
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bangunan biasanya dikonotasikan dengan rumah, gedung ataupun segala 

sarana, prasarana atau infrastruktur dalam kebudayaan kehidupan manusia dalam 

membangun peradabannya. Bangsa Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan 

pembangunan, karena pembangunan yang dilaksanakan itu jelas merupakan 

rangkaian gerak perubahan menuju kepada kemajuan yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat baik materil maupun immateril. Realisasi dari 

pembangunan yang telah dilaksanakan di Indonesia dapat ditemui dari adanya 

pembangunan sarana dan prasarana seperti pembangunan perumahan rakyat, 

jembatan, jalan raya, pelabuhan dan lain sebagainya.  

Bangunan gedung memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia. Bangunan gedung digunakan sebagai tempat dimana manusia 

melakukan kegiatannya sehari-hari dimulai dari tempat tinggal hingga bekerja, 

dimana hampir 75%(tujuh puluh lima persen) waktu dalam sehari dihabiskan di 

dalam gedung.
1
 Hal ini membuat syarat-syarat untuk mendirikan bangunan 

menjadi sebuah objek yang sangat penting untuk ditelusuri. Dengan terpenuhinya 

syarat-syarat tersebut bangunan tersebut akan berjalan sesuai fungsinya. 

Pembangunan ini juga menghendaki adanya hukum yang dapat dijadikan 

sebagai pedoman untuk terwujudnya usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan 
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hidup masyarakat. Indonesia adalah negara hukum, maka pembangunan yang 

sedang dilaksanakan tidaklah terlepas dari peraturan hukum yang berkaitan 

dengan masalah tersebut, dalam hal ini dikaitkan dengan perizinan bangunan 

gedung. Dalam kenyataannya peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah 

perizinan untuk mendirikan bangunan terdapat didalam banyak peraturan, 

sehingga menimbulkan kurang adanya kepastian hukum. 

Membahas aturan dan syarat yang berlaku untuk mendirikan bangunan 

gedung merupakan pembahasan yang harus dikaji sesuai dengan peraturan daerah 

masing-masing. Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.  

Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat 

mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Untuk 

mewujudkan keadaan tersebut, berlaku preposisi bahwa pada dasarnya segala 

persoalan harus ditangani kepada daerah untuk diidentifikasi dan diselesaikan.2 Inti 

dari pelaksanaan otonomi daerah ini adalah terdapatnya kekuasaan pemerintah daerah 

untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas dan 

peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan 

daerahnya.  

Pemberian otonomi luas kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan dan peran serta masyaraka. Desentralisasi dan otonomi daerah, secara 
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1 Oktober 2011:4 

 

 



3 
 

normatif, mengandung arti untuk mendekatkan negara pada masyarakat, antara lain 

melalui pemberian pelayanan publik yang lebih baik dan lebih dekat ke masyarakat 

lokal.  

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin 

Mendirikan Bangunan. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa pedoman 

pemberian izin membangun diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing.
3
  

Dalam wilayah Indonesia, DKI Jakarta merupakan salah satu daerah 

dengan laju petumbuhan pembangunan yang sangat signifikan dari tahun ke 

tahun. Daerah ini merupakan salah satu daerah dengan tingkat pertumbuhan 

jumlah bangunan yang sangat pesat, dimana wilayah ini menjadi salah satu pusat 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
4
 Banyaknya bangunan gedung di wilayah 

DKI Jakarta yang tidak memenuhi persyaratan serta ketentuan yang sudah 

ditetapkan oleh Pemerintah membuat Jakarta menjadi salah satu kota dengan 

pelanggaran penertiban bangunan terbesar. Hal ini yang membuat Penulis tertarik 

mengambil wilayah Jakarta menjadi tempat objek dilakukannya penelitian ini. 

Bertambah banyaknya gedung-gedung yang didirikan, syarat-syarat serta 

perizinan suatu bangunan gedung menjadi suatu hal yang sangat penting. Hal ini 

tidak hanya menyangkut bagi kepentingan pemilik bangunan gedung saja, tetapi 

juga menjadi kepentingan pemerintah berkaitan dengan kepentingan sosial 

masyarakat.  

                                                      
3
 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan,(Jakarta: Sinar Grafika 2010), hal.28 

4
 Marihot Pahala Siahaan, Hukum Bangunan Gedung Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers 2008), 

hal. 7 



4 
 

Masalah bangunan gedung di DKI Jakarta sangat erat hubungannya 

dengan  kelangsungan hidup manusia, demikian juga hubungan manusia sebagai 

anggota masyarakat dimana bangunan gedung sekaligus sebagai  sebuah sarana 

untuk mewujudkan pembangunan di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan 

gencarnya pembangunan bangunan gedung di DKI Jakarta yang sudah sangat 

padat penduduk. Masalah tentang pendirian bangunan menjadi salah satu topik 

yang sangat menarik untuk dianalisis dan dipelajari lebih jauh lagi.  

Pertambahan jumlah bangunan yang didirikan baik untuk fungsi hunian, 

keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus ,maka sangat penting 

agar penyelenggaraan fungsi bangunan harus sesuai dengan perizinan yang sudah 

didaftarkan sebelumnya.
5
 

 Berdasarkan fungsi bangunan gedung yang telah disebutkan sebelumnya, 

dapat dikatakan bahwa bangunan gedung merupakan sarana untuk terwujudnya 

keberlangsungan hidup manusia serta sebagai sarana untuk meningkatkan taraf 

hidup manusia. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah 

khususnya Pemerintah DKI Jakarta dalam bentuk peraturan-peraturan menjadi 

sebuah arahan untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah digariskan sehingga 

dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat. 

 Di sisi lain, Pemda DKI Jakarta sudah membuat sebuah peraturan yang 

mengatur tentang bangunan yang ada di wilayah DKI Jakarta. Peraturan tersebut 

sudah sangat baik, baik dari tahap perizinan untuk mendirikan bangunan gedung 

hingga tahap pemeliharaan bangunan gedung yang sudah berdiri. Peraturan 
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tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Nomor 7 Tahun 1991 Tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta(untuk selanjutnya disebut PERDA DKI Jakarta). 

 Berdasarkan Perda DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 1991, setiap bangunan yang 

akan didirikan di wilayah DKI Jakarta harus terlebih dahulu mendapatkan izin 

dari Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta (untuk selanjutnya disebut 

Gubernur). Bentuk perizinan tersebut adalah berupa Izin Mendirikan Bangunan 

(untuk selanjutnya disebut IMB). IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah 

Kabupaten Daerah kepada perorangan maupun badan, yang bertujuan agar desain 

pelaksanaan pembangunan dan pembangunan bangunan sesuai dengan Rencana 

Tata Ruang , Koefesien Dasar Bangunan , Koefesien Lantai Bangunan , dan 

ketinggian bangunan yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan 

bangunan. 

 Dalam hal penerbitan IMB, Dinas Pengawasan dan Penertiban 

Bangunan(untuk selanjutnya disebut Dinas P2B) mempunyai fungsi dan 

wewenang untuk:
6
 

a. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas 

Pengawasan dan Penertiban Bangunan 

b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan dan penertiban bangunan 

c. pemeriksaan, penelitian, penilaian dokumen rencana teknis perencanaan 

bangunan termasuk bangunan pelestarian 

                                                      
6
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d. pemeriksaan, penelitian, penilaian teknis pelaksanaan bangunan termasuk 

bangunan pelestarian dan kesesuaian pelaksanaannya 

e. pemeriksaan, pene!itian dan penilaian dokumen pemeliharaan, pengkajian 

teknis dan rencana teknis pembongkaran bangunan gedung termasuk bangunan 

pelestarian 

f. pemeriksaan dan penilaian kelaikan dan persyaratan teknis bangunan pada tahap 

pemanfaatan termasuk bangunan pelestarian 

g. pernberian pertimbangan teknis dan persyaratan bangunan menjadi bangunan 

pelestarian 

h. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan, pemeliharaan dan pembongkaran 

bangunan gedung 

i. penegakan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan bangunan gedung 

j. penyediaan, penggunaan dan pemeliharaan peralatan bongkar bangunan gedung 

k. pendataan, pengolahan dan penyajian data dan informasi bangunan 

l. pembinaan dan pengembangan terraga teknis di bidang bangunan gedung 

m. pelayanan, pembinaan dan pengendalian persetujuan teknis, standardisasi 

dan/atau perizinan bangunan gedung 

n. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban 

penerimaan retribusi bangunan 

o. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan 

prasarana dan sarana pengawasan dan penertiban bangunan gedung 

p. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah 
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q. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Dinas 

Pengawasan dan Penertiban Bangunan 

r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.  

 Dinas P2B bertugas untuk mencermati dan mengawasi setiap bangunan 

yang akan didirikan. Dinas P2B berwenang melakukan pengawasan, penataan, 

pengendalian terhadap bangunan-bangunan baik yang baru akan didirikan atau 

sudah didirikan.
7
 

 Perizinan yang dilakukan oleh Dinas P2B merupakan sebuah alat kontrol 

pemerintah dalam pendirian bangunan dan merupakan suatu perbuatan yang 

ditujukan untuk kepentingan bersama, terutama bagi masyarakat. Dalam hal ini, 

alat kontrol pemerintah yang digunakan adalah Dinas Penataan dan Pengawasan 

Bangunan yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan permohonan IMB.

 Pendaftaran IMB diperlukan agar pada saat bangunan sudah berdiri, fungsi 

yang diselenggarakan oleh bangun tersebut sesuai dengan fungsi yang sudah 

didaftarkan pada IMB. Hal ini berkaitan dengan fungsi pengendalian pemerintah 

agar pembangunan yang terjadi sesuai dengan rencana tata kota yang sudah ada.  

 IMB tidak hanya dibutuhkan pada saat seseorang akan mendirikan 

bangunan tetapi juga diperlukan pada saat membongkar, merenovasi, menambah, 

mengubah, atau memperbaiki yang mengubah bentuk atau struktur bangunan.
8
 

Selain itu, IMB memuat berbagai persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi 

oleh pihak yang mendaftar untuk permohonan IMB (untuk selanjutnya disebut 

Pemohon IMB). Hal ini diatur di dalam Pasal 2 (ayat 1) Keputusan Gubernur 

                                                      
7
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Provinsi DKI Jakarta Nomor 76 Tahun 2000 tentang Tata Cara Memeperoleh Izin 

Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan dan Kelayakan Bangunan di 

Wilayah Propinsi DKI Jakarta yang menetapkan  bahwa: “ Setiap orang yang akan 

mendirikan bangunan gedung wajib memiliki izin mendirikan bangunan gedung.” 

 Hal ini menegaskan bahwa IMB merupakan aspek yang sangat penting 

dalam pendirian bangunan. Maka dari itu, pemerintah sangat berhati-hati dalam 

menerbitkan IMB.  

 Dewasa ini,  penerbitan IMB sudah menjadi sebuah hal yang biasa, namun 

tidak jarang terjadi ada kesalahan-kesalahan yang membuat suatu permohonan 

IMB menjadi tidak bisa diterima atau ditolak. Hal ini memuat sebuah masalah 

yang harus ditelaah lebih lanjut mengingat IMB merupakan suatu perizinan yang 

sangat penting dalam mendirikan bangunan. Tanpa adanya IMB, maka pendirian 

suatu bangunan tidak dapat dilakukan.
9
 Bahkan dalam hal bangunan sudah berdiri 

atau sudah dalam proses pendirian, namun IMB yang dimohonkan ditolak, 

bangunan tersebut akan disegel bahkan dibongkar. 

 Berkaitan dengan deklarasi norma yang sudah ditetapkan sebelumnya, maka 

sudah seharusnya pendaftaran IMB tersebut menjadi sebuah hal yang lazim dalam 

hal pendirian bangunan. Namun pada kenyataannya masih banyak terjadi 

penolakan pada permohonan untuk mendapatkan IMB. Maka dari itu, diharapkan 

Pemerintah dapat melakukan pengawasan dan pembinaan dalam hal permohonan 

untuk menerbitkan IMB.   

 

                                                      
9
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut sebelumnya, maka hal-hal yang dapat 

diambil sebagai permasalahan adalah sebagai berikut: 

1.Bagaimana kewenangan Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan dalam 

pemberian IMB?  

2.Bagaimana upaya hukum bagi pemohon jika terjadi penolakan penerbitan IMB? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi yang berjudul 

“Kewenangan Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) Dalam 

Penolakan IMB Di DKI Jakarta” ini yaitu: 

1. Untuk menelusuri dan menganalisis batas kewenangan Dinas Pengawasan dan 

Penertiban Bangunan dalam pemberian IMB. 

2. Untuk menelusuri dan menganalisis upaya hukum berkaitan dengan penolakan 

permohonan IMB.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian dapat dilhat dari dua segi, yaitu segi keilmuan dan segi 

praktis. 

1.4.1 Segi Keilmuan 
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 Manfaat penelitian dilihat dari segi keilmuan adalah untuk menjadi 

wacana tambahan bagi ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya 

dan khususnya dalam bidang hukum agraria berkenaan dengan masalah tentang 

pendirian dan penyelenggaraan bangunan gedung di Indonesia. 

1.4.2 Segi Praktis 

  Sebagai bahan pertimbangan dan masukan  penelitian selanjutnya 

bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, penegak hukum dan masyarakat luas 

yang berhubungan dengan pendirian dan peyelenggaraan bangunan gedung di 

Indonesia.Jika sistem perlindungan hukum yang berangkutan sudah terbentuk 

dengan baik, maka diharapkan masyarakat Indonesia akan lebih mengerti 

makasud dan tujuan pemerintah dalam menentukan syarat dan melakukan 

penyelenggaraan bangunan gedung ini. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Hail penulisan akan ditulis dalam karya ilmiah berbentuk skripsi. Untuk 

mempermudah penulisan dan pembahasan hasil penelitian maka dibuat 

sistematika penulisan seperti berikut: 

  BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini merupakan garis besar dari penulisan skripsi 

ini yaitu penulisan-penulisan menguraikan latar belakang 

masalah dan rumusan masalah pokok penelitian, lalu 

dirumuskan tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 
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sistematika penulisan sebagai fokus penelitian bagi 

pembahasan selanjutnya. 

 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini menguraikan tentang pengertian bangunan, gedung, 

bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, 

syarat pendirian bangunan gedung, penyelenggaraan 

bangunan gedung serta teori-teori lain yang relevan 

hubungannya dengan penelitian ini. 

 

BAB III Metode Penelitian 

Pada bab ini menguraikan tentang jenis penelitian apa yang 

penulis pakai, prosedur cara perolehan bahan penelitian, 

sifat analisis, hambatan penelitian dan penanggulangan. 

 

BAB IV Hasil dan Analisis 

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian , yaitu mengenai 

ketentuan-ketentuan umum mengenai syarat pendirian 

bangunan,kewenangan Dina P2B dalam penerbitan IMB, 

tata cara permohonan untuk memperoleh IMB, dan upaya 

hukum penolakan IMB. 

 

BAB V Saran dan Kesimpulan 
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Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang 

didasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan dan 

kemudian dihubungkan dengan analisis yang dilakukan. 


	BAB I skripsi IMB



