pasal 13 sampai dengan Pasal 21, Pasal 31 ayat (3) diancam 

dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).  

2.4.4 Pengawasan/Pengendalian IMB 

Siswanto menjelaskan (2005:4) Pengawasan atau pengendalian adalah 

suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan 

dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang 

harus dilalui. Dengan demikian, apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan 

rencana dan tahapan tersebut, diadakan suatu tindakan. Adapun pengendalian 

yang efektif menurut Cyril O donnel Dalam Zasri (2008:84) menjelaskan 

pengendalian yang efektif harus ditunjukan kearah pencegahan penyimpangan 

perencanaan yang akan terjadi pada waktu sekarang maupun dimasa mendatang.  

Seperti yang dijelaskan dalam perda No 3 tahun 2012 tentang tentang Izin 

Mendirikan Bangunan pada bagian BAB XIII tentang Pengawasan dan 

Pengendalian  Pasal 36  sebagai berikut: 

(1) Untuk pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan mendirikan, 

memperbaiki, menambah, merubah dan merobohkan bangunan dilakukan oleh 
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SKPD terkait yaitu Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, Satuan Polisi Pamong 

Praja dan Camat.   

(2) Petugas SKPD yang dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:     

a. Memasuki tempat pelaksanaan pekerjaan setiap saat, pada jam kerja.   

b. Memeriksa bahan bangunan yang dipakai/dipergunakan 

c. Melarang dan memerintahkan penyingkiran bahan bangunan yang tidak sesuai 

dengan Peraturan Umum Bahan Bangunan (PUBB) dan Rencana Konstruksi dan 

Syarat-syarat (RKS) dan alat-alat yang berbahaya serta merugikan 

kesehatan/keselamatan kerja 

d. Melarang mempergunakan pekerja yang tidak ahli 

e. Memeriksa perletakan tapak bangunan sesuai dengan gambar rencana situasi 

dan atau gambar denah bangunan 

 f. Memberhentikan pelaksanaan pekerjaan yang menyimpang dari ketentuan IMB 

yang telah dikeluarkan.   

(3) Setiap pemegang IMB wajib memasang plang/papan petunjuk yang memuat 

informasi tentang bangunan sebagai berikut:    

a. Nomor IMB 

b. Nama pemilik IMB 

c. Alamat/lokasi bangunan 

d. Ukuran/luas bangunan 

e. Besar biaya retribusi 

f. Jenis/fungsi bangunan 

g. Pelaksana pekerjaan 
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h. Pengawas pekerjaan. 

2.4.5   Pandangan Islam yang berkaitan dengan bangunan 

 Dalam islam dijelaskan tentang bangunan harus memperhatikan dampak 

lingkungan sekitar hal ini dijelaskan dalam surat at-taubat ayat 110 : 

                                                                                                                                                        

Artinya: Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi 

pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali bila hati mereka itu telah hancur. 

Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 

 Ayat ini menjelaskan tentang mereka yang mendirikan bangunan tanpa 

memikirkan lingkungan sekitarnya sehingga mereka merasa ragu dan was-was 

dikarenakan dampak yang terjadi karena ulah mereka sendiri. Untuk itu ketika 

kita ingin mendirikan bangunan gedung harus memikirkan lingkungan sekitarnya 

supaya bisa memberikan manfaat lingkungan sekitar. 

Sebagai umat islam yang mempunyai tujuan hidup untuk menjadi seorang 

khalifah di muka bumi, maka sudah seharusnya lah kita sebagai umat islam harus 

memperhatikan keberlangsungan lingkungan sekitar dalam pembangunan gedung. 

Al Quran sebagai pedoman hidup sepanjang masa pun ternyata menunjang hal-hal 

yang termasuk didalamnya mengenai bangunan-bangunan yang sangat 

memperhatikan lingkungan. 

Selanjutnya tentang Larangan Membuat Kerusakan di Muka Bumi yang 

dijelaskan dalam Surat Ar Rum ayat 41-42: 
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Artinya: telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian 

dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). 

Katakanlah “Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana 

kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah 

orang-orang yang mempersekutukan (Allah). 

 Dari ayat tersebut tergambar jelas Selain untuk beribadah kepada Allah, 

manusia juga diciptakan sebagai khalifah dimuka bumi. Sebagai khalifah, manusia 

memiliki tugas untuk memanfaatkan, mengelola dan memelihara alam semesta. 

Allah telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan 

semua makhluk-Nya, khususnya manusia. Keserakahan dan perlakuan buruk 

sebagian manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia itu sendiri. 

Tanah longsor, banjir, kekeringan, tata ruang daerah yang tidak karuan dan udara 

serta air yang tercemar adalah buah kelakuan manusia yang justru merugikan 

manusia dan makhluk hidup lainnya. Untuk itu Islam mengajarkan agar umat 
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manusia senantiasa menjaga lingkungan sehingga terhindar dari bencana dan 

murka allah SWT. 

2.3 Penelitian Terdahulu 

 Siti Nurtoharoh (2016) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA 

Riau, dalam skripsinya Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 3 

Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangungan Di Kecamatan Bunga Raya 

Kabupaten Siak dalam hasil penelitian menjelaskan Peraturan Peraturan Daerah 

Kabupaten Siak No 3 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangungan belum 

terealisasi dengan baik. Hal ini disebabkan banyak pemilik bangunan ruko di 

Kecamatan  Bunga Raya yang tidak mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan 

yang mengakibatkan pendapatan Daerah Kabupaten Siak melalui retribusi IMB 

tidak terserap dengan maksimal. 

Kasman Siburian (2010) Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen 

Medan Dalam Skripsinya Implementasi Pengawasan Pemerintah Kota Medan 

Terhadap Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan hasil penelitian menjelaskan 

dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Kota Medan, baik pembangunan 

pertokoan maupun pembangunan perumahan penduduk banyak warga yang 

mengabaikan aturan-aturan yang berlaku serta pembangunan perumahan atau 

pertokoan yang tidak mempunyai IMB dan dalam pelaksanaan pembangunan 

banyak yang menyimpang dari ketentuan IMB. Hal ini disebabkan kurangnya 

personil  (Sumber Daya Manusia) yang tidak mampu melakukan pengarahan atas 
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pelaksanaan pembangunan tersebut serta tidak tersedianya sarana dan prasarana 

yang menunjang tugas pemerintahan. 

Muhammad Kadir (2013) Fakultas Syarian dan Ilmu Hukum Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dalam Skripsinya Efektivitas Peraturan 

Daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Izin Mendirikan 

Bangunan (Studi Tentang Garis Sepadan Bangunan Di Kota Bangkinang ) 

Berdasarkan Hasil penelitian, mengenai implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2004 masih belum terlaksana dengan 

efektif, hal ini di sebabkan oleh masih adanya pelanggaran terhadap Peraturan 

Daerah diantaranya Masih ada pemilik bangunan yang tidak memperhatikan letak 

batas garis sepadan, Seperti yang terletak pada jalan yang lebarnya lebih dari 24 

(dua puluh empat) meter,ditetapkan minimal 12 (dua belas) meter,namun hanya 9 

meter. dihitung dari patokan garis sepadan jalan, selanjutnya yang terletak pada 

jalan lebarya 16 (enam belas) meter sampai 24 (dua puluh empat) meter,di 

tetapkan minimal 10 (sepuluh) meter, namun hanya 8 meter. di hitung dari 

patokan garis sepadan jalan, selanjutnya yang terletak pada jalan lebarnya 10 

(sepuluh) meter sampai dengan 15 meter,ditetapkan minimal 8 (delapan) 

meter,namun hanya 6 meter, dihitung dari patokan garis sepadan jalan dan yang 

terletak pada jalan yang lebarnya 4 (empat) meter sampai dengan 9 (sembilan) 

meter, ditetapkan minimal 6 (enam) meter dihitung dari patokan garis sepadan 

jalan. 

Tedi Hermawan (2012) Fakultus Ilmu Soaial dan Ilmu Politik Universitas 

Sultan Ageng Tirtayasa Serang dalam skripsinya Evaluasi Peraturan Daerah 
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Kabupaten Serang Nomor 20 tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan 

di Kecamatan Kragilian berdasarkan hasil penelitian Menjelaskan bahwa di 

Kecamatan Kragilan banyak bangunan yang tidak memilki Izin Mendirikan 

Bangunan, hal ini disebabkan sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan IMB 

dalam pembangunan belum maksimal yang mengakibatkan warga Kecamatan 

Kragilan banyak yang tidak mengetahui tentang apa itu IMB. Sehingga 

dampaknya bagi pemerintah daerah Kabupaten Serang pendapatan asli daerah 

serang dari hasil retribusi IMB tidak maksimal.  

2.4 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan 

antara variabel yang akan diteliti. Oleh karena itu pada setiap penyusunan 

paradigma penelitian harus didasarkan peda kerangka berpikir. Suriasumantri, 

1986 dalam (Sugiyono 2009:92) mengemukakan bahwa seorang peneliti harus 

menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar menyusun kerangka pemikiran yang 

membuahkan  hipotesis. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara 

terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan.  

Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan ilmuwan, 

adalah alur-alur pemikiran yang logis dalam membangun suatu berpikir yang 

membuahkan kesimpulan yang berupa hipotesis. Selanjutnya dianalisis secara 

kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antara 

variabel penelitian. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya 

digunakan untuk merumuskan hipotesis. Untuk memudahkan dan menyamankan 
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persepsi kita terhadap karya ilmiah ini, dibawah ini penulis akan memberikan 

gambaran tentang kerangka pemikiran dari karya ilmiah ini :  

Gambar. 2.1 

Kerangka Berfikir 

  

 

 

 

 

 

2.5 Definisi Konsep dan Konsep Operasional 

2.5.1 Definisi Konsep  

 Untuk mempermudah serta menjelaskan istilah yang digunakan dalam 

penelitian ini, maka penulis mengoperasionalkan beberapa konsep sebagai 

berikut: 

1. Evektivitas  

Efektivitas menurut Zaidan Nawawi (2013:188) Efektivitas merupakan 

kemampuan guna memilih berbagai alternative yang ada guna mencapai 

tujuan yang di inginkan. 

Efektivitas penertiban 

bangunan ruko ilegal 

Efektif Tidak Efektif 

Dilakukan satuan 

kerja perangkat 

daerah kecamatan 
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2. Penertiban Adalah serangkaian proses peringatan atau tindakan untuk 

menertibkan objek/bangunan yang tidak teratur menjadi lebih teratur yang 

dilakukan Pemerintah kecamatan beserta instansi terkait. 

3. Bangunan Ruko Ilegal  

Adalah bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan 

sehingga tidak memiliki status hukum yang berlaku. 

2.5.2 Konsep Operasional 

 Guna lebih mengarahkan gambaran dan memudahkan untuk memahami 

penelitian pada tujuan yang di harapkan, maka penulis menguraikan konsep 

operasional sebagai berikut : 

1. Evektivitas  

Efektivitas yang dimaksud disi adalah Efektivitas penertiban bangunan 

ruko ilegal dapat dlihat sejauh mana tujuan penertiban yang dilakukan 

pemerintah Kecamatan Sabak Auh dengan instansi terkait.evektivitas 

penertiban ruko ilegal dapat dilihat sejauhmana tujuan penertiban 

dilakukan sehingga tidak ada lagi bangunan yang tidak memiliki IMB di 

Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.  

2. Penertiban  

Yang dimaksud disini dalah langkah-langkah yang dilakukan pemerintah 

Kecamatan Sabak Auh dengan instansi terkait.  

3. Bangunan Ruko Ilegal Yang dimaksud disini adalah seluruh bangunan 

ruko yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan sehingga tidak 
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memiliki status hukum yang berlaku di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten 

Siak. 

Tabel 2.1 : Konsep Operasional 

Variabel Indikator Sub-Indikator 

Efektivitas Penertiban 

Ruko Ilegal di 

Kecamatan Sabak Auh 

Kabupaten Siak  

1. optimalisasi tujuan 1. pengawasan  

2. peringatan surat tertulis 

3. sanksi denda dan pidana 

yang diberikan 

4. pembongkaran 

2. perspektif sistem 1. komunikasi antar dinas 

terkait  

2. sosialisai tentang 

penertiban  

3. kejelasan perintah 

4. masyarakat tertib hukum 

3.tekanan pada prilaku 

manusia dalam susunan 

organisasi  

 

1. jumlah aparat (SDM) 

2. sarana dan prasarana 

3. keseriusan pemerintah 

satpol pp dalam menertibkan 

ruko ilegal 

4.sikap aparat 

Sumber: Richard M. Steerss dalam Lijan Poltak sinambela (2012:177) 

 


