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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang     

Pada zaman modern sekarang ini, banyak sekali dilakukan 

pembangunan dalam berbagai sektor kehidupan. Pembangunan terjadi secara 

menyeluruh di berbagai tempat hingga ke pelosok-pelosok daerah. Kegiatan 

pembangunan diharapkan dapat menunjang perekonomian negara, sehingga 

dapat mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini pemerintahlah yang 

mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengusahakan kesejahteraan 

bagi warga negaranya. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya itu 

menyebabkan begitu banyak keterlibatan negara (pemerintah) dalam 

kehidupan warganya tidak sebatas berinteraksi, akan tetapi sekaligus masuk 

dalam hidup dan kehidupan warganya. Pemerintah yang melaksanakan tugas 

negara mempengaruhi kehidupan warga negara, sementara di sisi lain warga 

juga mempengaruhi pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.
1
 

Seseorang dikatakan sejahtera apabila merasa bebas untuk 

mewujudkan kehidupan individual dan sosialnya sesuai dengan aspirasi serta 

dengan kemungkinan-kemungkinan yang tersedia bagi dirinya, tidak berarti 

bahwa yang dikejar dalam menciptakan kesejahteraan hanya kebebasan. 

Kebebasan dari satu orang akan berhadapan dengan kebebasan orang lain, 

demikian pula kepentingan sekelompok orang akan berhadapan dengan 
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kepentingan pihak lain, untuk itu perlu ada keselarasan. Peran pemerintah 

dalam hal ini sangat diharapkan untuk mewujudkan kondisi itu, baik melalui 

pengaturan, kebijakan tetentu, maupun stelsel perizinan.
2
 Perizinan itu sendiri 

dipandang sebagai salah satu instrumen pengaturan yang paling banyak 

digunakan oleh pemerintahan dalam mengendalikan masyarakat agar sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan.      

Sebelum melangkah pada ulasan yang lebih jauh mengenai 

permasalahan ini, perlu kiranya diberikan pengantar mengenai Izin 

Mendirikan Bangunan dan Tata Ruang. Secara jelas diperlihatkan oleh 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, dalam Peraturan Pemerintah 

tersebut disebutkan bahwa Izin Mendirikan Bangunan Gedung merupakan 

perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik 

bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, 

mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan 

administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
3
 

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang 

menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di 

atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat 

manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, 
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kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun 

kegiatan khusus. 
4
 

Kabupaten Deli Serdang dikenal sebagai salah satu daerah dari 25 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten yang memiliki 

keanekaragaman sumber daya alamnya yang besar, sehingga merupakan 

daerah yang memiliki peluang investasi cukup menjanjikan. Dahulu wilayah 

ini disebut Kabupaten Deli dan Serdang, dan pemerintahannya berpusat di 

Kota Medan. Dalam sejarahnya, sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, 

wilayah ini terdiri atas dua pemerintahan yang berbentuk kerajaan 

(kesultanan) yaitu Kesultanan Deli berpusat di Kota Medan dan Kesultanan 

Serdang berpusat di Perbaungan. 

Dahulu daerah ini mengelilingi tiga “daerah kota madya” yaitu kota 

Medan yang menjadi ibukota Provinsi Sumatera Utara, kota Binjai dan kota 

Tebing Tinggi disamping berbatasan dengan beberapa Kabupaten yaitu 

Langkat, Karo, dan Simalungun, dengan total luas daerah 6.400 Km
2
 terdiri 

dari 33 Kecamatan dan 902 Kampung. Daerah ini, sejak terbentuk sebagai 

kabupaten sampai dengan tahun tujuh puluhan mengalami beberapa kali 

perubahan luas wilayahnya, karena kota Medan, Tebing Tinggi dan Binjai 

yang berada di daerah perbatasan pada beberapa waktu yang lalu 

meminta/mengadakan perluasan daerah, sehingga luasnya berkurang menjadi 

4.397,94 km2. Diawal pemerintahannya Kota Medan menjadi pusat 

pemerintahannya, karena dalam sejarahnya sebagian besar wilayah kota 
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Medan adalah “tanah Deli” yang merupakan daerah Kabupaten Deli Serdang. 

Sekitar tahun 1980-an, pemerintahan daerah ini pindah ke Lubuk Pakam, 

sebuah kota kecil yang terletak di pinggir jalan lintas sumatera lebih kurang 

30 kilometer dari Kota Medan yang telah ditetapkan menjadi ibukota 

Kabupaten Deli Serdang. Tahun 2004 kabupaten ini kembali mengalami 

perubahan baik secara geografi maupun administrasi pemerintahan, setelah 

adanya pemekaran daerah dengan lahirnya kabupaten baru Serdang Bedagai 

sesuai dengan Undang-Undang. No. 36 Tahun 2003, sehingga berbagai 

potensi daerah yang dimiliki ikut berpengaruh.  

Terjadinya pemekaran daerah, maka luas wilayahnya sekarang 

menjadi 2.497,72 Km
2
 terdiri dari 22 kecamatan dan 403 desa/kelurahan, 

yang terhampar mencapai 3.34 persen dari luas Sumatera Utara. Kabupaten 

Deli Serdang dihuni penduduk yang terdiri dari berbagai suku bangsa seperti 

Melayu, Karo, Simalungun, Jawa, Batak, Minang, Cina, Aceh dan pemeluk 

berbagai agama seperti Islam, Kristen, Hindu dan Budha, dengan total jumlah 

penduduk berjumlah 1.686.366 jiwa dengan Laju Pertumbuhan Penduduknya 

(LPP) sebesar 2,74 persen dengan kepadatan rata-rata 616 jiwa perkilometer 

persegi. Dalam gerak pembangunannya, motto Kabupaten Deli Serdang yang 

tercantum dalam Lambang Daerahnya adalah “Bhinneka Perkasa Jaya” yang 

memberi pengertian; dengan masyarakatnya yang beraneka ragam suku, 

agama, ras dan golongan bersatu dalam kebhinnekaan secara kekeluargaan 

dan gotong royong membangun semangat kebersamaan, menggali dan 

mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya, 
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sehingga menjadi kekuatan dan keperkasaan untuk mengantarkan masyarakat 

kepada kesejahteraan dan kejayaan sepanjang masa.
5
 

Deli Serdang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi 

Sumatera Utara, seperti sekarang ini memiliki kemajuan yang begitu pesat. 

Kemajuan tersebut seiring dengan banyaknya investor-investor yang masuk 

di kabupaten ini. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tentu tidak tinggal 

diam dalam menanggapi kemajuan yang terjadi sekarang ini. Dalam 

mengganggapi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Deli Serdang giat 

melakukan perbaikan-perbaikan baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, 

salah satunya ialah perbaikan dalam sektor pelayanan publik khususnya di 

pelayanan perizinan salah satunya adalah pelayanan Izin Mendirkan 

Bangunan (selanjutnya dalam tulisan ini disebut IMB). Untuk mendirikan 

sebuah bangunan diperlukan peraturan agar bangunan itu dikatakan legal 

oleh pemerintah. Pengaturan mengenai IMB di Kabupaten Deli Serdang  

diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 8 Tahun 2011 

tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Deli Serdang merupakan 

salah satu bentuk pelayanan publik. Di samping itu IMB merupakan salah 

satu retribusi Kabupaten Deli Serdang yang berarti sumber pendapatan 

daerah. Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu 

yang merupakan penyelenggara pelayanan IMB harus memiliki kapabilitas 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu kapabilitas 

yang harus dimiliki adalah “akuntabilitas yaitu suatu ukuran yang 
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menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan 

dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau 

yang di miliki oleh para pemangku kepentingan (stakeholders)”.
6
 

IMB disusun sebagai standar penyesuaian bangunan dengan 

lingkungan sekitarnya. Mendirikan bangunan rumah atau pemukiman dengan 

terencana akan menjamin kondisi lingkungan yang menjamin segala 

aktivitas. Pada dasarnya, setiap pengakuan hak oleh seseorang terhadap suatu 

bangunan harus didasarkan bukti yang kuat dan sah menurut hukum. Tanpa 

bukti tertulis, suatu pengakuan dihadapan hukum mengenai objek hukum 

tersebut menjadi tidak sah, sehingga dengan adanya sertifikat IMB akan 

memberikan kepastian dan jaminan hukum kepada masyarakat.  

Dalam kaitannya dengan pemberian pelayanan pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagai 

organisasi publik yang juga berperan untuk menciptakan tata laksana 

pemerintahan yang baik (good governance) sudah semestinya menciptakan 

pelayanan yang transparan, sederhana, murah, tanggap dan akuntabilitasnya 

dapat dipertanggungjawabkan ke publik. 

Salah satu upaya untuk mewujudkan pelayanan yang akuntabel 

terhadap pengguna jasa, ditetapkan Keputusan Menteri PAN Nomor. 

26/KEP/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik. Maksud ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah sebagai 
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acuan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan 

kualitas transparansi dan akuntabilitas pelayanan.
7
 

Akuntabilitas pelayanan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah 

Kabupaten Deli Serdang adalah bangunan yang tidak memiliki izin 

dikenakan sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana, karena 

telah melanggar aturan daerah. Dalam prakteknya permohonan mendirikan 

bangunan terdapat banyak hambatan atau permasalahan untuk memperoleh 

IMB tersebut, banyak faktor yang memicu hambatan atau permasalahan 

tersebut tidak hanya dari pemerintahnya, namun juga dari masyarakat 

khusunya masyarakat kabupaten Deli Serdang.  

Permasalahan dari pihak pemerintah, yaitu dari pihak pegawai yang 

bekerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

pegawai seringkali menunda jadwal penyampaian instruksi dari bupati, 

sehingga terlambat dari waktu yang ditentukan, selain itu pemberian IMB 

selalu membutuhkan prosedur yang panjang dan cenderung berbelit-belit, 

warga masyarakat yang ingin mengurus IMB harus memperoleh keterangan 

mulai dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, belum lagi jika ada kesalahan 

pada gambar atau semacamnya akan bertambah lama lagi untuk mendapatkan 

IMB tersebut. Prosedur yang panjang seperti ini tentunya banyak menyita 

energi dan waktu masyarakat yang ingin mendapatkan IMB, sedangkan 

permasalahan dari publik banyak masyarakat yang kurang akan kesadaran 
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hukum dan kurangnya kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, sehingga 

terkadang masyarakat tak menghiraukan akan adanya IMB tersebut.
8
 

Persoalan yang timbul saat ini adalah realitas pelaksanaan fungsi 

pelayanan di bidang IMB di Kabupaten Deli Serdang. Data dari Ombudsman 

Kabupaten Deli Serdang menunjukkan Dinas Perizinan Kabupaten Deli 

Serdang rawan maladministrasi. Hal ini dilihat dari banyaknya pengaduan 

masyarakat berupa pelayanan yang berlarut-larut; mempersulit/diskriminasi 

pelayanan dan lamanya waktu penyelesaian pelayanan.
9
 Berdasarkan latar 

belakang dan uraian di atas, maka dari itu penulis ingin meneliti lebih lanjut 

dalam bentuk skripsi mengenai Aspek Hukum Pemberian Izin Mendirikan 

Bangunan Di Kabupaten Deli Serdang. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang sudah dibahas sebelumnya, dapat 

dirumurskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimanakah pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Deli 

Serdang ? 

2. Bagaimanakah kendala-kendala pemberian Izin Mendirikan Bangunan di 

Kabupaten Deli Serdang ? 
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1.3 Tujuan Penulisan  

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis berharap dapat 

memberikan informasi yang bermanfaat. Berdasarkan alasan tersebut 

penulis melakukan penelitian bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan menelusuri pemberian Izin 

 Bangunan di Kabupaten Deli Serdang. 

2. Untuk mengetahui, menganalisis dan menelusuri kendala-kendala 

 pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Deli Serdang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Selain itu untuk memenuhi tujuan penelitian, penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi penulis dan para 

pembaca, juga diharapkan dapat memberikan cara untuk menyelesaikan 

masalah yang akan terjadi di masa mendatang. Adapun manfaat dari 

penulisan ini antara lain adalah :  

1. Manfaat  teoritis  

Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat 

memberikan sumbangsih bagi pembangunan ilmu hukum, khususnya 

dalam bidang Hukum Administrasi Negara.  
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2. Manfaat praktis 

Bagi pembangunan, hasil penelitian ini diharapkan memberikan umpan 

balik kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang beserta elemen-

elemen yang terkait, sehingga Pemerintah Kabupaten Deli Serdang  

lebih membuka diri dan mau bermitra dengan berbagai pihak baik 

peneliti dari kalangan perguruan tinggi, DPRD, tokoh masyarakat, 

LSM, dan pengusaha dalam rangka mencari format kebijakan yang 

diperlukan untuk model kegiatan pemerintahan dalam pelayanan yang 

lebih efisien, responsif dan akuntabel. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

   Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, yang tiap bab 

dibagi pula atas beberapa sub bab yang disesuaikan dengan isi dan maksud 

dari penulisan skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini secara 

singkat adalah, yaitu:  

BAB I PENDAHULUAN  

Bagian bab ini akan membahas tentang latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian bab ini akan membahas tentang landasan teori meliputi pengertian 

bangunan gedung menurut Undang-undang No.28 Tahun 2002, tujuan 

pengaturan dan fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, 

izin mendirikan bangunan menurut peraturan perundang-undangan, 
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kemudian membahas tentang landasan konseptual mencakup pemaparan 

tentang Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, 

penyelenggaraan bangunan gedung, pemanfaatan bangunan gedung, 

pengguna bangunan gedung, ruang, tata ruang, perencanaan tata ruang, 

pemilik bangunan gedung. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi ulasan mengenai metode penelitian yang digunakan yakni 

yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian 

yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan serta cara pengumpulan data dan data yang 

digunakan, sifat penelitian, analisis data, hambatan dan penanggulangan. 

BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN 

 Bagian bab ini akan membahas tentang pemberian Izin Mendirikan 

Bangunan di Kabupaten Deli Serdang, dan kendala-kendala pemberian 

Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Deli Serdang, gambaran 

Kabupaten Deli Serdang , tata cara memperoleh izin mendirikan bangunan 

di Kabupaten Deli Serdang dan retribusi izin mendirikan bangunan di 

Kabupaten Deli Serdang serta pelayanan pemerintah Kabupaten Deli 

Serdang kepada masyarakat pemohon izin mendirikan bangunan, alasan 

permohonan izin mendirikan bangunan ditolak dan kendala-kendala 

pemberian izin mendirikan bangunan di Kabupaten Deli Serdang. 
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BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini merupakan bab kesimpulan dan saran dari seluruh rangkaian bab-

bab sebelumnya. Dalam bab ini berisikan kesimpulan yang dibuat 

berdasarkan uraian penelitian, kemudian dilengkapi dengan saran yang 

mungkin bermanfaat di masa yang akan datang untuk penelitian lanjutan.  


