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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Daerah dalam 

melakukan pembongkaran bangunan di Kota Mataram dan kendala-kendala apa saja yang 

dapat dihadapi dalam melakukan pembongkaran bangunan dan bagaimana cara mengatasinya 

di Kota Mataram. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Pemerintah Daerah berwenang dalam 

menetapkan bangunan yang harus dibongkar dikarenakan bangunan tersebut tidak layak 

fungsi, bangunan gedung yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi pengguna maupun 

masyarakat dan lingkungan dan bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan. 

adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pembongkaran bangunan gedung yaitu : 

perlawanan fisik dan pengajuan ke PTUN. Dan cara mengatasi kendala-kendala tersebut 

dengan melakukan mediasi dan melaporkan ke pihak yang berwajib seperti polisi. 

Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintah Daerah, Pembongkaran Bangunan 

ABSTRACT 

AUTHORITY OF LOCAL GOVERNMENT IN DEMOLISHING BUILDINGS 

(STUDY IN MATARAM CITY) 

This study aims to determine the authority of the regional government in demolishing 

buildings in Mataram city. This research is an empirical normative research using legislative 

approach and a sociological approach. The regional government is authorized determine 

buildings that must be dismantled because the building is not worthy of function, buildings 

that pose a danger to users and the community and the environment and buildings that do not 

have buildings permits. As for the constraints faced in the demolition of buildings, namely 

physical resistance and submission to the administrative court. And how to overcome these 

constraints by mediating and reporting to those who are obliged like the police. 

Keywords: Authority, Local Government, Building Demolition 
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l. PENDAHULUAN 

Penataan ruang merupakan kegiatan yang dilakukan secara komprehensif, terpadu 

serta terkoordinasi dalam suatu kesatuan untuk mencapai tujuan melalui rencana tataruang. 

Rencana tataruang adalah bentuk perwujudan fungsi pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh 

pemerintah secara berjenjang, mulai dari rencana tata ruang nasional, provinsi, 

kabupeten/kota. 

Rencana Tata Ruang digunakan sebagai acuan kebijakan  bagi pembangunan disetiap sektor, 

lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan 

berkelanjutan. Rencana Tata Ruang wilayah disusun secara hierarki. Dalam rangka 

mengoptimalkan penataan ruang perlu ditingkatkan (a) kompetensi sumber daya manusia dan 

kelembagaan di bidang penataan ruang ; (b) kualitas rencana ; dan (c) efektivitas penerapan 

dan penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian pemanfaatan 

ruang. 
1
 

Kota Mataram merupakan pusat pemerintahan dan pendidikan, kebutuhan sarana dan 

prasarana, fasilitas umum menjadi besar, banyaknya bangunan-bangunan yang dijadikan 

tempat pemukiman dan tempat perbelanjaan, seperti yang kita ketahui perkembangan Kota 

Mataram semakin berkembang dari tahun ketahun, sehingga perlu dilakukan penataan ruang 

agar tata ruang Kota Mataram menjadi tertata dengan baik sesuai ketentan Undang-Undang 

maupun Peraturan Daerah yang ada di Kota Mataram. Peraturan Tentang Penataan Ruang Di 

Kota Mataram Diatur Dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Terdapat Dalam Pasal 

4 yaitu untuk mewujudkan kota sebagai kota pendidikan,perdagangan, dan jasa, industri, 

                                                           
1
Arba, Hukum Tataruang Dan Tataguna Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 14. 
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serta pariwisata berbasis kearifan lokal yang didukung dengan sarana dan prasarana 

perkotaan yang seimbang dan berwawasan lingkungan.  

 

 

Beberapa bangunan di kota Mataram yang tidak sesuai dengan peruntukkannya, 

seperti Kentucky Fried Chicken (KFC) yang terletak di jalan Langko lokasinya tidak sesuai 

dengan rencana tataruang kota. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Apa 

dasar hukum kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembongkaran bangunan 

dan Kendala-kendala apa saja  yang dihadapi dalam melakukan pembongkaran bangunan dan 

bagaimana cara mengatasinya di kota Mataram. 

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dasar hukum kewenangan 

pemerintah daerah dalam melakukan pembongkaran bangunan dan untuk mengetahui 

kendala-kendala yang dihadapi dalam pembongkaran bangunan dan cara mengatasinya di 

kota Mataram. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 1.  Secara Akademik Untuk 

memenuhi sebagian persyaratan dalam mencapai  gelar sarjana strata satu (S1) program studi 

ilmu hukum pada fakultas hukum universitas mataram. 2. Secara Teoritis Diharapkan dapat 

memberi manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, serta sebagai pedoman dan 

acuan bagi pemegang dan pembuat aturan dibidang hukum tata Negara khususnya dalam 

melaksanakan kewenangan pemerintahan. 3. Secara Praktis Diharapkan dapat bermanfaat 

terhadap pemerintah kota mataram dalam melakukan pengawasan, pembuatan izin terhadap 

izin mendrikan bangunan agar tidak terjadinya masalah-masalah pembongkaran dan untuk 

masyarakat yang membuat izin, agar tidak menyalahgunakan izin, melakukan izin sesuai 

dengan aturan yang sudah ditetapkan.  



vi 
 

Adapun metode penelitian dalam penulisan ini yaitu : Penelitian ini menggunakan 

penelitian hukum normatif empirik. Penelitian empirik adalah suatu penelitian dengan cara 

mengkaji dan melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan di lapangan.  

Sementara analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  dengan menggunakan  

analisis deskriptif kualitatif. Yaitu analisis dengan menjelaskan,  mengkaji data-data dan 

bahan hukum yang diperoleh dari data lapangan yang dihubungkan dengan data kepustakaan 

yang kemudian akan dibuat suatu kesimpulan dalam bentuk pernyataan secara teliti dan 

sistematik atau dengan kata lain teknik analisis data kualitatif yaitu  dengan menyajikan hasil 

observasi dan wawancara dan melakukan analisis terhadap masalah yang ditemukan di 

lapangan sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas tentang obyek yang diteliti sehingga 

diperoleh kesimpulan dari hasil akhir mengenai masalah yang diteliti. 

II.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAMA MELAKUKAN 

PEMBONGKARAN BANGUNAN ( STUDI DI KOTA MATARAM ) 

Arti kewenangan yang berkaitan dengan Otonomi Daerah adalah  Kewenangan 

Daerah Otonom untuk  mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat  menurut 

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-

Undangan. Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah merupakan suatu kemampuan untuk 

melakukan tindakan hukum tertentu seperti tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat 

hukum. Begitupun Kewenangan dari Pemerintah Daerah dalam mengatur  dan mengurus 

masalah pemerintahan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014.  

Bergulirnya Otonomi Daerah, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah diberikan kebebasan untuk mengurus 

dan mengatur sendiri urusan pemerintahan  demi kepentingan masyarakat setempat. 
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Termasuk dalam hal memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maupun Pembongkaran 

Bangunan. 

Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat 

pengendalian arti yang sederhana yaitu pemberian izin yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah 

terhadap kegiatan yang dilakukan oleh maasyarakat. Perizinan maksudnya dapat dibentuk 

pendaftaran, rekomendasi, sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk melaksanakan sesuatu  

 

usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh atau organisasi perusahaan atau seseorang 

sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan. 

Adanya kegiatan perizinan  yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah untuk 

menciptakan kondisi yang aman, tertib yakni agar sesuai dengan peruntukkan, pemanfaatan, 

dan agar lebih berdaya guna dalam rangka pelayanan terhadap  pelaksanaan pembangunan 

yang sesuai dengan Undang-Undangan maupunn Peraturan-Peraturan yang berlaku. Terkait 

dengan hal tersebut Izin Mendirikan Bangunan ( IMB) adalah izin yang diperlukan oleh 

warga masyarakat baik perorangan maupun badan hukum yang kan mendirikan, membuat, 

memperbaharui, memperluas, mengubah, menambah atau membongkar bangunan. Izin 

bangunan gedung diatur dalam Undang Nomor 28 Tahun  2002.  Disamping ketentuan-

ketentuan tersebut  diatur juga dalam peraturan ini lebih rinci mengenai dokumen 

administrasi dan dokumen teknis, pelaksanaan pembangunan, penerbitan Izin Mendirikan 

Bangunan. Pembongkaran, Retribusi, Pengawasan Dan Pengendalian, Sosialisasi Dan 

Pelaporan, Selanjutnya Izin Mendirikan Bangunan Juga diatur melalui Peraturan Daerah yang 
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dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor  4 Tahun 2014 Tentang 

Bangunan Gedung.
2
 

IMB juga diberikan dengan tujuan penataan bangunan yang sesuai dengan Rencana  Tata 

Ruang Kota serta untuk menjaga keamdalan bangunan yang memenuhi persyaratan 

administratif dan teknis dari fungsi bangunan.   

Pembangunan merupakan rangkaian kegiatan dari program-program di segala bidang 

secara menyeluruh, terarah, terpadu dan berlangsung terus menerus dalam rangka menuju 

kehidupan masyarakat yang lebih baik. Masyarakat harus mengikuti beberapa peraturan yang 

berlaku di daerah masing-masing untuk izin mendirikan bangunan, izin tersebut diperlukan  

 

untuk memberikan kepastian hukum atas kelayakan, kenyamanan, keamanan sesuai 

dengan fungsinya. 

Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daearah, maka daerah provinsi kabupaten/kota berhak untuk melakukan suatu 

perencanaan tataruang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh masing-masing 

pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 

Tentang Penataan Ruang menjelaskan mengenai kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh 

setiap tingkatan pemerintahan. 

Untuk  Pemerintah Kota Mataram kewenangan tersebut telah dituangkan dalam 

bentuk Peraturan Daearah (Peraturan Daearah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang  Rencana 

Tataruang Wilayah  Kota Mataram Tahun ).  

Kota Mataram sebagai Pusat Pemerintahan dan Pendidikan, terdapat berbagai 

Kendala yang muncul seiring berjalannya waktu, yang btidak sesuai dengan peruntukkan 

                                                           
2
Lihat   Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 thn 2014 tentang Bangunan Gedung.  
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zonasi daerah tertentu  seperti alih fungsi lahan produktif  yang seharusnya dipergunakan 

sebagai tempat perkantoran dan pendidikan beralih fungsi sebagai tempat perekonomian, 

perbelanjaan salah satu contoh berdirinya tempat makam (restoran) KFC  di tengah-tengah 

Pusat Pemerintahan yang berada di jalan Pejanggik, dan itu tidak sesuai dengan Rencana 

Tataruang Kota Mataram. Pemanfaatan tata ruang Kota Mataram dalam Peraturan Daearah 

Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tataruang Kota Wilayah cukup 

banyak dijelaskan. Tetapi fakta dilapangan berbagai masalah yang berkaitan dengan 

konsistensi dalam menjaadikan peraturan daearah sebagai acuan dalam pembangunan, 

penyalah gunaan izin, bangunan yang tidak sesuai dengan izin yang sudah dikeluarkan 

Pemerintah Daerah Kota Mataram. Pelanggaran terhadap wilayah tata ruang kota juga masih 

banyak dijumpai. Dengan adanya pelanggaran tersebut Maka Pemerintah harus mengambil 

langkah penyelesaian berupa tindakan memerikasa  

 

 

kebenaran indikasi tersebut, dan apabila indikasi tersebut terbukti benar, pemerintah 

mengambil langkah penertiban yang diperlukan dapat dilakukan. 

Penertiban merupakan tindakan nyata memberikan sanksi-sanki terhadap pelaggaran 

rencana tataruang yang terjadi dimaksudkan sebagai tindakan agar penataan ruang yang 

direncanakan dapat terwujud. Pemberian sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertullis, 

penghentian kegiatan sementara, penutupan umum, penutupan lokasi, pencabutann izin, 

penolakan atau pembatalan izin, pembongkaran bangunan, dan atau pemulihan fungsi ruang, 

yang diberikan berdasarkan bobot pelanggaran yang terjadi. 

Sebelum dilakukannya pembongkaran suatu gedung, Pemerintah Daerah melakukan 

penetapan pembongkaran yang diawali dengan pengidentifikasian terhadap suatu gedung 
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berdasarkan pemeriksaan dan/atau laporan dari masyarakat, ini tertuang dalam pasal 91 PP 

Nomor 36 tahun 2005 Tentang Bangunan Gedung menyatakan sebagai berikut :  

1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah mengidentifikasi bangunan gedung yang 

akanditetapkan untuk dibongkar berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau laporan 

darimasyarakat. 

2) Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. bangunan gedung yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki 

lagi; 

b. bangunan gedung yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi 

pengguna,masyarakat, dan lingkungannya; dan/atau 

c. bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan 

gedung. 

3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyampaikan hasil 

identifikasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik dan/atau pengguna 

bangunangedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar. 

4) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik 

dan/ataupengguna bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal khususnya 

rumah intitumbuh dan rumah sederhana sehat, wajib melakukan pengkajian teknis 

bangunangedung dan menyampaikan hasilnya kepada pemerintah daerah, kecuali 

bangunangedung fungsi khusus kepada Pemerintah. 

5) Apabila hasil pengkajian teknis bangunan gedung memenuhi kriteria 

sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, pemerintah daerah menetapkan 

bangunangedung tersebut untuk dibongkar dengan surat penetapan pembongkaran. 

6) Untuk bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan 

gedungsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pemerintah daerah  

 

menetapkanbangunan gedung tersebut untuk dibongkar dengan surat penetapan 

pembongkaran. 

7) Isi surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat 

(6)memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran, dan ancaman 

sanksiterhadap setiap pelanggaran. 

8) Dalam hal pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung tidak 

melaksanakanpembongkaran dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6),pembongkaran dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat menunjuk 

penyedia jasapembongkaran bangunan gedung atas biaya pemilik kecuali bagi 

pemilik rumahtinggal yang tidak mampu, biaya pembongkaran ditanggung oleh 

pemerintah daerah.  

 

           Sebagaimana dipertegas juga dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 108 

Ayat (1), bahwa pembongkaran bangunan gedung meliputi kegiatan penetapan 

pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung yang dilakukan dengan 

mengikuti kaidah-kaidah pembongkaran secara sumum serta memanfaatkan ilmu 

pengetahuan dan tekhnologi. 
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Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian 

bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasaranadan sarananya.
3
 Alasan 

dilakukan pembongkaran menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Bangunan 

Gedung adalah : 

1. Bangunan gedung yang tidak layak fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi 

2. Bangunan gedung yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi pengguna, 

masyarakat, dan lingkungannya, dan/atau 

3. Bangunan gedung yang tidak memiliki izin bangunan gedung 

4. Bangunan gedung yang memenuhi alasan dilakukannya pembongkaran gedung 

yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 akan dilakukan 

pembongkaran. Dalam melakukan kegiatan pembongkaran gedung juga harus 

dilaksanakan secara tertib dengan memperhatikan keselamatan masyarakat dan 

lingkungan.
4
Dalam pelaksanaan pembongkaran gedung, Pemerintah Daerah 

berwenang melakukan pengawasan berkala yang tertuang dalam Pasal 95 

Peraturan Pemerintah  Nomor 36 tahun 2005 Tentang Bangunan Gedung  

sebagai berikut :Pengawasan pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung 

sebagaimana  

 

dimaksuddalam Pasal 93 ayat (2) dan Pasal 94 dilakukan oleh penyedia jasa 

pengawasan yangmemiliki sertifikat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.Hasil pengawasan pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung 

sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada 

pemerintah daerah.Pemerintah daerah melakukan pengawasan secara berkala 

atas kesesuaian laporanpelaksanaan pembongkaran dengan rencana teknis 

pembongkaran. 

5. Sebelum dilakukannya pembongkaran adapun proses yang harus dilakukan 

seperti penetapan pembongkaran, rencana teknis pembongkaran, pelaksanaan 

pembongkaran, pengawasan pembongkaran, sanksi-sanksi yang diberikan jika 

melakukan pelanggaran tersebut, baik sanksi adminitratif maupun sanksi pidana. 

 

                                                           
3
Lihat  Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan Gedung. 

4
  Lihat Pasal 90 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang  Bangunan Gedung. 
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Bangunan-Bangunan di Kota Mataram yang dibangun tidak sesuai izin atau tidak 

mendapatkan izin akan dikenakan sanksi, karena pada dasarnya sestiap bangunan gedung 

harus memenuhi setiap persyaratan dalam Undang-Undang, baik persyaratan administratif 

maupun teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Setiap pemilik dan/atau pengguna 

yang tidak memenuhi kewajibanpemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau 

penyelenggaraanbangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini 

dikenaisanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
5
 

1) Sanksi administratif sebagaimana di atur dalam pasal 44 undang nomor 8 tahun 

2002 berupa: 

a. peringatan tertulis, 

b. pembatasan kegiatan pembangunan, 

c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaanpembangunan, 

d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunangedung; 

e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung; 

f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung; 

g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; 

h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau 

 

i. perintah pembongkaran bangunan gedung. 

2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dapat 

dikenai sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari nilai bangunan 

yang sedang atau telah dibangun. 

3) Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat(2) 

ditentukan oleh berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan.Ketentuan 

mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), ayat 

(2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut denganPeraturan Pemerintah. 

 

 Selain sanksi administratif, bangunan gedung yang menyalahi Peraturan Perundang-

Undangan juga akan dikenakan sanksi pidana. 

                                                           
5
 Lihat pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 
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1) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidakmemenuhi 

ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidanapenjara paling lama 

3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak 10%(sepuluh per seratus) dari nilai 

bangunan, jika karenanya mengakibatkankerugian harta benda orang lain. 

2)  Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidakmemenuhi 

ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidanapenjara paling lama 

4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 15%(lima belas per seratus) dari 

nilai bangunan gedung, jika karenanyamengakibatkan kecelakaan bagi orang lain 

yang mengakibatkan cacat seumur hidup. 

3)  Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak memenuhi 

ketentuan dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling lama 

5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari 

nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang 

lain. 

4)  Dalam proses peradilan atas tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

ayat (2), dan ayat (3) hakim memperhatikan pertimbangan dari tim ahli bangunan 

gedung. 

5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  

 

 

 

Setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya melanggar ketentuanyang telah   

dalam undang-undang ini sehinggamengakibatkan bangunan tidak laik fungsi dapat 

dipidana kurungandan/atau pidana denda.Pidana kurungan dan/atau pidana denda 

sebagaimana dimaksud dalamayat (1) meliputi: 

a. pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda 

paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai bangunan gedung jika 

karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain. 

b. pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda 

paling banyak 2% (dua per seratus) dari nilai bangunan gedung jika 
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karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga 

menimbulkan cacat seumur hidup. 

c. pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda 

paling banyak 3% (tiga per seratus) dari nilai bangunan gedung jika 

karenanya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. 

 Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimanadimaksud dalam 

ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut denganPeraturan Pemerintah.
6
 

 

 

 

 

 

 

 

Kendala-kendala yang dihadapi  dalam melakukan pembongkaran bangunan 

yaitu : 

1. Perlawanan fisik  

Perlawanan fisik yaitu perlawananuntuk menghalangi pelaksanaan pembongkaran 

bangunan, melawan dengan kekerasan fisik terhadap petugas yang akan membongkar 

bangunan tersebut, untuk mempertahankan bangunan yang sudah dibangun.  

2. Mengajukan gugatan ke PTUN 

Mengajukan gugatan ke PTUN yaitu pihak atau orang yang memiliki bangunan 

tersebut tidak setuju atau keberatan terhadap pemerintah untuk membongkar 

bangunan. Sebagai permohonan sudah tentu tidak setiap gugatan harus diterima oleh 

pengadilan dilingkungan peradilan tata usaha Negara, jika syarat-syarat formal dari 

gugatan belum atau tidak dipenuhi. Jika seandainya gugatan  diterima, belum tentu 

                                                           
6
Lihat  Pasal 46-47 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. 
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gugatan tersebut harus dikabulkan, karena dikabulkannya atau tidak dikabulkannya 

gugatan, sangat tergantung dari dapat atau tidak dapatnya dibuktikan gugatan dengan 

sekurang-kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Permohonan dapat 

diajukan kepada pengadilan tata usaha Negara harus merupakn permohonan yang 

dituangkan dalam bentuk tertulis, sehingga merupakan surat gugat, karena surat 

gugatan ini berfungsi sebagai pegangan bagi pengadilan dan juga para pihak selama 

pemeriksaan di siding pengadilan. Oleh karena itu ketentuan tersebut, maka tidak 

dikenal adanya gugatan tidak tertulis atau gugatan secara lisan.
7
 

 

Cara mengatasi Kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pembongkaran 

bangunan adalah sebagai berikut : 

1. Melaporakn kepada aparatur yang berwajib 

Dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwajib seperti polisi untuk 

menghindari adanya perlawanan fisik terhadap pihak yang akan dibongkar 

bangunannya agar tidak terjadi kerusuhan atau keributan yang tidak diinginkan 

dan  

pembongkaran bangunan dilaksanakan dengan aman dan tertib tanpa ada 

keributan. 

2. Melakukan mediasi kepada pemilik bangunan 

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga 

yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang 

                                                           
7
 Wawancara dengan Bapak Wahyu Didin Indra dan Bapak Didik Sunarto selaku kasi Penataan Ruang 

dan Kasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang, di kantor PU dan Penatan Ruang Kota Mataram Kamis 2 Agustus 
2018, pukul 13.00 WITA. 
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membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang 

diterima oleh kedua belah pihak. dengan adanya mediasi apakah  pemilik 

bangunan bersedia untuk dibongkar bangunannya atau tidak, jika bangunan 

tersebut dibongkar agar proses pembongkaran berjalan dengan lancar dan aman. 

Jika tidak maka pemilik bangunan akan mempertimbangkan keputusannya 

dengan cara mengajukan gugatan kepada PTUN. 

 

 

 

 

 

III.  PENUTUP 

 

Kesimpulan :  

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tatar uang, pemanfaatan 

ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang 

merupakan bagian dari penataan ruang adalah untuk mewujudukan tertib pemanfaatan ruang 

dilakukan melalui, (a) penetapan peraturan zonasi (b) perizinan (c) pemberian intensif dan 

disinsentif (d) serta pengenaan sanski.  Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang 

dipersyartkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Perizinan pemanfaatan ruang yang dimaksud sebagai upaya penertiban 

pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai rencana 

tataruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan  oleh pemerintah dan pemerintah 



xvii 
 

daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai 

dengan rencana tata ruang wilayah baik yang dilengkapi dengan izin maupun tidak memiliki 

izin,  dapat dikenai sanksi administratif dan atau sanksi pidana. Dalam mengatur tentang 

rencana tata ruang di kota mataram mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-

undangan yang menjadi landasan yuridis dalam penataan ruang yaitu undang-undang nomor  

26 tahun 2007  tentang penataan ruang dan peraturan daerah kota mataram nomor 12 tahun 

2011 tentang rencana tata ruang wilayah kota mataram tahun 2011-2031. 

Pemerintah Daerah berwenang dalam menetapkan bangunan yang harus dibongkar 

dikarenakan bangunan tersebut tidak layak fungsi, bangunan gedung yang pemanfaatannya 

menimbulkan bahaya bagi pengguna maupun masyarakat dan lingkungannya, dan bangunan 

gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan dan/atau menyalahi izin mendirikan 

bangunan. Penetapan pembongkaran bangunan gedung berdasarkan hasil pemeriksaan 

dan/atau laporan dari masyarakat, kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2002 Dan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2014 Tentang 

Bangunan Gedung. Selain itu Pemerintah Daerah juga memiliki kewenangan dalam 

mengawasi pelaksanaan pembongkaran bangunan yang diatur dalam Undang-Undang 

Maupun Peraturan Daerah. Sedangkan untuk pelaksanaan pembongkaran dapat dilakukan 

oleh pemilik gedung atau pengguna dengan menggunakan penyediaan jasa pembongkaran 

gedung yang telah bersertifikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

Saran  

Perlu adanya penegakan hukum atas ketentuan peraturan perundang-undangan, khusus nya 

peraturan daerah kota mataram nomor 12 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah dan   

peraturan daerah nomor 04 tahun 2014 tentang peraturan gedung supaya ada jaminan 

kepastian hukum kepada semua pihak. Pemerintah juga harus melakukan sosialisasi kepada 
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masyarakat dengan memberikan pengarahan melalui pertemuan-pertemuan,atau perkumpulan 

yang diadakan di tiap-tiap desa pada saat pembuatan izin pemanfaatan ruang maupun izin 

mendirikan bangunan agar masyarakat lebih mengerti dan lebih jelas dengan isi peraturan 

serta sanksi-sanksi yang akan diberikan jika terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap 

peraturan tersebut.  

Pemerintah daerah diharapkan lebih tegas dalam menindak lanjuti pelanggaran-pelanggaran 

penyalahgunaan izin mendirikan bangunan dengan tetap memperhatikan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku, agar tidak terulang kembali pelanggaran-pelanggaran 

yang sama dikemudian hari. 
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