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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pemberian izin
mendirikan bangunan di kota Mataram. Penelitian ini adalah penelitian normatif
dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Berdasarkan hasil penelitian, izin mendirikan bangunan di jalur hijau di
wilayah kota Mataram di atur di dalam Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 32
tahun 2010, tentang pedoman pemberian izin mendirikan bangunan dengan
memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011 tentang rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Mataram.
Simpulannya adalah Proses perolehan Izin Mendirikan bangunan yang berdiri
diatas Ruang Terbuka Hijau di Kota Mataram diberikan kebijakan oleh pemerintah
Kota melalui Dinas Tata Kota. Penyusun menyarankan perlu adanya kejelasan dan
penegasan didalam Undang-undang ataupun peraturan daerah yang berkaitan dengan
izin mendirikan bangunan dan melakukan koordinasi mengenai penataan ruang Kota
Mataram.
Kata kunci : IMB, Jalur Hijau, Kota Mataram.
ANALYSIS OF JURIDICIAL ADMINISTRATION BUILDING PERMITS IN
THE GREEN BELT IN THE CITY OF MATARAM
ABSTRACT
This research is to intend the regulation of grant permission to erect buildings
in City of Mataram. This research is used normative with the approach of legislation
and conceptual approach.
Based on the results of research, the grant permission to erect buildings in the
green belt’s City of Mataram regulated in the interior minister no.32 of 2010, about
guidline granting building permits with regard to regional laws no. 12 year 2011 on
city spatial plan Mataram.
The conclusion is that the process of acquiring permission to erect buildings
standing on the green open spacess in the city of Mataram given policy by the city
government city planning department always. Drafting suggest the need for clarity
and affirmation in law or district rules related toI permit the erection of buildings and
the coordination of space arrangement of Mataram.
Keyword : IMB, Green Belt, City of Mataram.
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PENDAHULUAN
Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, sebagai negara
berkembang orientasi dalam melakukan pengembangan Negara adalah melalui
pembangunan fasilitas individu dan masyarakat. Pembangunan Nasional yang
dilakukan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam
rangka imewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945
Realisasi dari pembangunan yang telah dilaksanakan di Indonesia dapat
ditemui dari adanya pembangunan sarana dan prasarana, seperti pembangunan
perumahan rakyat, jembatan, jalan raya, gedung dan lain sebagainya. Pembangunan
juga menghendaki adanya hukum yang dijadikan sebagai pedoman untuk
terwujudnya usaha-usaha guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.
Berbagai macam usaha pembangunan di kota telah dilaksanakan di
Indonesia selama ini. Namun secara umum diketahui pula bahwa di balik hasil
pembangunan fisik kota yang menunjang kesejahteraan masyarakat, tidak sedikit pula
dampak pembangunan yang dirasa merugikan kehidupan fisik dan psikis manusia.
Pertumbuhan kota khususnya di Kota Mataram yang cepat, tak seorangpun
dapat membantah itu. Kota Mataram terus berbenah diri dengan membangun berbagai
pusat perbelanjaan modern, ruko, pasar tradisional, tempat ibadah, lampu-lampu
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yang menerangi setiap jalan, hal ini dilakukan demi mewujudkan Kota Mataram
Maju dan Religius.
Pembangunan yang dilaksanakan oleh pribadi maupun pihak swasta yang
mempunyai bidang usaha di bidang pembangunan diperlukan izin, yang dikenal
dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sebelum seseorang atau badan hukum
mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan, harus terlebih dahulu mengajukan
Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB).
Dalam kenyataannya di Kota Mataram banyak masyarakat yang belum
menyadari atau mengerti tentang pentingnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari
instansi yang berwenang. Kadang-kadang sebagian masyarakat itu sewaktu
mendirikan, menambah, atau mengurangi suatu bangunan tanpa mengurus Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) terlebih dahulu atau sudah mengurus Izin Mendirikan
Bangunan (IMB). Izin dari pihak yang berwenang belum keluar, pihak pembangun
sudah melaksanakan pembangunan terlebih dahulu. Hal tersebut memunculkan alasan
yang bermacam-macam seperti tingginya biaya pengurusan, birokrasi atau prosedur
yang berbelit-belit, terlalu lama keluarnya surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
dan sebagainya.
Apapun alasannya, yang jelas membangun terlebih dahulu tanpa disertai
surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tetap melanggar aturan, karena di dalam
aturannya surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus ada terlebih dahulu dan
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untuk mengeluarkan IMB selain dilengkapi gambar dan struktur bangunan, harus ada
izin tetangga jangan sampai mengambil tanah sebelahnya, harus mematuhi garis
sepadan dari badan jalan, harus menyisakan ruang publik dan lainnya. Setelah surat
IMB tersebut keluar, baru bisa dilaksanakan pembangunan, dan semua itu telah diatur
dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Ruang
Kota Mataram.
Demi menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di Kota
Mataram dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang, yang efisien
dan optimal, Pemerintah Kota Mataram telah membuat yaitu Peraturan Daerah Kota
Mataram Nomor 12 Tahun 2011 Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota
Mataram, di dalam Perda tersebut terdapat acuan-acuan pembangunan Kota Mataram.
Sudah menjadi kenyataan di daerah, khususnya Kota Mataram bahwa
banyak kejanggalan yang terjadi dalam IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) belum
berjalan efektif dan efisien, serta ada yang belum sesuai dengan prosedur yang
ditetapkan melalui peraturan daerah. Selain dari itu ada indikasi pelaku birokrasi/
pegawai masih relatif belum baik, hal-hal seperti itu dapat disimpulkan bahwa
perilaku pegawai dalam menjalankan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah
daerah khususnya Kota Mataram dari aspek kesopanan, keadilan, kedisplinan,
tanggungjawab, struktur, teknologi, dan lingkungan di dalam memberikan pelayanan
terhadap masyarakat belum maksimal.
Pelaksanaan pelayanan terhadap masyararakat yang seperti itu akan berakibat
kepada ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam hal seperti prosedur atau tata cara
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pelayanan, persyaratan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif,
unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab, pemberian izin yang bertentangan
dengan peraturan daerah, khususnya Kota Mataram, dan pemanfaatan ruang wilayah
daerah Kota Mataram. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penyusun mencoba
untuk membahas mengenai masalah-masalah tersebut.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil permasalahan
yaitu: Bagaimana pengaturan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Mataram,
Bagaimana proses perolehan Izin Mendirikan Bangunan di wilayah jalur hijau di
Kota Mataram, Apa akibat hukumnya jika suatu bangunan didirikan tanpa didahului
Izin Mendirikan Bangunan?
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian Hukum Normatif yakni
mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan masalah
yang diteliti, sedangkan Metode pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan
Perundang-Undangan (Statute Approach), yakni melakukan pendekatan terhadap
Peraturan Perundang-Undangan, dalam hal ini Undang-Undang No. 26 Tahun 2007
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2010
tentang Pedoman Izin Mendirikan Bangunan. Pendekatan Konsep (Conseptual
Approach), artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat dari pandanganpandangan (doktrin), asas, prinsip dan teori yang berkaitan dengan permasalahan
dalam usulan penelitian penyusun, adapun Sumber bahan hukum yang dipakai dalam
penelitian ini adalah bersumber dari kepustakaan (penelitian kepustakaan) mengenai
hal-hal yang berhubungan dengan tulisan ini.
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PEMBAHASAN
A. Pengaturan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Mataram
IMB singkatan dari Ijin Mendirikan Bangunan adalah suatu ijin untuk
mendirikan, memperbaiki, mengubah, atau merenovasi suatu bangunan termasuk
ijin bagi bangunan yang sudah berdiri sesuai dengan persyaratan administratif dan
teknis yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.1
Orientasi pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum
sebagai keseluruhan syarat kehidupan sosial, dalam konsep negara kesejahteraan
(welfare staat) yang sampai sekarang berkembang, pemerintah dituntut secara
aktif membuka diri mengusahakan kesejahteraan bagi masyarakat.
Kesejahteraan umum diartikan sebagai keseluruhan prasyarat sosial yang
memungkinkan atau mempermudah manusia mengembangkan semua
nilainya merupakan suatu kondisi kehidupan sosial yang diperlukan agar
setiap individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dapat mencapai
keutuhan atau perkembangan yang lebih utuh dan cepat yang terdiri atas
syarat-syarat yang harus dipenuhi agar masyarakat merasa sejahtera.2
Diantara sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dalam bidang
pajak daerah dan retribusi daerah, yakni : pajak daerah adalah iuran wajib yang
dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung
yang seimbang, yang dapat dipaksanakan berdasarkan peraturan perUndangUndangan yang berlaku, yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintah Daerah dan pembangunan daerah. Sementara retribusi daerah adalah

1

http://izinbangunan.com/perizinan.php?sid=4 diakses pada tanggal 21 juli 2O13
Franz Magnis Suseno, Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan, PT Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta, hlm 316.
2
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pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan, sementara persamaannya mengenai penentuan tata cara
pemungutan pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan berpedoman pada
ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.3
Dasar Hukum hal tersebut, termaktub dalam pasal 33 ayat (3) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Tujuan izin mendirikan bangunan adalah untuk melindungi kepentingan
baik kepentingan pemerintah maupun kepentingan masyarakat yang dutujukan
atas kepentingan hak atas tanah.
B. Proses Perolehan Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Jalur Hijau di Kota
Mataram
1. Prosedur 4
A. Mengajukan permohonan izin prinsip dari Dinas Tata Ruang
Berikut perhitungan rincinya:
a. Biaya pengukuran tanah (berdasarkan sertifikat tanah, seluas 500 -1.000
meter persegi) sebesar Rp. 750.000,-;

3

Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. Hukum Pemerintahan Daerah.Pustaka Bani Quraisy.
Bandung. 2005 Hal. 260-261
4
SNDB kuisioner di Kota Mataram, Doing Business World Bank oleh KPPOD Tahun 2O12
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b. Biaya cetak peta (dengan skala 1:10.000) sebesar Rp. 1.000,-/lembar x 12
salinan, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 12.000,-;
c. Biaya KRK untuk rencana penggunaan tanah bagi pembangunan gudang
(Karya pergudangan) untuk tanah yang memiliki luas hingga 1.000 meter
persegi sebesar Rp. 40.000,-;
d. Biaya RTLB untuk perencanaan pembangunan gudang sebesar Rp.
40,000 per 100 meter persegi, dengan demikian biaya keseluruhan untuk
RTLB adalah sebesar: Rp. 40.000,00 x 13 (berdasarkan luas permukaan
lantai 1.300,6 meter persegi) = Rp. 520.000,-;
e. Biaya pemasangan patok tanah untuk keperluan perencanaan kota
(pematokan penerapan rencana kota) sebesar Rp. 80.000,- x 2 (karena
luas bangunan melampaui 1.000 meter persegi), atau mencapai jumlah
keseluruhan sebesar Rp. 160.000,-.
B. Menjalani pemeriksaan dari Dinas Tata Ruang
Dinas Tata Ruang akan melakukan inspeksi lapangan untuk memastikan
bahwa permohonan yang diajukan oleh pihak pembangun telah memenuhi
persyaratan.
C. Memperoleh izin prinsip dari Dinas Tata Ruang
Setelah inspeksi, permohonan diteruskan ke berbagai divisi didalam Dinas
Zoning untuk disetujui. Petugas lokasi, petugas jalanan, dan petugas arsitektur
perlu menyetujui permohonan tersebut. Setelah prosedur internal selesai,
pembangun akan diberitahukan (melalui telepon, pos, ataupun secara
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elektronik) bahwa surat pra-persetujuan sudah dapat diambil. Surat tersebut
sudah termasuk dokumen-dokumen yang didaftarkan pada prosedur 1.
D. Mengajukan permohonan dan memperoleh salinan sertifikat kepemilikan
tanah yang telah dilegalisasi oleh notaris
BuildCo perlu memperoleh legalisasi atas salinan sertifikat Kepemilikan
Tanah dari notaris sebelum mengajukan permohonan Izin Mendirikan
Bangunan (IMB).
E. Mengajukan permohonan dan menyusun rencana upaya pengelolaan
lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL)
BuildCo memperkerjakan konsultan eksternal yang akan menyusun rencana
upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan
(UPL). Jika hal ini telah selesai disusun, maka BuildCo akan mengajukan
dokumen-dokumen

tersebut

untuk

persetujuan

Badan

Pengelolaan

Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta.
F. Mengajukan permohonan dan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Setelah pemohon melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan
(sebagaimana diuraikan di bawah) dan mengajukan permohonan, kantor
pelayanan akan melakukan proses pemeriksaan. Sekiranya tanah di mana
gudang akan dibangun merupakan lahan kosong, maka perwakilan dari
BuildCo tidak perlu hadir selama proses pemeriksaan tersebut. Petugas kantor
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pelayanan hanya akan memastikan bahwa tanah tersebut memang merupakan
lahan kosong.
Dokumen-dokumen persyaratan untuk proses ini adalah:
a. Salinan Kartu Identitas;
b. Salinan Sertifikat Tanah (yang telah dilegalisasi oleh notaris);
c. KRK dan RTLB dari Dinas Tata Ruang (tercantum dalam Izin Prinsip);
d. Cetakbiru Rancangan Bangun (Arsitektur, Konstruksi dan instalasi) untuk
bangunan gudang yang akan didirikan;
e. Salinan izin untuk beroperasi sebagai perencana gedung;
f. Surat pernyataan kepemilikan yang tidak dipersengketakan atas tanah
untuk mana permohonan IMB sedang diajukan;
g. Anggaran Dasar Perusahaan;
h. Formulir permohonan yang telah dilengkapi;
i.

Tanda terima untuk UKL-UPL atau rekomendasi UKL-UPL dari
BPLHD.

G. Mengajukan permohonan dan memperoleh laporan selesainya pelaksanaan
pembangunan dan kesesuaian dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Laporan selesainya pelaksanaan pembangunan dan kesesuaian dengan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan persyaratan pendahuluan yang harus
dipenuhi untuk memperoleh izin penggunaan bangunan (IPB). Pihak yang
menerbitkan laporan resmi tentang selesainya pelaksanaan pembangunan dan
kesesuaian dengan izin mendirikan bangunan adalah Direktur Pengawas, yang

11

dapat berupa orang perorangan, sekelompok tenaga ahli, atau badan yang
ditunjuk oleh pihak pemilik proyek untuk mengawasi pelaksanaan
pembangunan. Orang perorangan atau kelompok tenaga ahli tersebut harus
merupakan pihak yang independen dari BuildCo dan bukan merupakan
karyawan dari perusahaan tersebut.
H. Memperoleh Izin Penggunaan Bangunan (IPB)
BuildCo harus menyampaikan dokumen-dokumen berikut ini kepada Dinas
Tata Ruang:
a.

Gambar rancang bangunan;

b. Salinan IMB (Izin Mendirikan Bangunan);
c. Laporan selesainya pelaksanaan pembangunan gudang dari Direktur
Pengawas/Konsultan yang ditunjuk oleh BuildCo;
d. Laporan resmi dari Direktur Pengawas yang terdiri dari (Laporan
selesainya pelaksanaan pembangunan dan kesesuaian dengan izin
mendirikan bangunan):
-

Salinan surat penunjukkan kontraktor dari Direktur Pengawas dan
Koordinator Direktur Pengawas;

-

Salinan TDR dari kontraktor serta izin kerja Direktur Pengawas;

-

Laporan tahapan pembangunan dari Direktur Pengawas;

-

Surat Pernyataan Koordinator Direktur Pengawas tentang selesainya
pelaksanaan pembangunan gudang sesuai dengan izin mendirikan
bangunan (IMB).
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I. Melakukan pendaftaran pada kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)
Setelah gudang selesai dibangun, BuildCo perlu memperbaharui rekaman
informasi di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sekalipun
pembaharuan ini seharusnya terselenggara secara otomatis, kebanyakan pihak
pembangun melakukan proses pendaftaran ini secara langsung untuk
menghindari keterlambatan. Langkah ini sangat penting untuk dilakukan saat
pihak pembangun ingin menjual atau menggunakan properti untuk
memperoleh pinjaman.
Ruang Terbuka Hijau di Kota Mataram meliputi daerah:
a. RTH Konservasi, terdiri dari hutan kota di kelurahan selagalas serta
daerah tangkapan air di kelurahan selagalas, Kelurahan Jempong Baru,
dan Kelurahan Ampenan Utara;
b. RTH Lingkungan, terdiri dari taman kota di Kelurahan Kebon Sari,
Kelurahan Pejarakan Karya, Kelurahan Karang Baru, Kelurahan Mataram
Barat, taman lingkungan dan pekarangan, serta ruang terbuka hijau atap;
c. RTH jalur, terdiri dari jaringan jalan di sepanjang jalan Udayan, Jalan
Langko – Jalan Pejanggik, Jalan Arya Banjar Getas – Jalan Dr. Sujono,
Jalan Sriwijaya – jalan Majapahit, dan Jalan Jend. Ahmad Yani serta jalur
jaringan listrik tegangan tinggi di Kecamatan Sekarbela; dan
d. RTH khusus, terdiri dari Tempat Pemakaman Umum (TPU), pekarangan
perkantoran, kawasan penyangga seperti sempadan pantai, sempadan
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sungai, pekarangan kawasan pendidikan, kawasan pariwisata alam, dan
kawasan rekreasi hijau.
C. Akibat Hukum Bangunan yang Tidak Didahului IMB
Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidahkaidah/
pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai
rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sedangkan menurut Satjipto
Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau
konsep-konsep tentang keadian, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya.
Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan
konsepkonsep tersebut menjadi kenyataan.
Izin Mendirikan Bangunan sebenarnya memiliki berbagai manfaat baik
untuk pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Antara lain:
Bupati/walikota memanfaatkan IMB untuk:5
a. Pengawasan, pengendalian, dan penertiban bangunan:
b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan
bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
c. Mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai dengan tata bangunan serasi
dengan lingkungannya; dan

5

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin
Mendirikan Bangunan.
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d. Syarat penerbitan sertifikat layak fungsi bangunan
Pemilik IMB mendapatkan manfaat untuk:
a. Pengajuan sertifikat layak fungsi bangunan; dan
b. Memperoleh pelayanan utilitas umum seperti pemasangan/penambahan
jaringan listrik, air minum, hydrant, telepon, dan gas.
Apabila pemilik bangunan melanggar ketentuan-ketentuan teknis maka
pemilik bangunan akan mendapatkan sanksi peringatan tertulis yang dikeluarkan oleh
Bupati/Walikota sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu
masing masing 7 (tujuh) hari kalender. Kemudian apabila pemilik bangunan tidak
mengindahkan surat peringatan hingga 3 (tiga) kali, maka akan dikenakan sanksi
pembatasan kegiatan pembangunan, yang kemudian pemilik bangunan wajib
melakukan perbaikan atas pelanggaran tersebut, dan perbaikan tersebut wajib
dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak peringatan
tertulis ketiga dikeluarkan diterima.
Apabila masih tidak diindahkan oleh pemilik bangunan, maka akan
dikenakan sanksi penghentian sementara pembangunan dan pembekuan IMB, setelah
dikeluarkan sanksi tersebut mka pemilik bangunan wajib melakukan perbaikan atas
pelanggaran dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terhitung sejak
tanggal pengenaan sanksi. Apabila pemilik bangunan masih belum juga
mengindahkan sanksi penghentian sementara pembangunan dan pembekuan IMB
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maka akan dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan,pencabutan
IMB, dan surat perintah pembongkaran bangunan.
Pelanggaran-pelanggaran tata ruang di atas sebenarnya tidak perlu terjadi
apabila ada upaya penegakan hukum terhadap pihak-pihak terkait yang melanggar
tata ruang benar-benar diterapkan. Upaya penegakan hukum yang diterapkan
dibedakan menjadi 3, yaitu :
1. Sarana Hukum Administrasi
a. Pengawasan
Pengawasan bangunan dilakukan oleh dua instansi, yaitu :
-

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Pengawas Bangunan (DPU)

-

Satuan Polisi Pamong praja (Satpol PP)
Pengawasan bangunan di Kota Mataram terjadi apabila ada pelapor
yang mengadukan adanya terjadi pelanggaran tata ruang. 6 Sedangkan
menurut pasal 55 ayat (2) UU Nomor 26 Tahun 2007, pengawasan
tersebut terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Jadi
tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat yang merasa
dirugikan atas pelanggaran tata ruang tersebut.

b. Sanksi Administrasi
Sanksi administrasi yang dikenai sesuai dengan pasal 63 Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah :
6

Hasil wawancara dengan Bapak Lalu Agus Supriyadi, Kepala Seksi Informasi dan Perizinan
tanggal 2 Novemebr 2013
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-

Peringatan tertulis

-

Penghentian sementara kegiatan

-

Penghentian sementara pelayanan umum

-

Penutupan lokasi

-

Pencabutan izin

-

Pembatalan izin

-

Pembongkaran bangunan;

-

Pemulihan fungsi ruang

-

Denda administratif.

-

Sarana Hukum Perdata

2. Sarana Hukum Perdata
Penegakan hukum perdata diatur dalam pasal 66 dan 67 UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sarana Hukum
Perdata diajukan apabila terdapat masyarakat atau pihak yang merasa
dirugikan terutama dari segi materi akibat penyalahgunaan pemanfaatan
ruang. Sarana Hukum Perdata yang dimaksud adalah berupa gugatan perdata
yang diajukan ke pengadilan. Namun sebelum diajukan ke pengadilan,
diupayakan musyawarah untuk mufakat terlebihdulu.
3. Sarana Hukum Pidana
a. Penyidikan
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Selain upaya pengawasan dan pengenaan sanksi administrasi, juga ada proses
atau

upaya

penyidikan.

Penyidikan

adalah

serangkaian

tindakan

mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang
tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Seperti pada
umumnya, setiap terjadi suatu pelanggaran maka pasti ada penyidikan
sebelum terlaksananya ketentuan pidana. Begitu juga dalam hal penerbitan
IMB yang melanggar tata ruang, sebelum mengetahui benar adanya terjadi
pelanggaran tata ruang dan diterapkannya ketentuan pidana, maka perlu
diadakannya pemeriksaan kepada pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan
barang bukti. Seperti yang tercantum di dalam pasal 68 Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
b. Ketentuan Pidana
Bagi orang yang melanggar tata ruang atau RTRW yang telah ditetapkan,
maka sanksi di jelaskan menurut pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sedangkan bagi pejabat yang
berwenang,

yang

terbukti

menyalahgunakan

wewenangnya

dengan

mengeluarkan IMB yang tidak sesuai/melanggar tata ruang yang ada, maka
menurut pasal 73.
Sarana Hukum Pidana ditujukan kepada dua pihak, yaitu :
- Orang yang mengajukan/pemohon (investor atau pengusaha)
- Pejabat yang berwenang
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PENUTUP
A. SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengaturan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Mataram terdapat dan termuat
dalam:
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
b. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Pedoman IMB;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.32 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pemberian Izin.
d. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu.
Dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah yang terdapat dan
termuat dalam :
a. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
b. PP No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Tata Ruang
c. Perda No. 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah
2. Proses perolehan Izin Mendirikan Bangunan bangunan yang berdiri diatas
Ruang Terbuka Hijau bahwa bangunan-bangunan yang berada dan berdiri
diatas kawasan yang termasuk ruang Terbuka Hijau di Kota Mataram
diberikan kebijakan oleh pemerintah Kota melalui Dinas Tata Kota dengan
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syarat pemohon dapat membangun bangunan diatas tanahnya secara
temporer.
3. Akibat hukum bangunan yang tidak didahului oleh IMB adalah sanksi
administrasi berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i.

denda administratif.

A. Saran
Berdasarkan penelitian ini penulis memberikan beberapa saran guna jelasnya
mengenai pengaturan dan peraturan mengenai pembangunan diatas kawasan
yang termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) antara lain sebagai berikut:
1. Perlu adanya kejelasan dan penegasan didalam Undang-Undang ataupun
peraturan peraturan daerah yang berkaitan dengan IMB, khususnya mengenai
Ruang Terbuka Hijau mengenai larangan dan sanksi yang jelas terhadap
bangunan-bangunan yang berdiri diatas lahan yang termasuk kawasan
Terbuka Hijau.
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2. Pemerintah melalui Dinas Tata Kota, BPN, BKPRD, untuk melakukan
koordinasi mengenai penataan ruang kota Mataram, agar masyarakat melalui
pemerintah mendapatkan izin dengan catatan membangun didaerah yang
sesuai dengan peruntukannya.
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