
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bangunan sebagai tempat segala aktivitas manusia, mulai dari aktivitas 

perekonomian, kebudayaan, sosial, dan pendidikan terkait dengan fungsi 

pemerintah daerah sebagai “agent of development, agent of change, agent of 

regulations”. Dalam fungsinya tersebut, pemerintah daerah berkepentingan 

terhadap izin-izin bangunan. Perizinan bangunan diberlakukan agar tidak terjadi 

kekacauan dalam penataan ruang kota dan merupakan bentuk pengendalian 

pembangunan ruang kota. 

Mendirikan bangunan merupakan pekerjaan mengadakan bangunan baik 

sebagian maupun seluruhnya termasuk pekerjaan menggali dan menimbun atau 

meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan. 

Dari hal itulah, maka seseorang atau perusahaan yang berbadan hukum yang 

bermaksud mendirikan bangunan atau mengubah sebagainya wajib mempunyai 

izin yang selanjutnya dikatakan 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 adalah agar setiap bangunan memenuhi teknik konstruksi, estetika serta 

persyaratan lainnya sehingga tercipta suatu rangkaian bangunan yang layak dari 
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segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keindahan, dan interaksi sosial. Tujuan 

dari penerbitan izin mendirikan bangunan 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. 

Selain itu tujuan perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu: 

1. Dari sisi pemerintah, tujuan pemberian izin itu adalah: 

a. Untuk melaksanakan peraturan apakah ketentuan-ketentuan yang 

termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam 

prakteknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban 

pembangunan. 

b. Sebagai sumber pendapatan daerah, yakni dengan adanya permintaan 

permohonan izin maka secara langsung pendapatan pemerintahan 

akan bertambah karenan setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus 

membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan 

dibidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai 

pembangunan. 

2. Dari sisi Masyarakat, tujuan pemberian izin adalah: 

a. Untuk adanya kepastian hukum 

b. Untuk adanya kepastian hak 

c. Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas. 
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Layanan Perizinan Terpadu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Dumai ada sebanyak 110 jenis perizinan dan salah 

satunya tentang Izin Mendirikan Bangunan. 

Dalam pelaksanaan khususnya di bidang perizinan, Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai melaksanakan tugas 

melayani masyarakat yang melakukan permohonan untuk mengurus perizinan 

sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB). Kemudian dalam melakukan proses perizinan diperlukan 

pengawasan dilapangan agar pelaksanaanya tersebut benar-benar diterapkan. 

Untuk pengawasan dan pengendalian terhadap izin mendirikan bangunan ini 

dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dibantu oleh Satpol-PP dan 

Camat. 

Dari penjelasan diatas sudah jelas bahwa setiap kegiatan membangun wajib 

memiliki IMB dan bagi bangunan yang dibangun tidak memiliki IMB yang 

bangunannya tidak sesuai dengan lokasi, peruntukan, dan/atau penggunaan yang 

ditetapkan dalam peraturan daerah no 10 tahun 2012 dikenakan sanksi 

administratif dan sanksi pidana. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa 

banyak bangunan yang belum memiliki IMB dan bangunannya tidak sesuai 

dengan lokasi, peruntukan dan penggunaan yang telah ditetapkan berdasarkan 

aturannya yang sampai saat ini masih berdiri kokoh tanpa ada pembongkaran. 

Berdasarkan masalah yang penulis lihat dampak dari bangunan yang tidak 

memiliki Izin Mendirikan Bangunan tidak terjadinya keteraturan didalam 

pembangunan dan semakin banyaknya bangunan liar yang terus menerus 
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meningkat sesuai pernyataan dari Walikota Dumai dalam keterangannya kepada 

GoRiau.com, Senin (10/10/2016) Sudah puluhan tahun, masyarakat Kota Dumai, 

Riau di Kecamatan Medang Kampai 'duduki' (tinggal) di lahan konsesi milik PT 

Chevron Pasifik Indonesia (CPI). Walikota Dumai, Zulkifli As sendiri 

menyebutkan, saat ini banyak bangunan liar yang berdiri di lahan konsesi tersebut. 

"Belum ada kepastian dari SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan 

Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi)," ungkap Zulkifli As kepada Kejelasan tanah 

yang menjadi perjuangan masyarakat Kota Dumai dan Pemko Dumai, lanjutnya, 

belum ada kejelasan dari pihak terkait. Upaya pembebasan lahan terus dilakukan 

oleh Pemko Dumai, karena berpengaruh pada pembangunan dan penataan tata 

ruang kota. "Saat ini banyak bangunan liar yang berada di lahan konsesi 

tersebut," jelasnya usai membuka seminar INSA di Hotel Grand Zuri Dumai. 

Pemko Dumai, terus memperjuangkan agar status lahan yang sejak puluhan tahun 

bermasalah itu, bisa ada kejelasan terhadap masyarakat yang sudah membangun 

rumah permanen.  

Berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) karena banyak bangunan yang tidak memiliki izin 

daripada bangunan yang memiliki izin sesuai pernyataan dari Sekretaris Daerah 

(Sekda) Kota Dumai H.Said Mustafa dalam keterangannya kepada Riau 

Terkini.com, Selasa (23/12/2015) Puluhan bangunan di Dumai sepanjang tahun 

ini diduga didirikan secara liar, karena tidak mengantongi IMB. Pihak ketiga 

melaksanakan pembangunan menggunakan izin sementara. Puluhan bangunan di 

Kota Dumai selama 2015 dipastikan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan 
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(IMB), karena Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum diverifikasi 

oleh gubernur. Namun, pihak ketiga tetap melaksanakan berbagai proyek 

pembangunan, dengan alasan menggunakan izin sementara. Sekretaris Daerah 

(Sekda) Kota Dumai H. Said Mustafa menjelaskan, dampak akibat pemerintah 

tidak dibenarkan menerbitkan IMB membuat penghasilan daerah semakin 

menurun. Namun, IMB tersebut tidak dapat pula digantikan dengan izin lain, atau 

izin sementara. Karena, regulasi untuk memberikan izin sementara itu tidak ada 

sama sekali. Sementara itu, potensi daerah terancam hilang disebabkan oleh 

pihaknya yang tidak bisa menerbitkan IMB selama setahun lebih. Sehingga target 

PAD sebesar Rp. 9 Milyar lebih di tahun ini, sangat nihil diperoleh. 

Berikut adalah data bangunan yang memiliki IMB diseluruh Kecamatan 

Kota Dumai pada tahun 2015 dan 2016 yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Jumlah Bangunan yang Memiliki IMB Per Kecamatan di         

Kota Dumai pada Tahun 2015 dan 2016 

 

No Kecamatan 2015 2016 

1 Dumai Barat 5 9 

2 Dumai Timur 4 7 

3 Bukit Kapur 4 8 

4 Medang Kampai 3 5 

5 Sungai Sembilan 6 9 

6 Dumai Kota  11 16 

7 Dumai Selatan 7 11 

Jumlah 40 65 

Sumber : DPMPTSP Kota Dumai Tahun 2016 

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah bangunan yang memiliki IMB di 

seluruh Kecamatan di Kota Dumai dari tahun 2015 ke 2016 mengalami 

peningkatan. Pada tabel terlihat bangunan yang paling sedikit memiliki IMB 

terdapat pada kecamatan Medang Kampai.  



 6 

Berikut adalah data bangunan di Kecamatan Medang Kampai yang 

memiliki IMB dan yang tidak memiliki IMB pada Tahun 2016 sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Jumlah Bangunan yang Ada di Kecamatan Medang Kampai      

Pada Tahun 2016 

No Kelurahan Jumlah Yang Memiliki 

IMB 

Tidak Memiliki 

IMB 

1 Mundam 19 1 18 

2 Teluk Makmur 16 1 15 

3 Guntung 21 1 20 

4 Pelintung 25 2 23 

 Jumlah 81 5 76 

Sumber: Kecamatan Medang Kampai Tahun 2016 

Untuk Peraturan Daerah dan SOP masalah izin mendirikan bangunan 

sudah ada namun banyak bangunan yang belum memiliki IMB, tentu ini 

merupakan suatu masalah dan berdasarkan informasi di lapangan terdapat gejala-

gejala permasalahan dalam penelitian ini yaitu kurang diterapkannya pemberian 

sanksi bagi bangunan yang tidak memiliki IMB dan tidak sesuai dengan aturan 

yang ada, selin itu pengawasan dan pengendalian dari kegiatan pelaksanaan 

pembangunan tidak dilakukan dengan baik. 

Dari penjelasan diatas penulis ingin melakukan penelitian dengan judul 

“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 10 TAHUN 

2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (STUDI KASUS 

DI KECAMATAN MEDANG KAMPAI)”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 oleh 

Pemerintah Kota Dumai tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 

Medang Kampai? 
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2. Apa saja hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 

Tahun 2012 Kota Dumai tentang Izin Mendirikan Bangunan di 

Kecamatan Medang Kampai? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 

oleh Pemerintah Kota Dumai tentang Izin Mendirikan Bangunan di 

Kecamatan Medang Kampai. 

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam Implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Kota Dumai tentang Izin Mendirikan 

Bangunan di Kecamatan Medang Kampai? 

 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini hanya berfokus kepada bangunan ruko/gedung. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat 

menerapkan teori-teori yang didapat oleh penulis baik selama perkuliahan 

maupun diluar perkuliahan dengan menghubungkan dengan kenyataan 

praktek dilapangan. 

2. Secara Praktis 

Secara praktik hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat 

memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada Dinas 
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Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai 

maupun masyarakat yang membutuhkan. 

3. Secara Akademis 

Secara akademis penelitian penulis adalah untuk syarat dalam 

memenuhi jenjang akhir yang sifatnya dalam penelitian ilmiah dan 

berguna untuk mengaktualisasikan ilmu yang pernah didapat selama 

dibangku perkuliahan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I     :   PENDAHULUAN 

   Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II    :   LANDASAN TEORI 

   Bab ini menjelaskan konsep dan teori-teori, penelitian 

terdahulu, pandangan islam, kerangka pemikiran serta konsep 

operasional. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

   Dalam bab ini diuraikan beberapa diantaranya : lokasi dan 

waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel 

dan metode analisis. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

   Dalam bab ini berisikan gambaran umum tentang letak kondisi 

geografis tempat penelitian oleh penulis, adapun penjelasan 
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nya tentang kondisi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Dumai. 

BAB V  :  ANALISIS PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini berisikan tentang bagaimana Implementasi 

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 oleh Pemerintah Kota 

Dumai tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di 

Kecamatan Medang Kampai dan apa saja hambatan dalam 

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Kota 

Dumai tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 

Medang Kampai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Dumai. 

BAB VI  :  KESIMPULAN DAN PENUTUP 

   Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan penelitian penulis     

serta penutup penelitian ini. 

 

 


