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PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG 

PEMBANGUNAN PERUMAHAN (STUDI KOTA MATARAM) 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan izin pembangunan 

perumahan dan pelaksanaan perizinan terpadu satu pintu pembangunan 

perumahan dan melalui penelitian ini penyusunan berharap dapat bermanfaat 

bagipengembangan ilmu hukum tata ruang dan perizinan.metode penelitian yang 

digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian dan pembahasan 

menunjukkan bahwa pengatura pemberian izin pembangunan perumahan di Kota 

Mataram, telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Kota 

Mataram yang berada di wilayah adminitrasi Kota Mataram dan pelaksanaan 

perizinan terpadu satu pintu di bidang pembangunan perumahan. Di Kota 

Mataram  terdapat masih banayak pengembang (developer) atau masyarakat yang 

tidak memperhatikan zonasi tata ruang terkait peruntuka perumahan, sehingga 

Dinas Penanaman Terpadu Satu Pintu (DPTMPTS) Kota Mataram tidak bisa 

mengeluakan izin atau ditolak. 

Kata Kunci : perizinan perumahan, palayanan terpadu satu pintu 

 

THE IMPLEMENTATION OF  INTEGRATED PERMISSION ONE-DOOR 

ON THE HOUSING DEVELOPMENT (STUDY IN MATARAM CITY) 

ABSTRAK 

 

The purpose of this study to find out the regulation of housing development and 

the implementation of integrated permission one-door in the field of housing 

development. Based on this research, the researcher hopes this research will give 

benefit for legal development on  spatial law and permission. The legal method of 

this study uses legal empirical research method.  The analysis and the results of 

this study indicates that the regulation of permission on the field of housing 

development in Mataram City based on The Local Regulation of Mataram City. 

The permission for housing development is under control Mataram City Authority 

and  The implementer of  integrated permission one-door on the field of housing 

development. In Mataram City there are many developers or people which is not 

obeying the regulation of zoning on Mataram spatial law related with housing 

development. Because of this, The Integrated of One-Door Investment Mataram 

Department (Dinas Penanaman Terpadu Satu Pintu (DPTMPTS))  cannot gives a 

permission or reject a permission. 

Keywords: Housing Permission, One-Door Services 

 

  



I. PENDAHULUAN 

Pembangunan nasional di Indonesia bertujuan untuk menciptakan 

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Masyarakat yang adil dan makmur 

tersebut diartikan tidak hanya cukup sandang, pangan, dan papan saja tetapi 

justru harus diartikan sebagai cara bersama untuk memutuskan masa depan yang 

dicita-citakan dan juga turut secara bersama mewujudkan masa depan tersebut. 

Semangat untuk mewujudkan masa depan tersebut merupakan amanah dari 

mukadimah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

dalam pasal 28 H ayat (1), menegaskan bahwa tempat tinggal merupakan hak 

konstitusi yang mempunyai peran strategis dalam pembentukan watak dan 

kepribadian bangsa serta sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia 

seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif. Oleh karena itu, negara 

bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak akan tempat tinggal dalam 

bentuk rumah yang terjangkau dan layak. 

Salah satu peran pemerintah pemenuhan tempat tinggal yang layak yaitu 

melalui perizinan, dalam memperoleh izin para pelaku usaha atau pengembang 

pembangunan perumahan harus memenuhi persyaratan yang telah diterapkan atau 

diatur oleh pemerintah. Dalam rangka penyederhanaan perizinan pembangunan 

perumahan maka dikeluarkanlah Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2016. 

Pembangunan perumahan dilakukan melalui pelayanan perizinan terpadu satu 

pintu (PTSP), bentuk pelayanan terpadu yang akan dikembangkan di daerah 

ditetapkan melalui keputusan pemerintah daerah setempat. Begitu juga di Kota 



Mataram, dalam proses pelayanan perizinan menggunakan sistem Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP). Di Kota Mataram pelayanan perizinan menggunakan 

istilah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), 

pembentukan Dinas ini sebagai penyelenggaraan yang mempermudah kegiatan 

Pelaksanaan perizinan yang proses pengelolaanya mulai dari tahap permohonan 

sampai tahap terbitnya dokumen atau SK perizinan dilakukan dalam satu tempat. 

Dalam berbagai permasalah atau gejala yang terjadi sekarang ada 

beberapa yang tidak memenuhi unsur dalam perizinan terkait kegiatan 

pembangunan sehingga tidak mematuhi hukum yang berlaku, terutama 

perizinan di kota Mataram yang berarti tidak mematuhi peraturan daerah 

Kota Mataram sebagaimana sebagai pengatur agar terarah tatanan dalam 

berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara khususnya kegiatan 

di kota Mataram. Pembangunan perumahan yang ada di kota Mataram, 

dalam kegiatan pembangunan perumahan terkait dengan proses perizinan 

masih terdapat prosedur dan/atau syarat-syarat yang tidak sesuai peraturan 

yang berlaku. 

Fakta menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, belum memberikan 

Perizinan atau menunda pemberian 10 izin pembangunan perumahan karena 

rata-rata yang ingin dibangun perumahan tersebut menggunakan lahan 

pertanian.1 

                                                             
1 http://bali.bisnis.com/m/read/20170327/16/65517/pemkot-mataram-tunda-10-izin-

perumahan-ini-alasannya/, Diakses Pada Tanggal  1 November, Jam 17.49 WITA, 2017 



Atas dasar fakta tersebut, penyusun menetukan rumusan masalah yaitu, 

Bagaimana pengaturan pemberian izin pembangunan perumahan di Kota 

Mataram?. Dan bagaimana pelaksanaan perizinan terpadu satu pintu di bidang 

pembangunan perumahan di Kota Mataram?. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan mengenai 

pengaturan pemberian izin pembangunan perumahan di Kota Mataram, dan 

pelaksanaan perizinan terpadu satu pintu di bidang pembangunan perumahan di 

Kota Mataram.  

Manfaat yang dapat dperoleh dari penelitian ini, sebagai berikut :  

Diharapkan dapat terwujud menjadi suatu karya ilmiah yang dapat digunakan 

untuk pembelajaran bidang hukum yakni Ilmu Hukum Administrasi Negara yang 

terkait Hukum Tata Ruang dan Perizinan dalam hal ini dapat pula dipelajari oleh 

mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram serta semua kalangan 

khususnya untuk pemohon yang melakukan perizinan pembangunan perumahan.  

Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian Hukum Empiris, dengan menggunakan metode pendekatan 

yakni pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan 

konseptual (Conseptual Approach). Sumber data yaitu data lapangan dengan data 

kepustakaan, untuk jenis data yang dikumpulkan data primer dan data sekunder. 

Serta alanalisis data yang penyusunannya dilakukan secara teratur dengan cara 

diklasifikasikan berdasarkan tahapan penelitian, semua data yang dikumpulkan 

akan dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif. 

 



II. PEMBAHASAN 

A. Pengaturan Pemberian Izin Pembangunan Perumahan Di Kota Mataram 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Dasar pengaturan tentang pembangunan perumahan yakni Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (1) 

dan dalam Pasal 33 ayat (3), ketentuan peraturan menegaskan bahwa tempat 

tinggal merupakan hak konstitusi serta ketentuan tersebut juga 

memberikan “hak penguasaan kepada negara atas seluruh sumber daya 

alam Indonesia, dan memberikan kewajiban kepada negara untuk 

menggunakan sebenar-benarnya bagi kemakmuran rakyat”. Kalimat 

tersebut mengandung makna, negara mempunyai kewenangan untuk 

melakukan pengelolaan, mengambil dan memanfaatkan sumber daya 

alam guna terlaksananya kesejahteraan yang dikehendaki. 2 

Oleh sebab itu dasar terbentuknya pembagunan perumahan yang 

spesifiknya penyediaan tanah tiap daerah masig-masing untuk kegiatan 

pembagunan perumahan berkaitan dengan Rencana Umum Tata Ruang 

(RUTR), diperlukan sebagai pengendalian pemanfaatan lahan yang di 

lakukan pemerintah untuk dapat memelakukan pengelolaan dengan baik 

terhadap masalah dalam perencanaan kota. 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

                                                             
2 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan 

Otonomi Daerah, Cet. III, Nuansa, Bandung, 2013, hlm. 28 



Perumahan dan Kawasan permukiman dalam pasal 32, yang berbunyi: 3 

(1) Pembangunan perumahan meliputi; 

a. Pembangunan perumahan dan prasarana, sarana dan ultilitas 

umum; dan/atau 

b. Peningkatan kualitas perumahan. 

(2) Pembangunan perumahan dilakukan dengan mengembangkan 

teknologi dan rancangan bangun yang ramah lingkungan serta 

mengembangkan industri bahan bangunan yang mengutamakan 

pemanfaatan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang 

aman bagi kesehatan. 

(3) Industri bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia. 

 Ketentuan tersebut telah diatur pembangunan perumahan untuk 

peningkatan dan pengembangan kualitas perumahan pada seluruh Indonesia, 

Pembangunan perumahan dan permukiman diselenggarakan berdasarkan 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berfungsi sebagai lingkungan 

hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan 

penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang 

Pengelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman 

Berkaitan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 

Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman, pihak 

yang berwenang mengeluarkan izin pembangunan perumahan tersebut 

adalah Pemerintah, Secara langsung ini dapat dikatakan pihak yang 

berwenang mengeluarkan izin tersebut adalah pemerintah daerah yang telah 

                                                             
3 Indonesia, Undang-Undang tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, UU No. 1 

Tahun 2011, LN No. 7, TLN. No. 5188 Tahun 2011, Psl 32 



memiliki kewenangan dengan maksud mengharuskan kemudahan dalam 

perizinan bagi yang mengajukan rencana izin pembangunan perumahan. 

4. Peraturan Daerah Kota Mataram Terkait Pemberian Izin 

Pembangunan Perumahan  

a. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 – 2031 

Berdasarkan ketentuan untuk penyelenggaraan perizinan 

pembanguan perumahan di atur dalam pasal 84 dan 85, yang berbunyi:4 

Pasal 84 

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 

ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang 

berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang 

berdasarkan rencana tata ruang yang ditetapkan dalam 

Peraturan Daerah ini. 

(2) Ketentuan perizinan ini bertujuan untuk: 

a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata 

ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal 

bidang penataan ruang; 

b. mencegah dampak negarif pemanfaatan ruang; dan 

c. melindungi kepentingan umum. 

(3) Pemberian izin pemanfaatan ruang disertai dengan persyaratan 

teknis dan persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(4) Pemerintah Daerah melimpahkan kewenangan dalam 

penerbitan izin kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

Kota yang membidangi perizinan. 

 

Pasal 85 

Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 

ayat (1),terdiri dari: 

                                                             
4 Kota Mataram, Peraturan Daerah Kota Mataram Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Mataram Tahun 2011 – 2031,Perda Kota Mataram No. 12 Tahun 2011, Psl 84 dan 

Psl 85. 



a. izin prinsip; 

b. izin lokasi; 

c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan 

d. izin mendirikan bangunan. 

 

Perizinan berkaitan dengan pemanfaatan ruang dengan melihat 

Rencana Detail Tata Ruang Kota dan peraturan zonasi mempermudah 

kentuan izin dalam halnya pembangunan perumahan, Pemberian  izin  

pemanfaatan ruang juga disertai dengan persyaratan teknis dan 

persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, terkait untuk Izin Lokasi (ILOK) dan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB). 

b. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram 

Penyelenggaraan perizinan pembangunan perumahan Kota 

Mataram yang diatur pada pasal 20 ayat (2) huruf a dan b dalam 

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2016 Penyelenggaraan 

Perizinan Kota Mataram, sebagai berikut:5 

Pasal 20 ayat (2) 

(2) Penerbitan sertifikat izin yang dilaksanakan oleh Badan 

Penanman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, yaitu izin 

Operasional dan Sektoral yang meliputi : 

a. Izin Lokasi (ILOK); 

b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 

Mengatur terkait aspek-aspek dalam penyelenggaraan perizinan 

pada pembagunan perumahan yang di laksanakan oleh Dinas Penanaman 

                                                             
5 Kota Mataram, Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Kota Mataram, 

Perda Kota Mataram No. 1 Tahun 2016 , Psl 20, Psl 103 dan Psl 104 



Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram yang memiliki 

kewenangan untuk penerbitan sertifikat izin dan sesuai yang dengan 

pengaturan izin perumahan, yang kriterianya Izin Lokasi (ILOK) dan Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) untuk memiliki tahap dari izin mendirikan 

perumahan sehingga tujuan untuk mempermudah bagi orang perorangan, 

pengembang atau badan usaha dalam kegiatan pembangunan perumahan. 

c. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram 

Peraturan lembaga atau instasi (Perangkat Daerah) Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu untuk pelayanan perizinan sekaligus berwenang 

mengeluarkan izin, dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Mataram 

Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 

Daerah Kota Mataram dalam pasal 3 angkat 10, sebagai berikut:6   

Pasal 3 angka 10: 

10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

penanaman modal dan pelayanan perizinan; 

 

Aturan diatas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota 

Mataram telah membentuk suatu lembaga untuk kewenagan akan 

memberikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mendekatkan 

dan meningkatkan kemudahan pelayanan dalam izin usaha dan izin non 

                                                             
6 Kota Mataram, Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Mataram, Perda Kota Mataram No. 15 Tahun 2016 , Psl 3 



usaha dan izin penanaman modal, di antaranya perizinan perumahan 

kepada masyarakat Kota Mataram terutama pengembang. 

B. Mekanisme Izin Pembangunan Perumahan 

Kewajibkan kepada setiap pemohon izin yaitu pengembang (developer), 

atau masyarakat untuk wajib memenuhi seluruh persyaratan permohonan izin 

dan melengkapi berkas untuk kelancaran dan kemudahan bagi staf bagian 

perizinan di DPMPTSP. Setiap pemohon proses izin pembangunan perumahan 

harus mengetahui setiap zonasi yang diperuntukan untuk pembangunan 

perumahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTWR) Kota Mataram. 

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk 

memperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan perizinan tersebut berupa 

dokumen kelengkapan atau surat-surat, untuk melakukan permohonan izin 

pembagunan perumahan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) ada 2 persyaratan yaitu izin lokasi (ILOK) dan izin 

mendirikan bagunan (IMB), serta penambahan persyaratan Penyedian 

prasarana, sarana, dan ultilitas ini dapat diajukan oleh pengembang 

perseorangan dan pengembang berbadan hukum. 

Pembiayaan (Retribusi) perizinan pembangunan perumahan untuk Izin 

Lokasi (ILOK) berdasarkan pengeluaran SK tidak ada tertera biaya retribusi 

sedangkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan jenis retribusi 

perizinan tertentu maka ada biaya retribusi. 

Untuk lebih jelasnya mengenai prosedur permohonan izin dapat dilihat 

pada bagan prosedur mekanisme penerbitan izin dibawah ini. 



Bagan Mekanisme Penerbitan Izin Pada DPMPTSP Kota Mataram 
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Sumber Data: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kota Mataram 
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naskah izin 
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Pembayaran 
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C. Pelaksanaan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Pembangunan 

Perumahan Di Kota Mataram 

1. Data Rekapitulasi Perumahan 

Dalam Pelaksanaan perizinan di kota Mataram pada DPMPTSP yang 

melakukan pengurusan izin pembangunan perumahan. Berdasarkan hasil 

perhitungan pengumpulan data tahunan pembangunan perumahan yang 

disetujui, ditolak dan dipending, mulai dari tahun 2015, 2016 sampai 2017. 

Jumlah yang melakukan perizinan pembangunan perumahan pada 3 tahun 

terakhir lebih banyak dalam perhitungan yaitu jumlah ditolak. 

Adanya penolakan izin, masih banyak terdapat pengembang atau 

masyarakat yang melakukan izin baik itu Izin Lokasi atau IMB di bidang 

pembangunan perumahan pada lokasi atau bangunan yang akan di bangun 

merupakan lahan mereka tapi untuk zonasi dalam membangun perumahan 

yang di keluarkan izin tidak sesuai tata ruang wilayah kota mataram yang 

bukan merupakan kawasan permukiman atau kawasan yang diperuntukan. 

2. Presentase hasil kepuasan terhadap pelaksanaan perizinan di Dinas 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Mataram 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 20 orang responden sebagai 

sampling disimpulkan bahwa tanggapan dari responden terhadap prosedur 

izin di Kota Mataram kategori lumayan baik. Dari tiga belas pertanyaan 

yang di layangkan oleh peneliti, masih ada beberapa yang perlu dibenahi, 

Sedangkan dari segi pelaksanaan sudah masuk kategori baik, Adapun poin 

yang menjadi catatan penting pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram sebagai berikut: 



1. Pihak Loket perizinan DPMPTSP Kota Mataram kurang terbuka 

terhadap pendaftaran perizinan seharusnya pihak perizinan memberikan 

petujnuk agar meminta surat rekomendasi dari instansi terkait untuk 

permudah proses kelancaran permohonan perizinan pembangunan 

perumahan. 

2. Batas waktu permohonan perizinan pembangunan masih tidak sesuai 

Standar Oprasional Prosedur (SOP), ada yang tidak sesuai dengan jadwal 

pelayanan yang telah ditentukan sehingga terjadi ketidak nyamanan 

pihak dari pemohon dan memjadikan poin kurang maksimal pelayanan. 

3. Pengawasan Dalam Perizinan Pembangunan Perumahan 

Selaku dalam pengawasan kegiatan pelaksanaan pembangunan 

perumahan untuk secara fisikli perumahan dilakukan oleh pengawas pada 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram. Objek 

ditentukan oleh pengawas dilakukan pengawas pembangunan diantaranya 

seksi pengendalian dan pemanfaatan ruang, kegiatan pengawasan 

dilakukan dalam patroli setiap hari. 

Pengawasan dilaksanakan terhadap pembangunan perumahan yang 

telah dikeluarkan izin atau belum melakukan perizinan, apakah 

pembangunan dilakukan sesuai dengan izinya atau tidak. Masalah 

pemberian sanksi pembangunan perumahan pernah dilakukan sanksi 

administrasi terkait peringatan tertulis tapi belum ada sanksi yang untuk 

sekala besar terhadap pembongkaran.  

 



III.   PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas, penyusun dapat berkesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Pengaturan pemberian izin pembangunan perumahan di Kota Mataram, 

telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kota Mataram terkait 

izin pembangunan perumahan, yang penebitan SK izin melalui mekanisme 

Izin Lokasi (ILOK) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan 

mengacu pada Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 

terkait ada peruntukan lahan untuk perumahan sesuai tata kota Mataram 

dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor  15  Tahun 

2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Mataram yang mengatur lembaga atau instasi (Perangkat Daerah) untuk 

pelayanan perizinan yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram, sekaligus berwenang 

mengeluarkan izin atas pelimpahan kewenangan dari Walikota Mataram 

yang berada di wilayah administrasi Kota Mataram. 

2. Pelaksanaan perizinan terpadu satu pintu di bidang pembangunan 

perumahan di Kota Mataram terdapat masih banyak pengembang 

(developer) atau masyarakat membeli atau mempunyai lahan tidak 

memperhatikan aturan tentang zonasi tata ruang terkait peruntukan 



perumahan yang tidak sesuai tata ruang, mengakibatkan lahan yang tidak 

produktif. Sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram tidak bisa mengeluarkan izin atau 

ditolak yang di mana setelah melakukan beberapa proses hingga hasil rapat 

Tim Kerja Teknis karena tidak sesuai dengan Tata Ruang Wilayah Kota 

Mataram. Biasanya lokasi atau bagunan perumahan yang akan dibangun 

yang akan dimohonkan oleh pengembang (developer) atau masyarakat 

(pemohon) berada di kawasan pertanian dengan kawasan Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) dan walaupun lahan tersebut milik pemohon. 

 

B. Saran 

1. Pemerintah Kota Mataram lebih mempertegas lagi peraturan penegakan 

hukumnya yang sesuai dalam pelaksanaanya bagi yang membangun 

duluan Perumahan sebelum melakukan perizinan terlebih dahulu bagi 

yang melanggar ketentuan peraturan harus dikenakan sanksi. 

2. Memperbanyak sosialisasi untuk peta Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Kota Mataram terkait zonasi tiap kawasan kota Mataram 

dengan menggunakan media yang salah satunya baliho menempatkan di 

perempatan yang dapat mudah dilihat ditempat umum sehingga bisa 

dibaca oleh masyarakat sekota Mataram dan perlunya sosialisasi izin 

untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya legalitas dalam melakukan izin. 



3. Kepada para pengembang (developer) atau masyarakat sebelum 

melakukan proses perizinan hendaknya terlebih dahulu harus mengetahui 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram agar tidak 

terjadinya lahan yang tidak produktif atau dalam proses perizinan tidak 

ditolak karena tidak sesuai Tata Ruang Kota Mataram. 
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