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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mendirikan bangunan merupakan pekerjaan mengadakan bangunan baik 

sebagian maupun seluruhnya termasuk pekerjaan mendirikan, memperbaiki dan 

membongkar bangunan. Dari hal itulah, maka seseorang atau perusahaan yang 

berbadan hukum yang bermaksud mendirikan, merubah dan membongkar 

bangunan dan sebagainya wajib mempunyai izin yang selanjutnya dikaitkan izin 

mendirikan bangunan (IMB) jadi izin mendirikan bangunan (IMB) adalah izin 

yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun yang dapat diterbitkan 

apabila rencana bangunan dinilai sudah sesuai dengan ketentuan atau peraturan 

yang ada. 

Salah satu dasar pertimbangan penetapan peraturan izin mendirikan 

bangunan (IMB) adalah agar setiap bangunan memenuhi teknik konstruksi, 

estetika serta persyaratan lain nya sehingga tercipta suatu rangkaian bangunan 

yang layak dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keindahan dan 

interaksi sosial. Tujuan dari penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) adalah 

untuk mengarahkan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat, swasta 

maupun bangunan pemerintah dengan pengendalian melalui prosedur perizinan, 

kelayakan lokasi mendirikan, peruntukan, dan penggunaan bangunan yang sehat, 

kuat, indah, aman dan nyaman. 
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Izin mendirikan bangunan berlaku untuk bangunan gedung dan bangunan 

bukan gedung. Izin mendirikan bangunan (IMB) memiliki dasar hukum yang 

harus dipatuhi sehingga mutlak harus dimiliki setiap orang yang berminat 

mendirikan sebuah bangunan. Selain itu, adanya izin mendirikan bangunan 

berfungsi supaya pemerintah daerah dapat mengontrol dalam rangka pendapatan 

daerah sebagai dasar yang sangat penting bagi perncanaan, pengawasan dan 

penerbitan pembangunan daerah 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 bangunan yang dimaksud sehingga 

jika tidak adanya Izin mendirikan bangunan (IMB) maka akan dikenakan sanksi 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dan fungsi Izin mendirikan 

bangunan (IMB) secara umum adalah untuk pengendalian aktivitas pemerintah 

dalam hal-hal tertentu dimana ketentuan nya berisi pedoman-pedoman yang harus 

dilaksanakan oleh yang berkepentingan ataupun pejabat yang berwenang. 

Selain itu tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi, pertama dari 

sisi pemerintahan untuk melaksanakan peraturan apakah ketentuan-ketentuan 

yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam prakteknya 

atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban, sebagai sumber pendapatan 

daerah, yakni dengan adanya perminatan permohonan izin makan secara langsung 

pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan 

pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu, semakin banyak pula 

pendapatan dibidang retribusi tujuan akhirmya yaitu untuk membiayai 
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pembangunan. kedua dari sisi masyarakat untuk adanya kepastian hukum, untuk 

adanya kepastian hak dan untuk memudahkan mendapatkan fasilitas.  

Bila bangunan yang didirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah 

mendapatkan fasilitas. Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah 

mempunyai fungsi masing-masing, begitu pula hal nya dengan ketentuan tentang 

perizinan mempunyai fungsi yaitu :  

a. Sebagai fungsi penertib dimaksudkan agar izin atau setiap tempat-tempat 

usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak 

bertentangan satu sama lain, sehingga ketertibab dalam setiap segi 

kehidupan masyarakat dapat terwujud 

b. Sebagai fungsi pengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat 

dilaksanakan sesuai dengan peruntukan nya, sehingga terdapat 

penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain, fungsi 

pengaturan ini dapat disebut juga fungsi yang dimiliki oleh pemerintah. 

Pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten pelalawan ada sebanyak 108 jenis perizinan 

dan non perizinan, Salah satu izin yang terbesar dalam pengurusan di Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten 

Pelalawan adalah izin mendirikan bangunan. Berikut tabel masyarakat yang 

mengurus izin mendirikan bangunan di Kabupaten Pelalawan: 
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Tabel 1.1 Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman 

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten 

Pelalawan. 

No Jenis Perizinan 
Tahun 

Jumlah 
2012 2013 2014 2015 2016 

1 
Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) 
281 165 257 187 188 1.078 

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Pelalawan, 2016 

Dalam pendirian sebuah bangunan harus memenuhi segala persyaratan 

yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

7 Tahun 1993 disebutkan sebelum melakukan pembangunan harus mengajukan 

permohonan Izin Mendirikan Bangunan. Izin tersebut diperlukan untuk 

memberikan kepastian hukum atas kelayakan, kenyamanan, keamanan sesuai 

dengan fungsinya. Izin Mendirikan Bangunan atau selanjutnya disingkat IMB 

diperlukan tidak hanya untuk bangunan baru saja, tetapi juga dibutuhkan pada saat 

kita akan membongkar, merenovasi, menambah, mengubah, atau memperbaiki 

yang mengubah struktur bangunan. 

Sejalan dengan pembangunan nasional, khususnya di Kabupaten 

Pelalawan yang menunjukkan kemajuan yang pesat baik pembangunan yang 

dilakukan pemerintah maupun masyarakat, sehingga pemerintah perlu melakukan 

pengaturan dan penataan bangunan. Bentuk pengaturan yang dilakukan oleh 

pemerintah Kabupaten Pelalawan adalah dengan mengeluarkan dasar hukum: 

 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 25 Tahun 2001  tentang  

mendirikan, memperbaiki dan membongkar bangunan. 
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 Perda Nomor 04 Tahun 2012 tentang perizinan tertentu. 

Dalam pelaksanaan khususnya dibidang perizinan, DPMPTSP 

melaksanakan tugas melayani masyarakat yang melakukan permohonan untuk 

megurus perizinan sesuai dengan peraturan daerah Nomor 4 tahun 2005 

perunahan atas peraturan daerah kabupaten pelalawan nomor 25 tahun 2001 

tentang mendirikan, memperbaiki dan membongkar bangunan. Kemudian dalam 

melakukan proses perizinan diperlukan pengawasan dilapangan agar pelaksanaan 

nya tersebut benar-benar diterapkan. Untuk pengawasan dan pengendalian 

terhadap izin mendirikan bangunan dinas terkait dibantu oleh Satpol PP dan 

Camat. 

Dalam penertiban terhadap bangunan-bangunan yang menyalahi atau 

melanggar izin, DPMPTSP bekerjasama dengan Satpol PP Kabupaten Pelalawan. 

Karena Satpol PP merupakan aparat pemerintah daerah yang mempunyai tugas 

memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, 

menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, mendukung jalan nya 

peraturan daerah dan membantu proses mengawasi dan pembongkaran terhadap 

bangunan yang melanggar izin. 

Berdasarkan peraturan daerah Nomor 4 tahun 2005, pada pasal 47 ayat 1 

dan 2 barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur 

dalam peraturan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan 

atau denda paling banyak 50 juta. Tindakan pidana dimaksud ayat 1 adalah 
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pelanggaran. Tetapi masih banyak masyarakat atau pihak yang bersangkutan tidak 

mengharumkan kebijakan pemerintahan kabupaten pelalawan.  

Banyaknya jumlah bangunan yang tidak memiliki izin di Kabupaten 

Pelalawan menimbulkan kerugian yang sangat besar, karena dapat mengurangi 

pendapatan asli daerah. Dengan pemberian izin atau memiliki bukti izin 

mendirikan bangunan, maka akan mengurangi tingginya tingkat pembangunan-

pembangunan ilegal yang dapat mengurangi pendapatan asli daerah (PAD). Dari 

media sosial memberitakan bahwa  " Hanya 1500 bangunan saja yang memiliki 

IMB milik Masyarakat, itu semua sudah termasuk rumah pribadi. Ini semua 

adalah merupakan potensi PAD yang cukup besar," Ujar Davidson. Pelitariau.com 

08 April 2017. Kurangnya kesadaran masyarakat kabupaten pelalawan untuk 

mengurus izin mendirikan bangunan dan sanksi kurang diterapkan di kabupaten 

pelalawan sehingga pelanggar tidak takut apabila tidak mengurus izin mendirikan 

bangunan. Berikut tabel bangunan yang memiliki izin dan yang tidak memiliki 

izin mendirikan bangunan: 

Tabel 1.2 Bangunan yang Memiliki IMB dan yang Tidak Memiliki IMB di 

Kabupaten Pelalawan sampai dengan Tahun 2016 

No Kecamatan 
Yang Memiliki 

IMB 

Yang Tidak 

Memiliki IMB 

1 Bandar Petalangan 14 15 

2 Bandar Sekijang 28 14 

3 Bunut 10 16 

4 Kerumutan 11 27 

5 Kuala Kampar 6 26 

6 Langgam 17 16 

7 Pangkalan Kerinci 356 17 

8 Pangkalan Kuras 128 19 
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9 Pangkalan Lesung 24 25 

10 Pelalawan 11 21 

11 Teluk Meranti 10 14 

12 Ukui 49 13 

Jumlah 664 223 

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Pelalawan, 2016 

Berdasarkan pernyataan dari pegawai DPMPTSP menjelaskan bahwa 

Dalam mendirikan, memperbaiki dan membongkar bangunan masih banyak 

pelanggaran yang terjadi pada masyarakat, seperti pada kecamatan Pangkalan 

Kerinci, Pangkalan Kuras dan Ukui, mendirikan bangunan seharusnya masyarakat 

harus mengurus atau memiliki izin mendirikan bangunan terlebih dahulu sebelum 

mendirikan bangunan yang akan dibangun namun dijumpai masih para pemilik 

bangunan tidak memiliki izin mendirikan bangunan atau tidak mengurus izin 

mendirikan bangunan terlebih dahulu. Dalam memperbaiki bangunan masyarakat 

diwajibkan mengurus kembali izin mendirikan bangunan kepada dinas badan 

terkait dalam perubahan ukuran bangunan yang telah diperbaiki, seperti 

menambah panjang, lebar dan tinggi bangunan. Dan dalam membongkar 

bangunan masyarakat juga harus mengurus izin mendirikan bangunan kembali 

agar mendapatkan perizinan dalam pembongkaran bangunan yang tidak ditempati 

atau membuat bangunan baru. Pada dasarnya masih banyak penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi seperti mendirikan bangunan tanpa mengurus 

perizinan terlebih dahulu, memperbaiki bangunan tanpa merubah atau mengganti 

izin mendirikan bangunan dan banyak juga masyarakat yang membongkar tanpa 

mengurus izin mendirikan bangunan. Dengan  adanya pengurusan izin mendirikan 



8 
 

bangunan maka adanya jaminan kepastian hukum, legalitas serta memenuhi 

persyaratan administratif  dan teknis bangunan. 

Tabel 1.3 Bangunan Ruko yang Memiliki IMB dan yang Tidak Memiliki 

IMB di Kabupaten Pelalawan Sampai Dengan Tahun 2016 

No Kecamatan 

Ruko Rumah Pribadi 

Yang 

Memiliki 

IMB 

Yang 

Tidak 

Memiliki 

IMB 

Yang 

Memiliki 

IMB 

Yang 

Tidak 

Memiliki 

IMB 

1 Bandar Petalangan 8 11 6 4 

2 Bandar Sekijang 22 12 6 2 

3 Bunut 2 7 8 9 

4 Kerumutan 1 7 10 20 

5 Kuala Kampar 0 17 6 9 

6 Langgam 5 9 12 7 

7 Pangkalan Kerinci 94 11 262 6 

8 Pangkalan Kuras 83 16 45 3 

9 Pangkalan Lesung 20 13 4 12 

10 Pelalawan 3 9 8 12 

11 Teluk Meranti 4 5 6 9 

12 Ukui 36 9 13 4 

Jumlah 278 126 386 97 

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Pelalawan, 2016 

Dari tabel diatas, diperoleh gambaran bangunan yang tidak memiliki izin 

pada ruko 126 bangunan dan pada rumah pribadi 97 bangunan, maka peneliti 

mempersempit ruang lingkup bangunan yaitu bangunan yang bersifat ruko. 

Karena, bangunan ruko yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan lebih 

banyak dibandingkan dengan rumah pribadi dan peneliti lebih mengkhususkan 

pada Kecamatan Pangkalan Kerinci, karena Kecamatan Pangkalan Kerinci adalah 

ibukota Kabupaten Pelalawan atau dapat dikatakan pusatnya perkotaan. 
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Berdasarkan data diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta 

mengangkat permasalahan “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 

2005 Tentang Mendirikan, Memperbaiki Dan Membongkar Bangunan Di 

Kabupaten Pelalawan (Studi : Pendirian Ruko di Kecamatan Pangkalan 

Kerinci)” karena banyak nya bangunan di kabupaten pelalawan yang tidak 

memiliki surat izin mendirikan bangunan. Ditambah data yang tidak memiliki izin 

mendirikan bangunan di kabupaten pelalawan dan ditambah dengan berita-berita 

dari media sosial yang mengatakan bahwa banyak bangunan yang tidak memili 

surat izin mendirikan bangunan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena yang dijumpai di lapangan dan telah dikemukakan 

pada latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 

Tentang Mendirikan, Memperbaiki Dan Membongkar Bangunan Di 

Kabupaten Pelalawan (Studi : Pendirian Ruko di Kecamatan Pangkalan 

Kerinci) ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Implementasi Peraturan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Mendirikan, Memperbaiki Dan 

Membongkar Bangunan Di Kabupaten Pelalawan (Studi : Pendirian Ruko 

di Kecamatan Pangkalan Kerinci) ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian mempunyai satu atau beberapa tujuan yang hendak 

dicapai dan harus sejalan atau konsisten dengan judul dan permasalahan 

penelitian. Dari penelitin yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 

Tahun 2005 Tentang Mendirikan, Memperbaiki Dan Membongkar Bangunan Di 

Kabupaten Pelalawan (Studi : Pendirian Ruko di Kecamatan Pangkalan Kerinci)”, 

terdapat tujuan yang hendak dicapai antara lain: 

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 

Tahun 2005 Tentang Mendirikan, Memperbaiki Dan Membongkar 

Bangunan Di Kabupaten Pelalawan (Studi : Pendirian Ruko di Kecamatan 

Pangkalan Kerinci). 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat Implementasi 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Mendirikan, 

Memperbaiki Dan Membongkar Bangunan Di Kabupaten Pelalawan 

(Studi : Pendirian Ruko di Kecamatan Pangkalan Kerinci). 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai 

berikut : 

1. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir bagi 

penulis melalui karya ilmiah, sesuai dengan ilmu pengetahuan yang 

diperoleh selama kuliah di Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial (Ilmu 

Administrasi Negara). 
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2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti dan pihak lain yang ingin 

melanjutkan atau meneliti dengan permasalahan yang sama. 

3. Sebagai bahan masukan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pelalawan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan yang mana 

terdiri atas enam bab dan sub bab lain, meliputi :  

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data dan 

sistematika penulisan.  

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

Dalam BAB II telaah pustaka ini berisikan tentang landasan teori yang 

menyangkut referensi-referensi dan buku-buku dengan permasalahan 

yang akan dibahas oleh peneliti. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam BAB III metode penelitian ini berisikan tentang jenis penelitian, 

lokasi penelitian dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan 

sumber data, teknik pengumpulan data dan analisa. 
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BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam bab ini peneliti menyajikan tentang tempat penelitian ini, 

peneliti mencoba menggambarkan secara umum tentang tempat 

penelitian dimana peneliti melakukan penelitian. 

BAB V : HASIL PENELITIAN 

Dalam BAB V hasil penelitian ini, peneliti menjelaskan tentang hasil 

penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 

Tentang Mendirikan, Memperbaiki Dan Membongkar Bangunan Di 

Kabupaten Pelalawan (Studi : Pendirian Ruko di Kecamatan Pangkalan 

Kerinci) yang dilakukan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat 

diketahui maksud dan tujuan dari penelitian ini. 

BAB VI : PENUTUP 

Dalam bab ini berisikan tentang dua sub bab yaitu kesimpulan dari hasil 

penelitian dan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

bagi pembaca. 

DAFTAR PUSTAKA  

 


