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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Cita-cita bangsa Indonesia adalah menciptakan masyarakat yang adil 

dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk 

mewujudkan hal tersebut sudah barang tentu dilaksanakan usaha dan 

perubahan kearah yang lebih baik. Usaha dan perubahan ini disebut 

pembangunan. Pembangunan merupakan hal yang mutlak dan harus 

dilaksanakan karena dengan melaksanakan pembangunan berkesinambungan, 

aman, tertib, dan dinamis merupakan tujuan yang ingin dicapai suatu negara 

atau bangsa. 

Indonesia merupakan suatu negara yang berkembang, pada saat ini 

sedang giat melaksanakan pembangunan yang meliputi seluruh aspek 

kehidupan masyarakat, dari tingkat pusat sampai kedaerah pedesaan. Sebagai 

konsekuensi dari pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, diperlukan pula 

adanya pembangunan berbagai prasarana untuk melayani kepentingan 

penduduk yang kian meningkat dalam hal pembangunan perumahan, gedung-

gedung, kantor dan lain-lain. 

Pendirian bangunan yang dilaksanakan oleh suatu wilayah 

memerlukan suatu aturan yang baik guna menciptakan penataan wilayah yang 

indah, tertib, aman, dan nyaman. Salah satunya adalah masyarakat harus 

mengurus surat izin mendirikan bangunan (IMB) sebagaimana telah 

dikemukakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 
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2015 tentang Bangunan Gedung dimana setiap orang atau badan wajib 

memiliki IMB dengan mengajukan permohonan kepada bupati dan memenuhi 

persaratan yang telah ditentukan. sudah tentu pendirian bangunan yang akan 

atau telah dilaksanakan dapat diatur sesuai dengan jenis bangunan yang 

diinginkan dan pihak pemerintah dapat melaksankan tugasnya untuk 

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat dalam 

menciptakan suatu ketertiban wilayah.  

Dalam mengimplementasikan kebijakan daerah, khususnya tentang 

Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bukan semata-mata menjadi tugas 

pemerintah saja tetapi juga merupakan tugas setiap anggota masyarakat. Oleh 

karena itu setiap anggota masyarakat perlu mengetahui dan melaksanakan 

kebijakan tersebut yaitu melalui sosialisasi. 

Adapun yang dimaksudkan dengan adanya proses sosialisasi yang 

baik diharapkan mampu mengubah masyarakat untuk mau mengurus Izin 

Mendirikan Bangunan dengan kesadaran mereka guna mewujudkan 

ketertiban dan keteraturan pendirian bangunan dan mengetahui pentingnya 

mengurus IMB. 

Informasi mengenai peraturan daerah tentang izin mendirikan 

bangunan (IMB) kepada masyarakat harus dilaksanakan secara maksimal. 

Penyuluhan tersebut harus dilaksanakan secara merata dan menyeluruh 

kepada masyarakat terutama dalam hal prosedur pengurusan izin mendirikan 

bangunan dan mengenai hal pembiayaan yang dikeluarkan pengurus IMB. 
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Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur 

pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan terutama yang menyangkut 

pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masih dirasakan belum sesuai 

dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Hal ini bisa diketahui antara lain 

banyaknya pengaduan, keluhan. Yang disampaikan langsung kepada unit 

kantor pelayanan menyangkut system dan prosedur pelayanan yang masih 

berbelit-belit, tidak transparan, kurang informative, kurang konsisten 

sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan budaya serta masih 

dijumpai adanya praktek pungutan tidak resmi (Men-PAN, 2003). 

Pihak pemerintah seharusnya melaksanakan tugasnya sebagai 

Pembina dan pengawas seperti melakukan penyuluhan dan pelayanan yang 

baik kepada masyarakat agar berjalan seperti yang diharapkan. Pembinaan 

dan pengawasan merupakan tanggung jawab dari aparat pemerintah 

khususnya oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu 

Kabupaten Bengkalis sebagai dinas yang diberi kewenangan terhadap 

penerbitan  perizinan tentang mendirikan bangunan. 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu mempunyai tugas 

melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi 

di bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu 

dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan 

kepastian.  
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Tabel 1.1  
JENIS-JENIS DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN PERIZINAN DI BADAN 

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  

KAB. BENGKALIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  

NOMOR 23 TAHUN 2014 

 

No Jenis Layanan Perizinan 
Waktu  

Penyelesaian 

1 Bidang pendidikan 7 hari kerja 

2 Bidang kesehatan 7 hari kerja 

3 Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang 7 hari kerja 

4 Bidang perumahan dan kawasan lingkungan 7 hari kerja 

5 
Bidang ketentraman dan ketertiban umum serta 

perlindungan masyarakat 
3 hari kerja 

6 Bidang tenaga kerja 7 hari kerja 

7 Bidang pertahanan 5 hari kerja 

8 Bidang lingkungan hidup 7 hari kerja 

9 Bidang perhubungan 5 hari kerja 

10 Bidang komunikasi dan informatika 5 hari kerja 

11 Bidang koperasi, usaha kecil dan menengah 5 hari kerja 

12 Bidang penanaman modal 3 hari kerja 

13 Bidang kebudayaan 5 hari kerja 

14 Bidang kelautan dan perikanan 5 hari kerja 

15 Bidang pariwisata 5 hari kerja 

16 Bidang pertanian 5 hari kerja 

17 Bidang energi sumber daya mineral 5 hari kerja 

18 Bidang perdagangan 5 hari kerja 

19 Bidang perindustrian 5 hari kerja 

20 Bidang social 1 hari kerja 

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten 

Bengkalis 

 

Dari tabel 1.1 terdapat jenis layanan perizinan yang dilimpahkan 

kewenangannya oleh Bupati Bengkalis kepada Badan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis yaitu sebanyak 20 perizinan yang 

masing-masing sudah ditentukan batas waktu penyelesaian perizinannya. Dari 

tabel 1.1 peneliti memfokuskan penelitian pada bidang pekerjaan umum dan 

penataan ruang di Kecamatan Mandau.  
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Kecamatan Mandau adalah salah satu pusat ladang minyak di Provinsi 

Riau yang menyumbangkan minyak dengan kualitas terbaik di dunia. Untuk 

menunjang produksi di Kecamatan Mandau terdapat puluhan perusahaan 

kontraktor mulai dari perusahaan besar hingga perusahaan kecil sehingga 

membuat Kecamatan Mandau melakukan pembangunan yang sangat pesat, 

mulai dari pembangun infrastruktur, membangun kota dan permukiman yang 

inklusif, aman dan berkelanjutan. Pembuatan suatu bangunan harus memiliki 

Izin Mendirikan Bangunan guna untuk menciptakan suatu ketertiban wilayah 

dan masyarakat dapat dengan leluasa membangun bangunan yang mereka 

inginkan. Sistem dan prosedur pelayanan penerbitan surat Izin Mendirikan 

Bangunan di Kabupaten Bengkalis (studi penerbitan surat Izin Mendirikan 

Bangunan di Kecamatan Mandau) keluhan masyarakat tentang sistem dan 

prosedur pelayanan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan masih banyak 

dirasakan, masyarakat yang ingin mengurus surat Izin Mendirikan Bangunan 

harus melewati berbagai birokrasi dan tidak sedikit masyarakat yang harus 

mengeluarkan banyak biaya demi pengurusan Izin Mendirikan Bangunan ini. 

Birokrasi yang dilewati ini diantaranya : 

1. UPT Workshop dan Peralatan Kecamatan Mandau; 

2. Kantor Camat Mandau; 

3. UPT Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kecamatan 

Mandau; 

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis; 

5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis; 
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6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis. 

Banyaknya sistem dan prosedur yang harus dilewati ini membuat 

lamanya proses penerbitan surat Izin Mendirikan Bangunan. Dengan adanya 

fenomena ini masyarakat merasa dirugikan dengan sistem dan prosedur 

pelayanan yang diberikan oleh pemerintah selaku pemberi Izin Mendirikan 

Bangunan. Masyarakat harus menunggu lebih lama karena proses 

pengurusannya tidak melewati satu pintu tetapi melalui banyak pintu.  

Tabel 1.2 
DATA PEMOHON IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI UPT WORKSHOP DAN 

PERALATAN KECAMATAN MANDAU TAHUN 2016 

 

No 
Jenis 

Bangunan 

Tahun 2016 
Jml 

Jan  Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov 

1 

Ruko 2 

lantai 
13 3 2 

 
5 

 
5 11 

 
1 4 44 

2 

Ruko 3 

lantai   
1 3 

 
3 5 2 

 
1 1 16 

3 

Control 

building sub 

station 

building 

  
1 

        
1 

4 Perumahan 
     

1 
     

1 

5 Sekolah 
     

1 
 

1 
   

2 

6 

Rumah, 

bengkel, 

kantor dan 

pos security 

 
1 1 

        
2 

7 Spbu 
 

1 
         

1 

8 Gedung 
      

1 
    

1 

9 Tower 1 2 1 2 
 

1 
 

1 3 
  

11 

Jumlah 79 

Sumber : UPT Workshop dan Peralatan Kecamatan Mandau 

 Dari tabel 1.2 terdapat data pemohon izin mendirikan bangunan yang 

mendapatkan rekomendasi dari UPT Workshop dan Peralatan Kecamatan Mandau 

dari bulan Januari sampai dengan Desember 2016 dimana proses awal pengurusan 

surat izin mendirikan bangunan harus mendapatkan rekomendasi dari UPT 
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Workshop dan Peralatan Kecamatan Mandau yang nanti nya masih akan melewati 

sistem dan prosedur yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

Tabel 1.3  
DATA PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI DINAS PENENAMAN 

MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS DI 

WILAYAH  KECAMATAN MANDAU TAHUN 2016 

 

No 
Jenis 

Bangunan 

Tahun 2016 
Jml 

Jan  Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov 

1 Ruko 2 lantai 9         7   2 4 5 2 29 

2 Ruko 3 lantai 1   4     4     9 1 3 22 

3 Ruko 4 lantai                 1     1 

4 

Showroom 

mobil       1               1 

5 

Rumah, 

bengkel, 

kantor dan 

pos security       1               1 

6 Spbu           1           1 

7 

Kantor 

cabang BRI               1       1 

8 Perumahan 2     2     1         5 

9 

Control 

building sub 

station 

building                 1     1 

Jumlah 62 

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten 

Bengkalis. 

 

Dari tabel 1.3 terdapat data penerbitan surat izin mendirikan bangunan 

yang telah melewati seluruh tahapan sistem dan prosedur pelayanan 

penerbitan surat izin mendirikan bangunan. Dan jika dilihat dari  tabel 1.2 dan 

tabel 1.3 terlihat bahwa masih ada pemohon yang tidak melewati sistem dan 

prosedur yang telah ditentukan seperti jenis bangunan showroom mobil, 

kantor cabang BRI, ruko 3 lantai, ruko 4 lantai dan perumahan. Didalam 

perda No. 14 Tahun 2015 tentang tata cara ataupun persyaratan penerbitan 

surat Izin Mendirikan Bangunan harus melalui tahapan mendapatkan 
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rekomendasi dari UPT Workshop dan Peralatan Kecamatan Mandau, namun 

masih ada beberapa masyarakat yang tidak mendapatkan rekomendasi dari 

UPT Workshop dan Peralatan Kecamatan Mandau namun surat Izin 

Mendirikan Bangunannya diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis. Hal ini sangat merugikan 

masyarakat karena terdapat tindakan tidak adil dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat karena masyarakat yang mengurus dari tahap awal 

pengurusan surat izin mendirikan bangunannya lama diterbitkan oleh dinas 

terkait sementara masyarakat yang melanggar mendapatkan surat izin 

mendirikan bangunannya dengan mudah.  

Berdasarkan gejala-gejala diatas, maka peneliti tertarik meneliti 

tentang “ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PELAYANAN 

PENERBITAN SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI 

KABUPATEN BENGKALIS (Studi Penerbitan Surat Izin Mendirikan 

Bangunan di Kecamatan Madau) ” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk kelancaran pelaksanaan administrasi khususnya penerbitan 

surat Izin Mendirikan Bangunan maka sangat diperlukan sekali pelayanan 

yang tepat, cepat dan transparansi serta integrase dan singkronisasi baik 

dalam lingkungan organisasi maupun antar organisasi yang lainnya, sesuai 

dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dari gejala dan asumsi diatas 

maka yang menjadi pokok permasalahan adalah : 
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1. Bagaimana sistem dan prosedur pelayanan penerbitan surat Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Bengkalis (studi penerbitan 

surat Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Mandau)? 

2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya sistem dan 

prosedur pelayanan penerbitan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di 

Kabupaten Bengkalis (studi penerbitan surat Izin Mendirikan Bangunan di 

Kecamatan Mandau)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk menganalisis sistem dan prosedur pelayanan penerbitan surat Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Bengkalis (studi pada 

penerbitan surat Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Mandau) 

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya 

sistem dan prosedur pelayanan penerbitan surat Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) di Kabupaten Bengkalis (studi pada penerbitan surat Izin 

Mendirikan Bangunan di Kecamatan Mandau). 

 

1.4 Manfaat penelitian 

1. ditunjukan untuk penulis diri sendiri dalam upaya mengembangkan 

kemampuan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis. 

2. sebagai bahan masukan bagi instansi khususnya Badan Penanaman Modal 

dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Bengkalis dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan publik. 

 

 

 

 



 10 

1.5 Sistematika Penelitian 

 Sistematika penulisan lampiran penelitian terdiri dari : 

 BAB I:  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belkang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

 BAB II:  LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, pandangan islam serta 

penelitian terdahulu 

 BAB III:  METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis, dan 

sampel 

 BAB IV : GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN 

 BAB V : HASIL PENELITIAN 

 BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

 


