
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian peranan berarti bagian dari

tugas utama yang harus dilaksanakan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989 ;

667).  Peranan mencakup tindakan atau perilaku yang perlu dilaksanakan oleh

seseorang yang menempati posisi didalam status sosial.  Pada dasarnya peranan

dapat diuraikan menjadi dua macam yaitu pertama, prescribed roles yaitu peranan

yang telah ditetapkan sebelumnya, dan yang kedua adalah expected roles yaitu

peranan yang diharapkan oleh pemegang peranan tersebut (Margono Slamet, 1995

; 15).

Menurut Soerjono Soekanto (2002 ; 243), peran merupakan aspek dinamisi

kedudukan (status).  Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya

sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran, peranan lebih

menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.  Ia juga

mengatakan bahwa suatu peranan harus mencakup paling tidak sedikit tiga hal,

yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau

tempat seseorang dalam masyarakat.  Peranan dalam arti ini merupakan
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rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam

kehidupan bermasyarakat.

2. Peranan dalam suatu konsep perihal apa yang dapat diakukan oleh indiviu-

individu dalam masyarakat pada suatu organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai suatu perilaku individu yang penting

bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan hal di atas, dalam masyarakat pada umunya dikembangkan dua

macam kedudukan, yaitu:

1. Ascribed status adalah kedudukan seseorang dalam masyarkat tanpa

membedakan rohani dan kemampuan keudukan tersebut karena kelahiran,

misalnya anak seorang bangsawan adalah bangsawan juga.

2. Achieved status adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan

usaha-usaha yang disengaja.  Kedudukan ini tidak diperoleh berdasarkan

kelahiran, akan tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja, hal mana tergantung

pada kemauan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujannya.

Misalnya, seseorang dapat menjadi hakim haruslah memenuhi syarat-

syarat tertentu.

Sementara itu pengertian peranan dapat diartikan juga sebagai suatu konsep

fungsional yang menjelaskan fungsi atau tugas seseorang dan dibuat atas dasar

tugas-tugas yang nyata yang dilakukan oleh seseorang (Hendro Puspito 1989 ;

182).
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Berdasarkan pendapat diatas maka dapat dikatakan peranan adalah aspek dinamis

yang berupa tindakan ataupun perilaku yang diharapkan untuk dilaksanakan oleh

orang yang menempati atau memangku suatu posisi (status) dalam suatu sistem

sosial.  Jadi, peran merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian

dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai

2 (dua) variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat.

Konsep tentang peran (role) menurut Kamarudin (1994 ; 768) dalam buku

”Ensiklopedia Manajemen” mengungkapkan sebagai berikut:

a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.

b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.

c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam pokok atau pranata.

d. Fungsi yang diharapkan seseorang atau menjadi karakteristik yang ada

pada dirinya.

e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

2.2. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang berarti perbuatan untuk melakukan

suatu kegiatan, sedangkan pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

adalah hal-hal yang berkenaan dengan melaksanakan (Bambang Martijanto, 1992

; 345).

Pengertian lain tentang pelaksanaan, yaitu proses, cara, perbuatan melaksanakan,

rancangan, keputusan dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003 ;

627).
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Pelaksanaan adalah perbuatan yang diperlukan dalam rangka usaha untuk

melaksanakan tercapainya tujuan.  Menurut Sondang P. Siagian pelaksanaan yaitu

jika suatu rencan realistis, praktis dan pragmatis telah disusun, dan jika program

kerja yang ”achivement oriented” telah dirumuskan maka tinggalah

pelaksanaannya (Sondang P. Siagian, 1997).  Dari pengertian diatasa dapat

disimpulkan bahwa pelaksanaan itu suatu rencana yang telah disusun sebelumnya

untuk mencapai tujuan program kerja yang akan dikerjakan dikemudian hari.  Jika

diartikan dengan judul skripsi ini maka pelaksanaan dapat diartikan perbuatan

manusia untuk melakukan suatu kegiatan dalam hal ini pelaksanaan koefisien

dasar bangunan di Kota Bandar Lampung.

2.3. Pengertian Pemerintah

Pemerintah adalah suatu unsur terpenting dalam suatu negara sebagai alat yang

bertindak demi kepentingan rakyat untuk organisasi negara antara lain di dibidang

kesejahteraan, ekonomi, ketahanan keamanan, social, budaya dan lain-lain.  Untuk

dapat bertindak sebaik-baiknya guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah

mempunyai wewenang yang mana dibagikan lagi pada alat-alat kekuasaan negara

tiap sektor tujuan negara  dapat bersamaan dikerjakan (R. Djokosutomo, 1995 ;

15).

Menurut para ahli Hukum Tata Negara, pemerintah dapat dirangkumkan menjadi

suatu pengertian campuran untuk pekerjaan-pekerjaan yang bermacam-macam,

pelaksanaan perusahaan umum, pengusahaan-pengusahaan kekayaan pemerintah,

pelaksanaan pekerjaan umum, pengawasan dalam bentuk bermacam-macam atas

kegiatan-kegiatan rakyat, mengatur kedudukan hukum rakyat dalam kenyataan
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memberikan izin perusahaan, bantuan, pemungutan pajak, perintah-perintah

sebagainya.

Pemerintah dalam arti luas dan arti sempit.  Pemerintah dalam arti luas, yaitu:

mencakup semua alat kelengkapan negara, yang terdiri dari cabang-cabang

kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara

yang lain yang bertindak untuk dan atas nama negara.

Pemerintah dalam arti sempit, yaitu pemangku jabatan sebagi pelaksana

kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit, pemerintah sebagai penyelenggara

administrasi negara. ( Nurmayani, 2009 ; 3).

Pemerintahan diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu

organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat

kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif,

dan jabatan supra struktur lainnya. ( Nurmayani, 2009 ; 2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau

Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah.  Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip-prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah dijelaskan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah

yaitu:

a. Politik luar negeri;

b. Pertahanan;

c. Keamanan;

d. Yustisi;

e. Moneter dan fiskal nasional; dan

f. Agama.

2.4. Pengertian Koefisien Dasar Bangunan

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002

tentang Bangunan Gedung, bahwa ”koefisien dasar bangunan adalah

perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dan luas persil/ kaveling/

blok peruntukan.”

Dalam hal pemilik tanah memberikan sebagian area tanahnya untuk kepentingan

umum, misalnya untuk taman atau prasarana/ sarana publik lainnya, maka pemilik

bangunan dapat diberikan kompensasi/ insentif oleh pemerintah daerah.

Kompensasi dapat berupa kelonggaran koefisien lantai bangunan (KLB) dan

bukan koefisien dasar bangunan (KDB), sedangkan insentif dapat berupa

keringanan pajak atau retribusi.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung, salah satu persyaratan kepadatan bangunan yaitu koefisien dasar

bangunan (KDB).  Dengan demikian, wajar jika koefisien dasar bangunan (KDB)
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harus diperhatikan oleh orang yang akan membangun rumah, sebab aturan ini

sudah ditentukan sebagai undang-undang sehingga secara hukum kedudukannya

sudah kuat.  Meskipun sudah ditentukan dalam bentuk undang-undang namun

pada kenyataannya istilah koefisien dasar bangunan (KDB) tersebut mungkin

masih terdengar asing di telinga kita dan koefisien dasar bangunan (KDB) rumah

bangunan kita sudah seharusnya perlu dihitung, agar tidak melewati angka yang

sudah ditentukan instansi yang terkait.  Sama halnya jika mengendarai kendaraan

di jalan, kita harus memperhatikan rambu-rambu dan peraturan yang sudah

ditetapkan.  Peraturan dan rambu itu harus ditaati oleh semua pengendara agar

selamat sampai tujuan.  Demikian halnya dengan pembangunan rumah yang kita

lakukan, ada peraturan yang mesti ditaati agar keselamatan kita pada saat

menempati dan memfungsikan rumah tersebut bisa terjaga.  Selain itu peraturan

yang berkaitan dengan pembangunan rumah tersebut tentunya berusaha

menyeimbangkan bangunan dengan lingkungan alam sekitarnya.  Salah satu dari

sekian banyak peraturan yang penting untuk dicermati adalah tentang koefisien

dasar bangunan (KDB).

Dilihat dari artinya, koefisien dasar bangunan (KDB) merupakan angka koefesien

perbandingan antara luas bangunan lantai dasar dengan luas tanah kavling atau

blok peruntukan.  Secara matematis, untuk menentukan angka KDB bangunan

rumah dapat dirumuskan sebagai berikut:

Angka KDB: Luas bangunan lantai dasar x 100%

Luas tanah atau blok

Setelah angka koefisien dasar bangunan (KDB) didapat kita harus

membandingkan angka koefisien dasar bangunan (KDB) tersebut dengan angka
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koefisien dasar bangunan (KDB) yang diijinkan oleh pemerintah daerah setempat

sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota.  Sebagai contoh, jenis koefisien dasar

bangunan (KDB) yang ditentukan Pemerintah Daerah disuatu wilayah adalah

KDB sedang dengan angka 40% - 60%.  Maka angka KDB rumah kita tidak boleh

lebih 60%.

Dalam suatu daerah, angka koefisien dasar bangunan (KDB) kawasan yang

ditetapkan masing-masing berbeda, sesuai dengan zona atau wilayah dan rencana

pembangunan wilayah itu sendiri.  Misalnya, pada suatu wilayah akan dibangun

kawasan resapan air.  Maka angka koefisien dasar bangunan (KDB) yang

ditentukan untuk kawasan tersebut dibuat kecil.  Ini berarti Pemerintah Daerah

membatasi kawasan itu untuk pembangunan rumah.

2.5. Perhitungan Koefisien Dasar Bangunan

Persyaratan angka koefisien dasar bangunan (KDB) untuk setiap bangunan rumah,

berfungsi untuk menata kawasan dan menjaga kelestarian lingkungan.

Karenanya, sebelum membangun atau merenovasi rumah untuk menambah bagian

bangunan, hendaknya diketahui terlebih dahulu berapa angka koefisien dasar

bangunan (KDB) yang diijinkan.  Walaupun setiap daerah menetapkan angka

koefisien dasar bangunan (KDB) yang berbeda-beda, secara umum ada 3 kategori

koefisien dasar bangunan (KDB) yang diterapkan.

a. KDB padat dengan angka KDB antara 60%– 100%.

b. KDB sedang dengan angka KDB antara 40%-60%.

c. KDB renggang dengan angka KDB dibawah 40%.
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Secara matematis menghitung angka koefisien dasar bangunan (KDB) bangunan

relatif mudah.  Hanya saja ada beberapa kasus yang dapat menyulitkan, seperti

perhitungan teras.  Apakah teras harus dimasukkan dalam perhitungan? Menurut

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 441 Tahun 1998

tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, ada beberapa pertimbangan saat

menghitung koefisien dasar bangunan (KDB) bangunan rumah.  Pertimbangan itu

diantaranya adalah sebagai berikut:

- Area beratap yang sisi-sisinya dibatasi oleh dinding dengan ketinggian

lebih dari 1,20 m, akan dihitung sepenuhnya sebagai luas dasar bangunan.

- Overstek atap yang melebihi lebar 1,50 m, maka kelebihan luasan

mendatar tersebut dianggap sebagai luas lantai bangunan.

- Teras tidak beratap yang mempunyai tinggi dinding tidak lebih dari 1,20 m

di atas lantai teras, tidak diperhitungkan sebagai luas dasar bangunan.

- Mezzanin yang luasnya melebihi 50% dari luas lantai dasar dianggap

sebagai lantai “penuh” sehingga diperhitungkan juga sebagai luas dasar

bangunan.

Meskipun sudah ada aturan tentang koefisien dasar bangunan (KDB), masih

banyak yang kurang paham.  Hal ini bisa saja dilatarbelakangi oleh kurangnya

sosialisasi dan terkesan bersifat teknis sehingga sebagai masyarakat banyak yang

merasa susah jika harus berurusan dengan hal-hal tersebut.

2.6. Peran Dinas Tata Kota Bandar Lampung

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung, yang dimaksud
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dengan Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Daerah Bandar Lampung yang

merupakan unsur pelaksana tugas Walikota.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Organisai dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung mengenai tugas

pokok dan fungsi Dinas Tata Kota, bahwa yang menjadi tugas pokok adalah

melaksanakan urusan pemerintah kota dibidang tata kota berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan fungsi dari Dinas Tata Kota yaitu

menjalankan fungsi dalam:

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang tata kota;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang tata

kota;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang tata kota;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dibidang tata kota;

e. Pelayanan administratif.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung yang menjadi peran Dinas Tata Kota dalam koefisien dasar bangunan

yaitu dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keandalan bangunan gedung;

keselamatan dalam hal bahaya kebakaran, banjir, air pasang, dan/ atau tsunami;

kesehatan dalam hal sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi; kenyamanan

dalam hal pandangan, kebisingan, dan getaran; kemudahan dalam hal aksesibilitas

dan akses evakuasi; keserasian dalam hal perwujudan wajah kota; ketinggian

bahwa makin tinggi bangunan jarak bebasnya makin besar.  Penetapan koefisien

dasar bangunan (KDB) dimaksudkan pula untuk memenuhi persyaratan keamanan
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misalnya pertimbangan keamanan pada daerah istana kepresidenan, sehingga

ketinggian bangunan gedung di sekitarnya tidak boleh melebihi ketinggian

tertentu.  Juga untuk pertimbangan keselamatan penerbangan, sehingga untuk

bangunan gedung yang dibangun di sekitar pelabuhan udara tidak diperbolehkan

melebihi ketinggian tertentu.

2.7. Izin Mendirikan Bangunan

2.7.1. Pengertian Izin

Izin mempunyai arti yang sangat luas tergantung dari sudut mana seseorang

memberikan batasan tentang izin.  Dapat dikatakan izin apabila pembuat peraturan

secara umum tidak melarang suatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan

ketentuan yang ada.  Izin dalam pengertian luas adalah suatu persetujuan dari

penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam

keadaan tertentu menyimpang dari larangan ketentuan peraturan perundang-

undangan, dan hal ini menyangkut tindakan demi kepentingan umum.  Disamping

itu izin juga dapat dibedakan atas berbagai figur hukum, yang meliputi izin dalam

arti sempit, pembebasan/ dispensasi dan konsesi.

Izin dalam arti sempit adalah izin yang pada umumnya didasarkan pada keinginan

pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau menghalangi

keadaan-keadaan yang buruk; pembebasan/ dispensasi adalah pengecualian atas

larangan sebagai aturan umum, yang berhubungan dengan keadaan-keadaan

khusus peristiwa; konsesi adalah izin yang berkaitan dengan usaha yang

diperuntukan untuk kepentingan umum (Philipus M. Hadjon, 1992 ; 2-3).
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Menurut E. Utrecht, dikatakan izin bilamana pembuat peraturan tidak melarang

suatu perbuatan tetapi memperkenankannya asal saja diadakan atau dilakukan

sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan (Bachsan Mustafa, 1982 ; 81).

W.F. Prins menyatakan bahwa izin adalah pernyataan yang biasanya dikeluarkan

sehubungan dengan suatu perbuatan yang ada pada hakekatnya harus dilarang,

tetapi hal yang menjadi objek dari perbuatan tersebut menurut sifatnya tidak

merugikan dan perbuatan itu dapat dilaksanakan asal saja dibawah pengawasan

alat-alat perlengkapan administrasi negara (Soehino, 1984 ; 79).  Oleh karena itu,

pengertian izin pada hakekatnya juga mencakup pernyataan mengabulkan,

menyetujui atau memperbolehkan terhadap suatu perbuatan yang akan dilakukan

oleh seseorang, dan pernyantaan mengabulkan tersebut berasal dari alat-alat

perlengkapan administrasi yang dilaksanakan atas dasar wewenang khusus yang

diberikan kepadanya.  Izin yang diberikan oleh alat-alat perlengkapan administrasi

dapat disertai dengan syarat tertentu.

Jadi, dari beberapa uraian diatas kiranya dapat diambil suatu kesimpulan bahwa

pengertian izin pada hakekatnya ada dua, yaitu bahwa izin adalah suatu larangan

dan yang kedua izin adalah perbuatan yang tidak dilarang tetapi dalam

pelaksanaanya memerlukan pengawasan dari perangkat administrasi negara.

Khusus mengenai izin mendirikan bangunan termasuk dalam pengertian izin yang

kedua yaitu perbuatan yang tidak dilarang tetapi dalam pelaksanaannya

memerlukan pengawasan dari perangkat administrasi negara.
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2.7.2. Pengertian Bangunan

Bangunan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI. 2003 ; 103) diartikan

sebagai sesuatu yang didirikan; sesuatu yang dibangun (seperti rumah, gedung,

menara).  Mardiasmo (2003 ; 269) menjelaskan bahwa yang dimaksud bangunan

ialah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan

perairan.

Dengan demikian, bangunan adalah setiap susunan sesuatu yang berdiri dan

terletak pada tanah atau bertumpu pada batu-batu landasan dengan susunan

berbentuk suatu ruangan yang terbatas atau seluruhnya.  Membangun merupakan

setiap kegiatan mendirikan, membongkar, memperbaharui, mengganti seluruh

atau sebagian, memperluas bangunan.  Bangunan yang dimaksudkan adalah

bangunan gedung, baik untuk perumahan, pertokoan, mal-mal dan sebagainya.

Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002

tentang Bangunan Gedung, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bangunan

gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan

tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas atau di dalam

tanah dan/ atau air, berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya,

baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha,

kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun

1997, bangunan di wilayah Kota Bandar Lampung terdiri dari 2 (dua) klasifikasi,

yaitu:
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a. Menurut penggunaanya:

1. Bangunan Umum yang termasuk golongan ini, adalah;

a. Bangunan tempat pertemuan umum yang dipergunakan untuk

peribadatan, kesenian, olahraga atau pertemuan dan sejenisnya;

b. Bangunan pertemuan umum yang dipergunaka untuk rekreasi;

c. Bangunan tempat pertemuan umum yng dipergunakan untuk

perpindahan jasa transportasi/ angkutan umum;

d. Setiap bangunan umum yang dapat dikenakan Koefisien Dasar

Bangunan (KDB) 40%.

2. Bangunan Perniagaan, yang termasuk golongan ini adalah;

a. Bangunan tempat dilakukan penjualan usaha;

b. Bangunan tempat dilakukan transaksi jual bei secara langsung.

3. Bangunan Pendidikan;

4. Bangunan Industri, yang termasuk golongan ini adalah;

a. Semua bangunan tempat dilakukan pengolahan bahan mentah,

bahan setengah jadi menjadi bahan jadi yang bersifat konsumtif

dalam jumlah yang banyak atau terbatas;

b. Semua bangunan tempat penyimpanan barang dalam jumlah

banyak atau terbatas;

c. Semua bangunan tempat pembangkit tenaga atau penyalur tenaga

atau pembangkit tenaga.

5. Bangunan Kelembagaan, yang termasuk golongan ini adalah;

a. Semua golongan tempat dilakukan kegiatan yang berhubungan

dengan urusan perkantoran;
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b. Semua bangunan yang ada hubungannya dengan bidang kesehatana

atau perawatan sosial;

c. Semua bangunan yang ada hubungannya dengan bidang

telekomunikasi.

6. Bangunan Rumah Tinggal, yaitu semua bangunan tempat tinggal milik

perorangan atau milik suatu badan social/ badan hokum atau

pemerintah;

7. Bangunan Campuran, yang termasuk golongan ini adalah;

a. Semua bangunan dengan status induk bangunan perumahan

ditambah perniagaan dan bukan sebaliknya;

b. Semua bangunan dengan status induk bangunan perumahan

ditambah industri (ringan), kerajinan rumah dan bukan sebaliknya;

c. Semua bangunan dengan status induk bangunan umum ditambah

perniagaan dan bukan sebaliknya;

d. Semua bangunan dengan status induk bangunan perumahan

ditambah kelembagaan dan bukan sebaliknya;

e. Semua bangunan dengan status induk bangunan umum ditambah

kelembagaan dan bukan sebaliknya;

f. Semua bangunan dengan status induk bangunan industri ditambah

perniagaan dan bukan sebaliknya;

g. Semua bangunan dengan status induk bangunan industri ditambah

kelembagaan dan bukan sebaliknya;

h. Semua bangunan dengan status induk bangunan kelembagaan

ditambah perniagaan dan buka sebaliknya;
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i. Semua bangunan dengan status induk bangunan pendidikan

ditambah bangunan umum atau perniagaan atau kelembagaan dan

bukan sebaliknya.

8. Bangunan Khusus, yang termasuk golongan ini adalah;

a. Semua bangunan milik Hankam yang diatur secara tersendiri;

b. Semua bangunan milik pemerintah pusat yang bersifat khusus.

b. Menurut Konstruksinya:

1. Bangunan Permanen, adalah banguan yang konstruksi utamanya terdiri

dari beton, kayu, atau baja, atau bahan lain yang umur bangunannya

dinyatakan lebih dari 25 tahun;

2. Bangunan Semi Permanen, adalah bangunan yang sebagian konstruksi

utamanya dinyatakan permanent karena terdiri dari kayu-kayu yang

umur bangunannya dinyatakan kurang dari 15 tahun;

3. Bangunan Darurat, adalah bangunan yang kontruksi utamanya terdiri

dari dinding papan, atapnya rumbia/ alang-alang dan berlantai tanah,

dan umur bangunannya tidak lebih dari 5 tahun.

2.7.3. Pengertian Izin Mendirikan Bangunan

Izin mendirikan bangunan (IMB) merupakan izin yang diberikan oleh Pemerintah

Kota kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang

dimaksud agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan

rencana Tata Ruang yang berlaku, sesuai dengan Garis Sempadan Bangunan

(GSB), sesuai Garis Sempadan Sungai (GSS), sesuai Koefisien Dasar Bangunan

(KDB), sesuai Koefisien Luas Bangunan (KLB), sesuai dengan syarat-syarat
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keselamatan yang ditetapkan bagi yang menempati bangunan tersebut.  Maksud

dan tujuan izin memberikan bangunan (IMB).

a. Pemberian IMB dimaksudkan untuk :

- Pembinaan;

- Pengaturan;

- Pengendalian;

- Pengawasan atas kegiatan mendirikan bangunan oleh orang pribadi atau

Badan.

b. Tujuan pemberian IMB adalah untuk :

- Melindungi kepentingan umum;

- Memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut

retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Mendirikan bangunan merupakan pekerjaan mengadakan bangunan sebagian atau

seluruhnya termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang

berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.  Retribusi izin mendirikan

bangunan merupakan pembayaran atas pemberian IMB termasuk

mengubah/membongkar bangunan oleh Pemerintah kepada orang pribadi atau

badan.

IMB bertujuan agar segala desain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan

sesuai dengan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ini

sangat penting untuk alasan keamanan dan keselamatan. Pemberian IMB

dimaksudkan untuk :
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1. Pembinaan.

Pembangunan sebuah bangunan memerlukan pembinaan.  IMB dimaksudkan agar

lembaga yang berwenang dapat membina orang atau badan yang bermaksud

membangun agar dapat membangun dengan benar dan menghasilkan bangunan

yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

2. Pengaturan.

Bangunan-bangunan perlu diatur. Pengaturan bertujuan agar menghasilkan

sesuatu yang teratur.  Pembangunan perlu memperhatikan peraturanperaturan

yang berlaku.  Jarak dari jalan ke bangunan, luas ruang terbuka, dan lain-lain

perlu diatur.  Tanpa pengaturan, bangunan-bangunan akan semakin semrawut dan

tidak memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku.

3. Pengendalian.

Pembangunan perlu dikendalikan.  Tanpa pengendalian, bangunan-bangunan bisa

muncul dimana-mana seperti jamur tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku.

Lahan yang dimaksudkan menjadi taman bisa saja diubah menjadi rumah tanpa

pengendalian.  Selain itu laju pembangunan perlu diperhatikan. Pembangunan

yang begitu pesat juga bisa membawa dampak buruk bagi lingkungan.

4. Pengawasan atas kegiatan mendirikan bangunan oleh orang pribadi atau

badan.

IMB juga dimaksudkan agar segala kegiatan pembangunan sudah disetujui oleh

lembaga yang berwenang dan mematuhi semua peraturan yang berlaku.  Jadi,

rencana pembangunan perlu disetujui terlebih dahulu sebelum bisa diwujudkan.
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Tujuan Pemberian IMB adalah untuk :

1. Melindungi kepentingan umum.

IMB bertujuan melindungi kepentingan umum.  Kegiatan pembangunan yang bisa

merusak lingkungan bisa saja ditolak.  Terjaganya lingkungan juga merupakan

kepentingan umum.  Kantor tak bisa begitu saja dibangun di atas lahan hijau.  Tak

boleh ada rumah yang dibangun di pinggir sungai.  Semua itu terjadi karena

pembangunan yang dimaksud bertentangan dengan kepentingan umum

masyarakat.  Tak ada orang yang ingin rumahnya kebanjiran.  Tak ada orang yang

tak ingin menghirup udara segar.

2. Memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut retribusi

sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Jadi, segala bentuk pembangunan yang sudah mendapat IMB juga menyumbang

pemdapatan daerah.  Semakin besar pembangunan berarti daerah itu juga akan

mendapatkan pemasukkan yang berarti.


