
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sedang mencari jati dirinya. 

Hal ini tercermin dari banyaknya pembangunan yang sedang dilakukan di 

Indonesia, seperti pemukiman penduduk, jalan raya, sekolah, rumah sakit dan 

lain lain. Bangsa yang sedang berkembang ini berlomba-lomba untuk mencapai 

titik kesejahteraan dan dalam hal ini juga bisa dilihat bahwa Pemerintah juga 

turut mendukung dalam berbagai aksi pembangunan dengan mengeluarkan 

berbagai peraturan hukum. 

 Pembangunan ini juga menghendaki adanya hukum yang dapat dijadikan 

sebagai pedoman terwujudnya usaha – usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup 

masyarakat. Berkaitan dengan kebijakan pembangunan hukum nasional, maka 

para pembuat hukum harus mampu merumuskan wujud kaidah hukum yang 

tepat, tujuan pembuatan dan variabel apa yang dapat mengubah hukum yang 

berlaku. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan tidak otoriter, 

melainkan implementatif, realistis dan mengandung nilai-nilai keadilan serta 

etika berbangsa dan bernegara (principle of good governance).1 Tetapi dalam 

kenyataannya, masih banyak peraturan hukum yang kurang jelas sehingga 

mengakibatkan adanya celah hukum yang bisa disalahgunakan. Perizinan 

                                                            
1 Bernhard Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (Jakarta:Margaretha Pustaka,2011) 
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merupakan hal yang sangat melekat pada setiap pembangunan yang seringkali 

disalahgunakan.  

Hukum perizinan merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian perizinan adalah hal 

memberi izin. Pada kenyataannya dapat kita lihat banyak didalam masyarakat 

yang belum menyadari pentingnya Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya 

akan disebut IMB dari instansi yang berwenang. IMB adalah perizinan yang 

diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, 

rehabilitasi/ renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan 

sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku2. 

IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu 

sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus 

kepastian hukum. Kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan 

bangunan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan diatur pada Peraturan 

Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Pasal 5 ayat 1. Termasuk salah satunya adalah Izin 

Mendirikan Bangunan rumah kos/indekos. 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud sebagai 

rumah kos/indekos adalah tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan 

(dengan membayar setiap bulan) dan memondok. Berdasarkan hal tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa rumah kos/indekos dapat dikategorikan sebagai rumah 

penginapan. Oleh karena itu, banyak pihak yang tertarik dalam membuat usaha 

                                                            
2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin 
Mendirikan Bangunan 
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rumah kos/indekos dikarenakan penghasilan yang cukup besar dengan hanya 

bermodalkan kamar tinggal yang disewakan. Mudahnya bisnis usaha rumah 

kos/indekos ini membuat banyak orang mengabaikan syarat-syarat yang harus 

dipenuhi dalam membangun usaha rumah kos/indekos ini. Usaha rumah 

kos/indekos dimasukkan dalam kategori kawasan komersil di Tangerang Selatan, 

berikut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk IMB rumah 

kos/indekos : 

a. Formulir / Surat Pemohon ; 

b. Surat Kuasa ( apabila pengurusan ijin diwakilkan); 

c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon; 

d. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) / Surat 

Tanda Terima Sementara (STTS) tahun terakhir; 

e. Foto Copy Bukti Kepemilikan Tanah; 

f. Foto Copy Akta pendirian perusahaan (yang berbadan hukum); 

g. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (yang berbadan 

hukum); 

h. Foto Copy Rencana Tata Bangunan (Site Plan); 

i. Gambar Bestek bangunan ( 3 lembar sesuai tipe bangunan); 

j. Peta / Sketsa lokasi; 

k. Persetujuan Warga (diketahui minimal oleh RW dan Lurah/Kepala 

Desa); 

l. Foto Copy Rekomendasi Teknis 
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Rekomendasi Peruntukan Ruang dari Dinas Tata Kota, Bangunan dan 

Pemukiman (BKPRD); 

Dokumen Lingkungan Hidup hasil Persetujuan Badan Lingkungan 

Hidup Kota Tangerang Selatan; 

Rekomenasi Kebakaran dari Kantor Pemadam Kebakaran Kota 

Tangerang Selatan (untuk bangunan diatas 3 lantai); 

SIPA (Izin Pengambilan Air Bawah Tanah) jika memanfaatkan air 

tanah; Analisa/ Kajian Struktur Konstruksi bangunan oleh tenaga ahli 

yang bersertifikat (untuk bangunan diatas 4 lantai)3. 

Syarat-syarat untuk mendirikan rumah kos/indekos seperti itulah yang 

sebenarnya harus dipenuhi oleh setiap pemilik usaha rumah kos/indekos. Demi 

mendapatkan keuntungan, banyak orang yang mengabaikan syarat-syarat 

tersebut, sehingga banyak calon pelaku usaha rumah kos/indekos yang 

sebenarnya tidak memiliki lahan untuk membangun rumah kos/indekos tersebut, 

mengalihfungsikan rumah tinggal mereka untuk dijadikan rumah kos/indekos. 

Salah satu contohnya adalah, sebanyak 160 bangunan mewah di Jakarta Selatan 

terancam dibongkar paksa4 dikarenakan seluruhnya menyalahi izin peruntukan 

bangunan. Pemilik mengubah fungsi bangunan menjadi tempat usaha. Padahal 

dokumen izin mendirikan bangunan (IMB) yang dimiliki hanya untuk tempat 

tinggal. Pemilik tempat usaha banyak yang melakukan penyalahgunaan izin 

bangunan karena biaya IMB untuk kegiatan bisnis jauh lebih mahal dibanding 

                                                            
3 bp2t.tangerangselatankota.go.id (diakses pada 23 September 2014) 
4 http://m.news.viva.co.id/ 160_bangunan_mewah_terancam_dibongkar_paksa(diakses pada 23 
September 2014) 
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IMB rumah tinggal. Data P2B5 Jakarta Selatan, sepanjang tahun 2008, total 

bangunan ilegal di kawasan Jakarta Selatan mencapai 1.200 unit. Sebanyak 201 

dibongkar paksa. Sedangkan data tahun 2009, sebanyak 160 bangunan 

bermasalah di Jakarta Selatan telah masuk dalam daftar penyegelan. 

Permasalahan lain terkait dengan penyalahgunaan IMB dengan pengalihan fungsi 

rumah tinggal menjadi tempat usaha atau dalam hal ini rumah kos/indekos 

terdapat di Perumahan BSD (Bumi Serpong Damai) yang merasa terganggu 

dengan maraknya usaha rumah kos di komplek perumahan tersebut, terlebih lagi 

para pendatang baru yang kebanyakan merupakan Warga Negara Asing (WNA) 

tersebut membuat resah warga sekitar dengan membuat keributan di waktu-waktu 

yang dianggap tidak wajar.  

Berdasarkan hal inilah calon pelaku usaha rumah kos/indekos harus lebih 

memahami bahwa fungsi rumah tinggal dan rumah kos/indekos berbeda6. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung Pasal 6 Ayat (3) yang berbunyi 

“Satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2)” , juga berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) yang berbunyi, 

“Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus diikuti dengan 

pemenuhan persyaratan aministratif dan persyaratan teknis bangunan gedung dan 

ditetapkan dalam IMB”.  

                                                            
5 Baca : Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan 
6 http://www.bantenposnews.com/” Warga BSD Protes Rumah Kos” (diakses pada 23 
September 2014) 
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Dilihat dari kedua pasal tersebut dinyatakan bahwa satu bangunan dapat 

memiliki lebih dari satu fungsi, oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti 

lebih lanjut mengenai penyalahgunaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah 

tinggal oleh pelaku usaha rumah kos/indekos, dengan menyusun skripsi dengan 

judul Pengaturan Hukum Terhadap Penggunaan Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) Rumah Tinggal Menjadi Rumah Kos. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan 

pokok yang akan diteliti lebih lanjut, yaitu : 

1. Bagaimana pengaturan terhadap penggunaan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) Rumah Kos/Indekos di Indonesia? 

2. Bagaimanakah akibat hukum dari penyalahgunaan alih fungsi Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal  menjadi rumah 

kos/indekos di Indonesia? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan yang hendak 

dicapai adalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis bagaimana pengaturan terhadap penggunaan Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) rumah kos/indekos di Indonesia. 

2. Menelusuri akibat hukum dari penyalahgunaan alih fungsi Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal menjadi rumah 

kos/indekos di Indonesia. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dilihat dari dua segi, yaitu :  

1. Secara Teoritis 

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan masukan 

bagi ilmu pengetahuan yang sudah ada, khususnya mengenai perijinan 

dan hak atas tanah agar bisa dilahirkan peraturan-peraturan hukum 

baru yang lebih spesifik mengatur mengenai penyalahgunaan hak atas 

tanah beserta perizinannya. 

2. Secara Praktis 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemikiran yang kritis 

bagi penulis mengenai suatu celah hukum yang bisa menghasilkan 

penyalahgunaan hak, terutama penyalahgunaan hak atas tanah beserta 

dengan perizinannya, juga bisa memberi pengetahuan bagi para 

mahasiswa pada umumnya agar bisa lebih memahami mengenai 

hukum yang dimiliki oleh Indonesia, bagi para pelaku usaha rumah 

kos/indekos dan masyarakat, agar bisa lebih memahami akibat hukum 

yang akan timbul jika tidak mengikuti pembangunan sesuai dengan 

prosedur dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. 

1.5.      Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam memahami pembahasan materi skripsi ini, 

penulis menguraikan secara singkat bab demi bab, guna memberikan 

gambaran seputar apa yang akan dibahas sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pendahuluan yang memuat latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan mengenai penyalahgunaan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) rumah tinggal oleh pelaku usaha rumah kos/indekos 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan pustaka yang berisi 

landasan teori dan landasan konseptual mengenai Pandangan Hukum 

Terhadap Penyalahgunaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah 

Tinggal Menjadi Rumah Kos di Indonesia. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dibahas metode penelitian yang digunakan dalam 

penyusunan penelitian. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah 

penelitian hukum normatif secara kualitatif yaitu mencari kebenaran 

melalui rumusan-rumusan yang terdiri dari pendapat para ahli, teori-teori 

dan ketentuan regulasi hukum. 

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN 

Dalam bab analisis hasil penelitian, penulis menganalisis berkaitan 

dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimana pengaturan terhadap penggunaan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) Rumah Kos/Indekos di Indonesia? 
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2. Bagaimanakah akibat hukum dari penyalahgunaan alih fungsi Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal  menjadi rumah 

kos/indekos di Indonesia? 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang didasarkan pada hasil 

analisis terhadap permasalahan yang telah dirumuskan yaitu mengenai 

penyalahgunaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal oleh 

pelaku usaha rumah kos/indekos. 
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