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KATA PEKGAHffAR

Cengan penuh rasa terime kasih penulis ucapkan ke 
hadirat Tuhan yang Mahakuasa, karene sampailah terwujud 
juga harapan yang terkandung di hati penulis dalam penyu- 
sunan skripsi ini.

Pembuatan skripsi ini merupakan syarat mutlak ba- 
gi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlang- 
ga tingkat akhir dalam mencapai gelar kesarjanaan. n

Dalam memenuhi skripsi ini, penulis memilih judul 
Pemberian Izin Bangtman di Kotamadya Daerah Tingkat II 
Surabaya.

Penyajian skripsi ini dimaksud untuk membahas ma- 
salah izin bangunan di Daerah Kotamadya Surabaya yang 
sampai sekarang ini masih merupakan masalah bagi pendu- 
duk Surabaya dan memerlukan pemecahan yang sebaik-baik- 
nya.

Selanjutnya, dalam rangka penulisan skripsi ini, 
perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih 
yang sebesar-besaraya kepada:
1. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang 

telah memberikan kesempatan untuk mengadaksn survei 
di Daerah Kotamadya Surabaya;

2. Bapak R. Djjoko Soemadijo, S.H. sebagai pembimbing 
yang langaung mengarahkan dalam pemilihan judul dan 
memberikan penjelaean dalam pembuatan skripsi serta 
tim penguji;
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3. Kepala Dinas Tata Kota, Dinas Tanah dan Rumah Dinas 
Pengawasan Pembangunan, Dinas Agraria beserta staf- 
nya yang telah memberikan data dal am stxrvai aebagai 
bahan pembuatan skripsi;

4« almamater Universitas Airlangga serta atafnya, juga 
para dosen dan asisten yang telah mendidik penulis 
hingga sampailah pada pembaatan skripsi ini;

5. rekan-rekan seper^uangan di Fakultas Hakum Universi- 
tas Airlangga yang telah member! dorongan balk ear an 
matxpun kritik dalam penyusunan skripsi ini;

6. yang tercinta ayah dan ibu, joga segenap keluarga 
yang telah memberikan dorongan aerta bantuan baik 
morel maupun materiel hingga tersusunnya skripsi ini,

ffalaupun penulis sudah dapat menyelesaikan skrip
si ini, tetapi sudah barang tenta terdepat kekorangan- 
kekurangannya karena sesuai dengan terbatasnya kemampu- 
an penulis*

Akhimya, kepada pembaca skripsi ini, penulis 
harapkan saran serta kritik yang membangun demi baiknya 
penyusunan kembali; dan semoga dapat bermanfaat bagi 
seluruh mahasiewa, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum 
Universitas Airlangga*

Surabaya, Maret 1984 Olivia Shirline Wiratno
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M B  I

PENDAHULUAH

1* Latar Belakang Masalah
Pelaksanaan pekerjaan dalam Daerah Tingkat II Ko- 

tamadya Surabaya yang berhubungan dengan pembangunan me- 
merlukan izin bangcman terlebih dahulu dari Walikot&ma- 
dya Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya sebagai- 
mana dikenal oleh pasal 13 ayat i Peratoran Daerah Ting- 
kat II Kotamadya Surabaya No. 55 lahun 1955. Pekerjaan- 
pekerjaan yang memerlukan izin bangunan ialah sebagai 
berikut:

1* mendlrikan atau memindahkan suatu bangunan;
2. mendlrikan sebuah bangunan tambahan pada sebuah 

bangunan yang tfelah ada;
3. membuat tembok baru, pagar dari tembok pembatas- 

an baru;
4. membuat got, saluran air dan sumur baru;
5. mengadakan perubahan dan atau pembaharuan atau 

perbaikan pada sebuah bangunan yang telah ada, 
tembok p8gar pembatasan, got saluran air atau 
sumur;

6. mengerjakan sesuatu pembongkaran;
7. memasang sebuah pesawat reklame pada sebuah ba

ngunan;
8* memasang sebuah penyalur petir;
9, memasang tiang bendera di atas fondamen dari batu 

dan cerobong asap yang tingginya lebih dari enam 
meter*
Prosedur yang diwajibkan, yaitu, pemohon harus 

melengkapi persyaratan yang dimaksud dalam pasal 19 Per- 
aturan Daerah Tahun 1955 No* 55 dengan:
1. mangisi formulir Surat Permohonan Iain Bangunan dalam 

rangkap dua dengan dibubuhi meterai tenrpel Rp 25>00 
(dua puluh lima rupiah) pada surat yang asli. Formulir

n
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surat permohonan tersebut disediakan oleh Kantor Ba- 
gion Umum atau Kantor Tata Usaha Dines Pengawesan 
Pembangunan* Surat permohonan berisi keterengan de- 
ngan 3 else mengenals
a* eifat pekerjjaan yang harus diselenggarakan; 
b. mendirikan bangunan baru harus dijeleskan pula 

peruntukannya bangunan tersebut} 
c* apakah pekerjaan pembangunan itu akan dilaksana- 

kan oleh pemohon sendiri ataukah pihak lain dan 
harus disebut pelaksananya; 

d« bagalmana status tanah yang di atasnya akan didi- 
rikan bangunan tersebut; 

e* apabila yang menga^ukan permohonan itu bukan pe- 
miliknya, maka harus ada surat kuasa di atas ker- 
tas bermeterai dari pemiliknya;

f, Surat Permohonan Izin Bangunan harus ditandata^ 
ngani oleh pemohon sendiri dan harus diberi nama 
terang yang jelas, atau tanda tangan dan nama te- 
rang dari pemilik atau kuasa dari t&nah/persil 
tersebut sebagai bukti persetujuannya apabila ta- 
nah/persil bukan miliknya. 

untuk keperluan permohonan izin bangunan tersebut, 
maka pemohon harus melampirkan antara lain; 
a« fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau surat 

keterangan penduduk yang dilegalisasi oleh lurah 
desa tempat pemohon berdomisili, dan dibuat rang- 
kap dua;

b« fotokopi pexoilikan etau pemakaian tanah pada
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pereil yang diajukan izin bangunan sebagai bukti 
pemilikan atau pemakaian tanah secera sah dilegali- 
sasi oleh camat setempat, dan dibuat rangkap dua;

o. Surat pernyataan persetujuan (SPP) dari tetangga 
sebel&h-menyebelah khusus untuk bangunan bertingkat 
dua, dibuat rangkap dua; 

d* fotokopi surat persetujuan walikota (SPW) dari Wa- 
likotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya yang 
dibuat rangkap satu, dan peta zone dari Dinas Pe- 
rencana dan Tata Kota (apabila peruntukan bangunan 
tersebut bukan untuk tempat tinggal);

e. basil penelitian atas tanah atau persil yang diaju- 
kan oleh pemohon izin bangunan dari Dinas Perenca- 
naan dan Tata Kota bagi bangunan tempat tinggal 
yang lengkap dengan gambar-gambaraya; 

f* gambar-gambar perencanaan bangunan yang jelas dan 
memenuhi syarat-syarat teknis yang dibuat rangkap 
tiga dengan ketentuan sebagai berikut: gambar yang 
diperuntukkan bangunan baru den gambar perincian 
(detil kontruksinya) pasal 19 ayat 5 dan ayat 6 
Peraturan .Daerah Tahun 1955 No* 55. Gfambar yang 
diperuntukkan khusus perubahan biasa dan perubahan 
bentuk bangunan atau pembaharuan (pasal 19 ayat 7 
Peraturan Daerah Tahun 1955 No. 55)•
Selain persyaratan tersebut di atas ada persya- 

ratan khusus bagi pengusaha yang melaksanakan pembangunen 
kompleks perumahan (real estate), kompleks perindustrian 
(industrial estate) atau kompleks semaaam tersebut. Dhtuk
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itu berlaku ketentuan sebagai berikut:
1* menyerahkan fotokopi surat persetujuan walikota (SPW) 

dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;
2. menyerahkan eyarat zoning lengkap dengan penetapan 

garis sampadan dari Dinas Perencanaan dan Tatakotaj 
3« sebelum izin bangunan diajukan maka terlebih dahulu 

harus mengajukan permohonan Izin atau peraetajuan 
pembuatan jalan kepada Walikotamadya Kepala Daerah 
Tingkat II Surabaya melalui Kepala Dinae Pengawasan 
Pembangunan dengan melamplrkan gambar-gambar rancang- 
an dal an yang diaahkan oleh Dinae Perencanaan dan Ta
takota yang dibuat rangkap tiga.

Dari persyaratan tersebut di atas tanah sering 
merupakan penghalang dan merupakan masalah yang sangat 
peka# Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya banyak ba
ngunan yang berdiri di atas tanah yang tidak jelas eta- 
tusnya. Dengan demikian, akan menyulitkan seal pengurus- 
an izin bangunan*

Persyaratan tentang gambar bangunan yang harue di- 
serahkan kepada Dinas Pengawasan Pembangunan sebagai sa- 
lah satu syarat yang harus pula dilengkepi*

Salah satu hambatsn yang dapat mempengaruhi peng- 
urusen izin bangunan rumah adalah ketentuan kontruksi ba
ngunan yang ditetapkan oleh Dinas Pengawaean Pembangunan 
Kotamadya Surabaya, Bagi mereka yang mampu secara materi
el dan finansiel tidak menjadi pcrsoalan, tetapl bagi me
reka yang kurang mampu akan menimbulkan kesulitan untuk 
memenuhinya. Jadi, walaupun peraturan tentang izin bangun-
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an sudah ada dalasi kenyataannya banyak yang tldak atau 
beltun banyak yang dilaksanakan sebagaimana mestinya. He- 
nurut catatan Kant or Dinas Pengawasan Pembangunan hanya 
sekitar 4-0 % dari jumlah bangunan yang memiliki izin, 
sisanya tanpa izin. Bangunan yang demikian ini dapat di- 
kategorikan bangunan sebagai rumah liar*

Menurut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Ting- 
kat II Surabaya setiap bangunan atau rumah yang didlri- 
kan di Daerah Kotamadya Surabaya harus mempttnyai surat 
izin bangunan. Timbullah pertanyaan faktor-faktor apa- 
kah yang menyebabkan me sal ah yang menyangkut banyaknya 
bangunan tanpa izin. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat 
II Surabaya tampaknya mengetahui adanya kepinasngan ter
sebut, namun sulit sekali mengambil tindaksn yang tegas 
sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap para pe- 
langgar.

Hal ini mengakibatkan pemerintah daerah tidak da* 
pat melaksanakan pengembangsn kota sebagaimana ditentu- 
kan dalam master plan atau detail plan yang telah disah- 
kan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu ke- 
tribawaan pemerintah daerah dengan aparatumya akan sa
ng at kurang*

Skripsi ini bermaksud menguraikan dan menganali- 
ais faktor apakah yang menjadi hambatan dalam pengurus- 
an izin bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Suraba
ya.

Permasalahan yang menonjol dalam penulisan ini 
antara lain;
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1. status tanah;
2. kemungkinan hambatan lain, yang timbal dapat berasal 

dari:
a. prosedur;
b* pelayanan oleh pejabat;
o. biaya izin bangunan;
d. ketentuan peraturannya sendiri;

3. kesadaran hukum masyarakat yang menyangkut kehendak 
meminta izin bangunan.

Penulisan skripsi ini bertitik pangkal pada Per- 
aturan Daerah Tahun 1955 Ho* 55 tentang Pendirian Ba- 
ngunan-bangunan dalam Daerah Tingkat II Kotamadya Sura
baya yang telah diubah dan ditambah oleh Peraturen Dae
rah Ho. 3 Tahun 1974 dan terakhir oleh Peraturan Daerah 
Ho. 20 Tahun 1977* Dengan memperhatikan peraturan yang 
lain yang berhubungan dengan judul skripsi Ini.

2. Sistematika
Skripsi ini terdlri dari empat bab, yaitu bab I 

yang berisi pendahuluan yang selanjutnya pada bab II 
akan’dibahas ketentuan Peraturan Daerah No. 55 Tahun 
1955* Dalam bab ini diuraikan tentang pengajuan permo
honan izin bangunan, dan pemberian izin bangunan, jug a 
pelbagai tindakan terhadap pelanggaran izin bangunan.

Dalam bab III akan diuraikan tentang hambatan 
yang mungkin timbul dalam pengurusan izin bangunan dan 
beberapa hal mengenai kesadaran hukum masyarakat yang 
menyangkut izin bangunan.
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Terakhir bab IV merupakan bab penutup yang m eng an- 
dung kesimpulan dan earan.
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M B  II

PEMBERIAU IZIN BAHGUNAN BERDASAR PERATURAN DAERAH 
KOTAMADYA DAERAH TIHGKAT II SURABAYA NO.55 TAHUN 1955

1« Penga.juan Permohonan
Paeal 19 Peraturan Daerah No. 55 Tahun 1955 mewa- 

jibkan pemohon menyerahkan berkas kepada bagian umurn atau 
tata usahe, dengan dilengkapi gambar letak persil, status 
tanah, dan tax clearance pajak. Berkas tersebut diterus- 
kan kepada bagian pengawasan don penelitian bangunan.

Sesudah diadakan pemeriksaan dan penelitian berkas 
oleh bagian pengawasan dan penelitian bangunan, maka ke- 
mungkinan-kemungkinen yang timbul adalah:
a. pemohon izin bangunan sudah memenuhi syarat kelengkap- 

an tebnis yang diminta untuk izin biasa;
b. pemohon izin bangunan sudah memenuhi syarat kelengkap- 

an yang diminta untuk bangunan berkontruksi: 1
o. pemohon izin bangunan belum memenuhi persyaratan dan 

bertentangan dengan peraturan-peraturan.
♦
Apabila berkas izin bangunannya belum memenuhi per- 

syaraten teknis, maka diadakan pemanggilan kepada pemohon 
agar yang bersangkutan memenuhi atau melengkapi persyarat- 
annya. Pemanggilan itu dilaksanakan sampai tiga kali de
ngan ketentuan tenggang waktu aelama dua minggu. Maksud 
pemanggilan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada si 
pemohon agar melengkapi persyaratan teknis yang masih di- 
perlukan. Apabila ternyata sesudah tiga kali dipanggil, pi-
hak yang bersangkutan tidak datang atau tidak memperhatikan

8
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maka permohonan izin bangunan tersebut dianggap batal.
Setelah pemohon izin bangunan memenuhl persyarat

an yang diperlukan, maka ia dikenakan pula pelbagai pu- 
ngutan yang berupa uang penggantian, retribusi uang sem- 
padan dan retribusi izin bangunan.

Sebagai landasan hukum pungutan-pungutan tersebut, 
maka Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ber- 
sama Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah, telah menerbitkan 
Peraturan Daerah Ho. 3 Tahun 1974, yang merupakan Peratui*- 
an pelaksanaan dari pasal 8 Undang-undang Darurat No* 12 
Tahun 1957 jo.Undang-undang Ho* 1 Tahun 1961 (LN Ho. 57, 
1957).

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dalam 
pengurusan bangunan, pemohon dikenakan pelbagai p ungut an 
yang berupa uang penggantian, retribusi uang sempadan, 
dan retribusi izin bangunan. Besamya uang penggantian 
ini diatur dalam pasal 21b ayat 7 Peraturan Daerah Ho* 3 
Tahun 1974, sedangkan untuk pungutan sempadan dan uang 
izin bangunan menurut pasal 21a, Peraturan Daerah Ho* 3 
Tahun 1974 yang jumlahnya ditentukan menurut jenis ba
ngunan dan dihitung dari biaya harga satuan per meter 
persegi sebagai berikut:
a* retribusi uang sempadan dikenakan kepada segala jenis 

bangunan tanpa mengecualikan tcguan penggunaannya;
b. retribusi uang izin bangunan dikenakan kepada segala 

jenis bangunan dengan perkecualian penggunaannya un
tuk tujuan sosial dan gedung-gedung milik pemerintah 
yang ditentukan secara tersendiri.
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Jamiah retribusi uang sempadan dan gang izin ba
ngunan ditetapkan berdasarkan pasal 21b ayat 1 Peraturan 
Daerah Tahun 1974 No. 3-

2* Pemberian Izin Bangunan
Apabila pemohon telah memenuhi perayaratarmya, ma

ka pengawas dari bagian pengawasan dan penertiban bangun
an mengadakan pemeriksaan terhadap berkas tersebut* Hal 
yang dlpertanyakan dalam pemeriksaan itu adalah;

1. apakah dalam kontruksinya tidak ada kekeliruan 
yang mungkin mengakibatkan timbulnya bahaya bagi 
keselamatan umum. Kontruksi bangunan yang telah 
sesuai dengan aturan pedoman bangunan yang telah 
ditetapkan atau setidak-tidaknya harus memenuhi 
syarat-syarat minimal suatu bangunan sehingga ti
dak membahayakan keselamatan umum;

2. apakah pekerjaan itu telah memenuhi syarat yang 
ditentukan dalam peraturan pendirian bangunan dan 
semua ketetapannya, baik bagi kesehatan, maupun 
pencegahan kebakaran. Suatu bangunan harus meme
nuhi syarat kesehatan dan pencegahan kebakaran, 
yaitu, harus memperhatikan peredaran udara, sinar 
matahari untuk setiap kamar. Soal pencegahan ke
bakaran yang harud diperhatikan, ialah, dinding 
yang paling luar harus kuat, dibuat dari bahan 
yang tidak mudah terbakar seperti asbes atau tem
bok;

3. apakah pendirian bangunan tersebut tidak akan me- 
nimbulkan hak-hak yang mungkin dapat mengakibat
kan k eras akan pada persil-persil di sekitamya, 
terutama mengenai penyaluran air hujan, udara, 
dan penerangan sinar matahari. Jarak antara ba
ngunan atau rumah yang terbuat dari batu dengan 
batas tanah kurang dari dua meter dilarang, kecu- 
ali dalam keadaan luar biasa berdasarkan penetap- 
an dari Walikota/Kepala Daerah;

4* apakah permohonan izin bangunan tersebut tidak 
menyangkut pembongkaran sesuatu pendirian bangun
an yang justru mengandung nilai sejarah bagi bang- 
sa Indonesia;

5. apakah tanah yang di atasnya didirikan bangunan 
itu adalah sah dan apakah pemohon memang benar- 
benar berhak atas tanah tersebut. Berdasarkan pen- 
jelasan dari Kepala Bagian Pendaftaran Tanah Kan- 
tor Agraria Kotamadya Surabaya, bahwa status tanah
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di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dikate- 
gorikan dalam tiga golongan:
5*1 tanah negara, yaitu, tanah yang langsung dl- 

kuasai oleh negara, yang terdiri dari: 
a* tanah negara yang bebas; 
b. tanah negara yang tidak bebas, tanah ne

gara yang di atasnya ada hak atas tanah 
lainnya;

5*2 tanah bekas hak Barat antara lain: opstal, 
erfpacht. Tanah itu pada saat berlakunya Un- 
dang-undang Pokok Agraria dapat dimohonkan 
menjadi hak dalam Undang-undang Pokok Agra
ria;

5*3 tanah yang terdaftar menurut Undang-undang 
Pokok Agraria pasal 16, yaitu; 
a* tanah hak milik;
b. tanah hak guna bangunan;
c. tanah hak guna usaha;
d. hak pakai;
e. tanah hak sewa;
f. hak membuka tanah;
g. hak memungut hasil hutan;

5.4 tanah adat yaitu: tanah yang terdiri dari:
a. tanah yayasan;
b. tanah gogolan;
c. tanah desa.

Menurut penjelasan Kepala Bagian Hukum dan Seng- 
keta Dinas Tanah dan Bumah Kotamadya Surabaya, Pemerin- 
tah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya mempunyai hak 
pengelolaan untuk mengelola Janah yang berasal dari:
1* tanah eigendom gemeente, yaitu, tanah yang; dikuasai 

oleh pemerintah pada zaman Belanda yang pada saat 
berlakunya Undang-undang Pokok Agraria I960 dikelo- 
la oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Sura
baya;

2. tanah yang dibeli dari rakyat yang akan digunakan 
untok projek Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Surabaya untuk kepentingan umum, yaitu, untuk pem
bangunan kota, industri, dan lain-lain;

3. tanah negara yang dimohonkan untuk dikelola Pemerin-
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tah Kotamadya Daerah Tingkat XI Surabaya, juga digu- 
nakan untuk projek Pemerintah Daerah*

Jika hasll pemeriksaan yang dllakukan oleh bagi- 
an pengawasan dan penertiban bangunan teleh sesuai de
ngan persyaratan yang ditentukan, maka permohonan izin 
bangunan tersebut akan dikabulkan. Akan tetapi, apabila 
permohonan tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentu
kan, maka berkas permohonan tersebut yang disertai per- 
timbangan dengan menyebutkan alasan-alasannya, lalu di- 
kembalikan kepada yang berkepentingan. Dalam jangka waktu 
kurang lebih dua minggu dapat mengajukari banding kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kaleu pemohon ditolak karena garis sempadan, pemo
hon dapat mengajukan lagi permohonan baru dengan mencan- 
tumkan persyaratan sebagai berikut: pemohon izin bangunan 
yang tanahnya terkena atau terpotong garie sempadan ter
sebut harus menandatangani surat perjanjian di atas ker- 
tas bermeterai tempel Rp 25,00 yang menyatakan bahwa un
tuk kepentingan umum ia bersedia dengan suka rela: 
a* menyerahkan bagian tanahnya yang terpotong oleh garis 

sempadan kepada pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat 
II Surabaya dengan harga ganti rugi;

b. apabila sewaktu-waktu pihak Pemerintah Kotamadya Dae
rah Tingkat II Surabaya membutuhkan tanah tersebut 
yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembuatan atau 
pelebaran jalan, saluran air, petamanan ataupun lo- 
rong kebakaran dan sebagainya, maka pemohon tersebut 
bersedia membongkar bangunan yang terpotong garis sem-
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padan itu dengan biaya sendiri;
c. pemohon izin bangunsn harus mengundurkan batas tanah 

sampai pada garis sempadan halaman atas biaya sendi
ri, apabila sewaktu-waktu Pemerintah Kotamadya Daerah 
Tingkat II Surabaya membutuhkan tanah yang bersang
kutan guna pelaksanaan pembuatan pelebaran jalan atau 
saluran-saluran air, petamanan dan lorong-lorong ke- 
bakaran, dan sebagainya.

Apabila dalam waktu satu bulan sesudah tanggal 
surat perintah Walikotamadya Surabaya bangunan yang ha
rus dibongkar belum juga dibongkar, maka pembongkaran 
akan dikerjakan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat 
II Surabaya c*q* Bagian Ketertiban Umum atas biaya dan 
tanggungan pemilik sendlri.
a. Bagi pemohon izin bangunan yang pendirian bangunannya 

mengaklbatkan melebihl sepertiga bagian luas tanah 
yang diperuntukkan untuk didirikan bangunan-bangtman 
dalam bagian daerah yang terletak di sebelah Selatan 
garis yang termaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah 
Uo. 55 Tahun 1955.

b. Bagi pemohon izin bangunan yang pendirian bangunannya 
mengaklbatkan melampaui garis bangunan sehingga anta- 
ra garis sempadan pagar dan garis sempadan bangunan 
(halaman) menjadi kurang dari Jarak yang ditentukan 
dalam peraturan (catatan: lebar halaman ditentukan 
antara lebar jalan dan luas tanah kavling).

c. Bagi pemohon izin bangunan yang pendirian bangunannya 
melampaui batas lebar muka bangunan sehingga lebih
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dari due pertiga lebar tanah pekarangan.
d. Pekerjaan-pekerjaan terletak di antara garis sempadan 

pagar dan garis sempadan bangunan (halaman) yang ber- 
ukuran tinggi lebih dari satu seperempat meter dari 
atas punggung jalan dan lebar atau panjang lebih dari 
tigaratus meter.

Persyaratan yang harus dipenuhi di atasY ialah apabila 
tidak berkepentingan legi, tanah tersebut maka bangunan 
tambahan itu harus dibongkar oleh dan atas tanggungan pe
mohon sendiri*

Bagi pemohon izin bangunan yang tanahnya tidak di- 
perbolehkan untuk mendlrikan bangunan bertingkat dan ba
ngunan tersebut terletak di jalan atau lorong yang lebar- 
nya kurang lebih delapan meter, dengan syarat bahwa letak 
bagian muka dari tingkat yang atas harus mundur selebar 
atau sejarak langit-langit.

Pada waktu diadakan pemeriksaan atau peninjquan 
lapangan oleh petugas bagian pengawasan dan penertiban 
bangunan, di tempat bangunan itu akan didirikan, kewajib- 
an-kewajiban pemohon izin adalah sebagai berikut:
a. memeriksa atau mengizinkan petugas mengadakan pemerik

saan;
b. memberikan keterangan yang benar mengenai batas tanah 

pada persil-persil yang menjadi haknya yang di atasnya 
akan didlrlkan bangunan;

c. memberikan keterangan mengenai rancanigan bangunan yang 
dimaksudkan;

d. menunjukkan girik atau gambar-gambar lampiran sub a
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dan b, sebagai bukti pembaysran retribusi izin bangun
an kepada petugas;

e. menunjukkan sifat dari pekerjaan tersebut (khusus) ba
gi bangunan-bangunan yang diubah atau ditambah atau 
diperbaiki;

f. mematuhi petunjuk yang diberikan oleh petugas# Tetapi 
bila dalam hal ini dijumpai hal yang menyimpang dari 
ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah No.55 
Tahun 1955, maka pengawas bangunan mengambil tindakan 
penertiban. 1

3. Tindakan Terhadap Pelanggaran Izin Bangunan
Kalau terjadi pelanggaran izin bangunan, maka Pe

merintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dapat 
mengambil tindakan sebagai berikut:
1. membatalkan izin bangunan yang telah dlberiken apabi

la dalam pemerikeaan ditemukan hal-hal;
a. bahwa dalam waktu enam bolan sejak izin dikeluar- 

kan bangunan belum mulai atau pekerjaan yang dise- 
lenggarakan itu hanya merupakan suatu pekerjaan 
persiapan-saja;

b. bahwa pekerjaan pendirian bangunan dihentikan se- 
lama enam bulan berturut-turut;

o. bahwa pemegang izin bangunan tidak berkepentingan 
lagi, artinya pemegang izin bangunan tersebut te
lah menjual persil yang dimintakan izin bangunannya;

2. mencabut izin bangunan yang telah diberikan apabila;
a. dalam menyelenggarakan pekerjaan itu pemohon menyim-
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pang dari ketentuan atau syarat yang ditentukan 
dalam surat keputusannye;

b. dalam menyelenggarakannya peterjaan itu pemohon 
temyata menyimpang dari ketentuan rancangan, 
gambar-gambar yang merupakan dasar pemberian izin 
bangunan itu, sehingga membahayakan kepentingan 
umum maupun dirinya sendiri* Tetapi apabila pe- 
nyimpangan tersebut hanya berupa perubahan kecll 
yang masih dapat dipertahankan dan tidak membaha
yakan lingkungannya serta dirinya sendiri, maka 
pemohon dlharuskan mengajukan ijln perubahan ba
ngunan;

c. Wallkotamadya Kepala Daerrah Tingkat II Surabaya 
berpendapat, bahwa berdasarkan keterangan-keterang- 
an izin bangunan tersebut semestinya tidak diberi- 
kan kepadanya.
Di samping tindakan penertiban tersebut, maka si 

pelanggar izin bangunan itu dapat dituntut di muka peng- 
adilan dengan tuduhan melanggar salah satu ketentuan yang 
tercantum dalam pasal 73 Peraturan Daerah No. 55 Tahun 
1955, dan perkara itu akan disidangkan secara sumir, Se- 
telah vonisnya mempunyal kekuatan hukum dan pelanggar 
telah membayar, maka dalam waktu tujuh hari pelanggar 
izin bangunan yang terkena pembongkaran harus melaksana- 
kan pembongkaran bangunannya.

Apabila dalam waktu tersebut pembongkaran itu be
lum juga dilaksanakan, maka ia perlu diperingatkan dua 
kali, tetapi bila pembongkaran itu tetap belum dilaksana-
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ken, make Dinas Pengawasan Pembangunan mengusulkan kepa- 
da Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya agar 
menerbitkan Surat Perintah Pembongkaran itu* Hal ini te
lah ditentukan dalam pasal 74- Peraturan Daerah Ho* 55 
Tahun 1955* yaitu:

1. barang siapa dijatuhi hukuman karena pelanggaran 
terhadap apa yang dimaksud pasal 73* dlharuskan 
dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah 
mengadakan tindakan-tindakan seperlunya untuk me- 
lengkapi kekurangan-kekurangan, demikian pula 
mengubah atau metnperbaiki segala sesuatu yang 
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam 
peraturan ini (perintah yang diberikan oleh Kepa
la Daerah berdasarkan peraturan ini);

2* bareng siapa melalaikan kewajiban tersebut di 
atas, maka biaya yang bersangkutan segala sesuatu 
dapat dikerjakan oleh atau nama Kepala Daerah.
Dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pembongkaran 

dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya, 
maka pembongkaran dilaksanakan atau diserahkan oleh apa- 
rat Dinas Pengawasan Pembangunan dibantu oleh aparat 
Pembantu Walikota di wilayah tempat bangunan itu berdi- 
ri. Selain itu pembongkaran itu juga dilaksanakan oleh 
suatu Team Koordinir yang dipimpin oleh Seksi Ketertiban 
Umtun dari Dinas Pengawasan Pembangunan dan biaya pembong
karan dibebankan kepada si pelanggar izin bangunan yang 
melalaikan kewajiban untuk membongkar sendiri.

Adapun besamya jumlah hukuman denda yang dikena
kan kepada si pelanggar izin bangunan itu ditentukan 
berdasarkan:
a. luas bangunannya yang dimohonkan izin bangunan;
b. bentuk bangunannya yaitu bangunan biasa atau bangun

an bertingkat;
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c* eikap dari pelanggar izin bangunan itu sendiri.
Tetapi hal ini tidak boleh melebihi jumlah maksi- 

mal Rp 10.000,00 (sepuluh rlbu rupiah).
Perlu diketahui bahwa walaupun sudah diadakan pe

meriksaan di tempat oleh pengawas dari Bagian Pengawasan 
dan Penertiban Bangunan, pada prinsipnya belum diperke- 
nankan memulai pekerjaan untuk mendlrikan bangunan eebe- 
lum menerima izin bangunan. Kecuali dalam hal-hal terse
but antara lain:
1* apabila dalam pemeriksaan dan penelitian teknik dari 

Bagian pengawasan dan Penertiban Bangunan dan atau 
Bagian Kontruksi sudah selesai dan dltandatangani 
oleh kepala bagian yang bersangkutan;

2* apabila yang bersangkutan sudah melunasi kewajiban 
pembayaran retribusi izin bangunan dan lain-lainnya 
berdasarkan peraturan daerah yang telah ditetapkan 
(Peraturan Daerah Ho. 3 Tahun 1974)*

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas maka 
Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan atas nama Walikota- 
madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya, mengeluarkan 
atau menerbitkan Surat Keputusan Memulai Pekerjaan (SKMP). 
Dengan dlkeluarkennya surat keputusan tersebut, pemohon 
diperkenankan untuk memulai pekerjaan mendlrikan bangun
annya. Demikian penjelasan Kepala Dinas Pengawasan Pem
bangunan.
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BAB III

HAMBATAN DALAM PEHGURUSAH IZIN BANGUNAN

Tanah merupakan faktor yang penting, karena me
nyangkut pula masalah produksi pertanian, perkembangan 
usaha tani, pemukiman penduduk kota, kelestarian ling- 
kungan hidap, pengamanan sumber-sumber kekayaan alam, 
dan lain-lainnya* Dengan demikien bagi pengadaan bangun
an, tanah merupakan faktor yang tidak dapat dipandang 
kecil.

1. Masalah Status Tanah
Untuk mendirikan bangunan di atas tanah itu, ha

rus jelas dahulu status tanah, status peruntukannya 
(tataguna tanah) dan pula hak-hak yang melekat pada ta
nah tersebut. Oleh karena itu, sebelum membahas berbagai 
hambatsn yang timbul dalam pengurusan izin bangunan, ma
ka terlebih dahulu akan dibahas masalah tanah yang masih 
ada hubungannya dengan izin bangunan.

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu 
(bab II) maka di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Surabaya terdapat bermacam-macam status tanah, seperti; 
tanah negara, tanah bekas hak Barat, tanah yang terdaf- 
tar menurut Undang-undang fokok Agraria, tanah adat yang 
dikelola oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Surabaya.

Dengan adanya bermacam-macam status tanah itu maka
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persoalan/hambatan yang mungkin timbal dalam ponguruean 
izin bangunan adalah:
1. apakah tanah itu dikuasal oleh Pemerintah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Surabaya. Hal ini termasuk masalah 
yang dikelola oleh Dinas Tanah dan Humah;

2. bagaimana tata guna tanah* Ini dikelola oleh Dinas 
Perencanaan dan Tata Kota;

3* penyelesaian izin bangunan itu, yang dikelola oleh 
Dinas Pengawasan Pembangunan.

Bagi tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotama
dya Daerah Tingkat II Surabaya, pemohon harus mengajukan 
permohonan hak sewa atau surat izin sewa tanah kepada 
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Adapun surat izin sewa tanah ini dibagi menjadi 
tiga macam, yakni;
1. surat warns hijau diberikan kepada mereka yang:

a. luas tanahnya minimal 100 meter persegi;
b* bebas atau tidak terkena perencanaan tataguna ta

nah;
c* masa laku izinnya tiga tahun;

2* surat wama kuning diberikan kepada mereka yang: 
a* luas tanahnya kuraag dari 100 meter persegi;
b. tanahnya sebagian atau seluruhnya terkena jalur 

hijau;
c. surat wama merah diberikan kepada mereka yang 

tanahnya tidak sesuai dengan perencanaan yang ter- 
tera dalam zonning plan yang telah ditetapkan.
Bagi pemohon yang mengajukan izin bangunan dengan
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tanah yang sudah jelas status tanahnya tidak akan mene- 
mui kesulitan atau hambatan, tetapi bagi mereka yang 
status hak atas tanahnya belum jelas, dalam pengorasan- 
nya akan menghadapi kesulitan* Misalnya untuk tanah 
yang dikelola Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Surabaya, untuk mendapatkan izin bangunan harus mempu- 
nyai surat izin sewa tanah yang berwame hijau.

Masalah lain timbul apabila luas tanah si pemo
hon izin bangunan itu kurang dari luas minimal (100 m2), 
sedaagkan lokasi tanah tersebut sesuai dengan perencana
an tata kota* Dalam hal ini apakah bangunan tersebut 
termasuk bangunan liar, karena tidak mempunyai izin ba
ngunan, sehingga yang demikian itu akan membawa akibat 
yang tidak diinginkan kepada penghuninya.

Soal pembangunan dan pemanfaatan tanah di daerah 
perkotaan diatur dalam Undang-undang Pembentukan Kota, 
yaitu:
a. staadsvormings ordonantie (staatsblad No. 168 Tahun

1948);
b* staadvormings verordening (staatsblad No* 40 Tahun

1949).
Undang-undang pembentukan kota ini adalah Produk 

Pemerintah Belanda yang bertujuan untuk mengadakan peng- 
aturan dalam menjamin pembentukan kota yang dipertim- 
bangkan dengan gaksama, terutama bagi pembangunan kemba- 
li secara tepat dari daerah-daerah yang ditimpa perang*

Selanjutnya Staadsvormingsverordening menegaskan 
mengenai rencana kota yang tercantum dalam pasal I, yang
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terjemahannya berbunyi sebagai berikut:
rencana kota menunjukkan dan memuat euatu perkem- 
bsngan kota yang sesuai dengan sifat-sifat kemasya- 
rakatan, sifat geografis serta pertumbuhannya yang 
dapat diperkirakan. Rencana itu harus menuju kepada 
usaha memenuhi keoutuhan penduduk sesuai dengan si- 
fat-sifatnya dan harus menuju pelaksanaan tugasnya 
yang harmonis sebagai kota dalam keseluruhannya se- 
gala sesuatunya dalam lingkungan yang tepat dengan 
sekitamya serta dengan mengindahkan fungsi kota 
itu dalam hubungannya dengan segala sesuatu.

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya 
dalam penataanf pengembangan dan perluasan kota Suraba
ya menetapkan semi daerah-daerah sebagai berikut:
1* daerah perindustrian;
2* daerah pemukiman;
3* daerah perkotaan.

Dengan demikian pemanfaatan tanahnya disesuaikan 
dengan penggolongan daerah tersebut, artinya tanah-ta- 
nah di daerah yang diperuntukkan, misalnya untuk daerah 
perindustrian tidak dapat digunakan untuk pemukiman de
mikian juga sebaliknya.

Hal ini ditentukan oleh pasal 2 ayat 1 Staadsvor-
mingsverordening yang menyatakan:

rencana pembentukan kota harus memuat sekurang-ku- 
rangnya ketentuan sebagai berikut untuk peruntuk- 
kan daerah-daerah yang diperlukan bagi perumahan 
rakyat, untuk perusahaan dan perdagangan, untuk pe- 
kerjaan-pekerjaan bangunan umum dan untuk perleng- 
kapan-perlengkapan sosial, teknis, kesehatan*

Tetapi, dalam kenyataannya tanah yang semestinya 
diperuntukkan bagi daerah perindustrian menurut Master 
Plan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya 
oleh masyarakat, tanah tersebut telah diduduki secara 
liar untuk dijadikan pemukiman.
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Untok mengatssi kasus tersebut pemerintah Kotama
dya Daerah Tingkat II Surabaya dengan mempertimbangkan 
kondisi aoaial ekonomis, sosial politis terpaksa menyi©- 
pang dari master plan yang telah ditentukan.

Akhirnya menetapkan daerah tersebut sebagai dae
rah pemukiman dengan 8pa yang diaebut pemutihan, artinya 
bahwa daerah tersebut diaahkan menjadi daerah pemukiman.

K&sus serupa tentang pendudukan aecara liar dapat 
timbul sengketa antara penghuni liar dengan pemegang Su
rat Keputusan Izin Tanah*

Sehubungan dengan masalah tersebut maka Pemerin
tah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya mengambil jalan 
terakhir yang paling singkat dengan memberikan penggan
tian tanah kepada pemegang izin pertama* Dengan kata la
in, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya me- 
ngesahksn atau melegalisir adanya penghuni liar yang se- 
cara yuridis bertentangan dengan Peraturan Perundang-un- 
dangan (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Ho. 
51 Tahun. I960) tentang larangan pemakaian tanah tanpa 
izin yang berhak atau kuasanya, LN Ho* 158 Tahun I960.

Adakalanya pemegang surat izin sewa tanah (surat 
hijau), tidak dapat membang un/men dirik an rumah di atas 
tanah itu dalam waktu yang telah ditentukan (satu ta
hun), karena tanah itu telah diakui (dihaki) juga oleh 
orang lain secara tidak sah. Yuridis fozmil pemegang 
hak atas tanah itu sudah kehilangan haknya, tetapi ke- 
nyataannya masih diakui sah oleh Pemerintah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Surabaya.
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Sehubtmgan dengan apa yang telah diuraikan di 
atas make instansi yang diberi wewenang untuk penataan, 
pengembangan dan perluasan yang telah ditetapksn master 
plan, dengan surat keputusan atau peraturan daerah mau- 
pun detail plan ialah dinas perencanaan dan tata kota. 
Kaitannya dengan izin bangunan memberi pelbagai pertim
bangan, di antaranya:
1* apakah tanah yang dimohonkan izin bangunan tersebut 

sesuai dengan peruntukkan untuk pemukiman;
2. apakah tanah yang dimohonkan izin bangunan tersebut 

tidak terkena garis sempadan jalan, maupun tidak 
terkena jalur hijau (taman).

Pertimbangan tersebut diperlukan sebagai salah satu 
persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon izin ba
ngunan. Untuk mendapatkan basil penelitian dan pertim
bangan dari dinas perencanaan dan tata kota, maka pe
mohon izin bangunan itu harus mengajukan permohonan 
penelitian dan pertimbangan atas tanahnya dengan meng- 
isi formulir model C yang meliputl:
1. surat pemilikan Janah yang berupa sertifikat hak mi- 

lik, hak pakai, hak guna bangunan dan surat izin se
wa tanah bagi tanah-tanah yang dikelola Pemerintah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

2. turunan garis sempadan (situasi);
Untuk mendapatkan turunan garis sempadan ini harus 
mengajukan permohonan kepada bagian perencanaan dan 
tata kota, dengan melampirkan tanda bukti tanah;

3# kartu tanda penduduk pemohon atau tang akan menunjuk-

24

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PEMBERIAN IZIN BANGUNAN ... OLIVIA SHIRLINE WIRATNO



ken tanah yang akan diteliti atau diukur*
Kemudian bagian ukur (Dinas Perencanaan dan Tata 

Kota) mengadakan pengukuran dan pematokan yang sesual 
dengan garis sempadannya. Hasil penelitian yang berupa 
gambar diserahkan kepada pemohon yang kemudian diguna- 
kannya untuk mengajukan permohonan izin bangunan*

Perlu dijelaskan bahwa pembuatan gambar itu me- 
merlukan waktu yang cukup lama, yang mengakibatkan ter- 
tumpuknya pada seksi ukur, dan Ini merupakan hambatan 
pula dalam rangkaian penyelesalan izin bangunan* Selain 
itu pemohon terbentur pula biaya pembuatan gambar yang 
dirasakan mahal dan apabila pemohon menginginkan penye- 
lesaian yang lebih cepat, maka ia harus mengeluarkan 
biaya tambahan di luar ketentuan yang berlaku*

2. Hambatan-harobatan yang Ter.iadi dalam Proses Pengorus- 
an Izin Bangunan

Beberapa hal yang merupakan hambatan antara lain: 
2*1 sistem penyelenggaraan dapat dikatakan berlarut-la- 

rut. Salah satu soal misalnya pemeriksaan gambar 
bangunan dilakukan oleh beberapa bagian, seperti 
Kepala Sub Seksi Perizinan, Kepala Seksi Perizinan, 
dan Bagian Pengawasan dan Penertiban Bangunan, De- 
mikian pula mengenai konsep izin bangunan, sehing- 
ga tentu saja menambah lamanya proses izin bangun
an itu. Prosedur izin bangunan dianggap rumit dan 
meskipun sebetulnya sudah diusahakan untuk menekan 
atau menyederhanakan. Sarana administrasi kurang

25

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PEMBERIAN IZIN BANGUNAN ... OLIVIA SHIRLINE WIRATNO



memadai. Hal ini meliputi biaya, kelengkapan ed- 
ministrasi aparat-aparat pelaksana pelayanan ma- 
syarakat.
Jumlah permohonan izin bangunan yang diajukan cu- 
kup besar eetiap tahun kurang lebih sebanyak dua 
ribu berkas;

2*2 Kepala Bagian Umum atau Bagian Tata Usaha Dinas
Pengawasan Fembangunan mengakui kurang edanya di- 
siplin kerja dalam pelayanan masyarakat, sehingga 
mengakibatkan kurang lancamya proses izin bangun
an tersebut;

2*3 mengenai biaya izin bangunan itu sendiri seperti
dijelaskan dalam bab II, tidak begitu besar. Teta
pi yang masih dirasakan berat bagi warga masyara
kat ialah mengenai biaya pembuatan gambar bangun
an yang cukup mahal. Dengan demikian kalau dika- 
bulkan, merupakan beban yang cukup berat bagi war
ga masyarakat yang mengajukan permohonan izin ba
ngunan tersebut;

2.4* dalam Peraturan Daerah No* 55 Tahun 1955 terdapat 
beberapa pasal yang tidak atau kurang sesuai de
ngan perkembangan sosial ekonomis masyarakat dan 
situasi tanah di daerah yang bersangkutan antara 
lain; pasal 22 ayat 2 dan pasal 68c.
Ketentuan ini perlu ditinjau kembali dengan tidak 

menghilangkan tujuan semula nazaun dapat dilaksanakan 
oleh masyarakat pada umumnya.

Maka untuk mengatasi semua kesulitan dalam penye-

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PEMBERIAN IZIN BANGUNAN ... OLIVIA SHIRLINE WIRATNO



lesaian izin bangunan itu, Pemerintah Kotamadya Daerah 
Tingkat II Surabaya c.q* Bagian Dinas Pengawasan Pemba
ngunan telah mengadakan beberapa langkah untuk menrper- 
cepat pelayanan pemberian izin bangunan itu, di antara- 
nya, dengan jalan:
a* mengadakan koreksi pendahuluan, artinya pemeriksaan 

berkas-berkas sebelum permohonan masuk dan memeriksa 
apakah persyaratan sudah lengkap;

b. memberikan pelayanan yang baik dan cepat;
c. menyelenggarakan penyuluhan yang berupa penerangan 

kepada masyarakat mengenai pentingnya izin bangunan;
d. mengadakan reorganisasi, yeitu, sebelum tahun 1977 

bagian perizinan dan ketertiban umum merupakan satu 
seksi; kini sudah dipisahkan menjadi dua seksi, ya
itu seksi perizinan dan seksi ketertiban umum.

3* Letak dari Warga Masyarakat Sendiri
Apakah ketentuan izin bangunan itu mencerminkan 

kesadaran hukum masyarakat atau kepatuhan hukum. Hal ini 
dapat ditinjau dari beberapa segi:
a* segi ketaatan terhadap Peraturan Daerah No* 55 Tahun 

1955 dan pelanggaran hukum terhadap peraturan daerah 
tersebut. Ditinjau dari kepatuhan, maka hanya sebagi- 
an masyarakat sudah memenuhi anjuran-anjuran Pemerin
tah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk meng- 
urus izin bangunan. Hal ini terbukti sebab tiap ta
hun rata-rata dua ribu buah permohonan izin bangunan 
yang masuk di dinas pengawasan dan penertiban pemba-
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ngunan. Padahal dalam kenyataannya yang mendlrikan 
bangunan lebih banyak dari jumlah tersebut;

b. segi pelanggaran izin bangunan temyata dari tahun 
ke tahun menunjukkan angka yang menanjak. Pelanggar- 
tersebut temyata sampai bulan September saja sudah 
793 kasus, padahal Pemerintah Kotamadya Daerah Ting
kat II Surabaya sudah beruBaha memperbaiki struktur 
organisasi dan prosedur pengajuan izin bangunan.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan mengapa 
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tidak 
dapat melaksanakan sanksi tersebut sebagai berikut: 
apabila menyangkut si pelanggar dengan status ekonomi 
lemah, maka pembongkaran tidak dapat dilaksanakan kare
na:
a. biaya pembongkaran yang harus ditanggungnya sendiri;
b. bangunan rumah tersebut merupakan tempat tinggal sa- 

tu-satunya bagi yang bersangkutan.
Apabila pembongkaran bangunan tersebut dilaksanakan 
oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, 
maka ini akan menyebabkan bertambah besar anggaran dae- 
rah, karena harus membayar ganti rugi dan menyediakan 
tanah relokasi.

Apabila terdapat masalah: bagaimana dengan penye- 
lesaian izin bangunannya, padahal bangunannya sudah ber- 
dirl, sedangkan ketentuan yang mengatur masalah tersebut 
belum ada* Menurut hemat saya penyelesaian kasus terse
but di atas dapat ditrapkan secara analog pasal 19 ayat 
7 Peraturan Daerah So. 55 Tahun 1955 terhadap bangunan
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liar yang berbunyi sebagai berikut:
apabila permohonan itu mengenal penambahon dua ben- 
tuk bangunan pembaharuan-pembaharuan maka dari ren- 
cana-rencana dan gambar-gambar tersebut di atas ha- 
nya dilampirkan yang perlu-perlu saja, sekedar un
tuk memberikan gambar an yang jelas mengenai kons- 
truksinya, akan tetapi dari bangunan-bangunan yang 
sudah ada harus ditunjukkan gambar-gambar yang se- 
suai dengan syarat-syarat tersebut di atas dan da
lam jumlah cukup dapat dipertimbangkan sifat peker- 
jaannya.

Masalah lain yang timbul apabila bangunan yang 
sudah ada, tidak sesuai atau bertentangan dengan pera
turan izin bangunan. Menurut pasal 74 Peraturan Daerah 
No. 55 Tahun 1955» si pelanggar izin bangunan itu diha- 
ruskan menyingkirkan, mengubah atau memperbaiki segala 
sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan 
Peraturan Daerah No* 55 Tahun 1955* Akan tetapi masalah 
yang lebih sulit dijumpai bagi Pemerintah Kotamadya Dae
rah Tingkat II Surabaya, jika si pelanggar izin bangun
an itu tidak mau melaksanakan secara sukarela ketentuan 
pasal 74 Peraturan Daerah No. 55 Tahun 1955 tersebut.

Dengan adanya problema-problema tersebut di atas 
maka timbul pertanyaan apakah peraturan izin bangunan 
(Peraturan Daerah No. 55 Tahun 1955) itu masih effektif* 
Hal ini disebabkan tidak sepenuhnya ditaatinya oleh ma- 
syarakat, jugs sanksi pelanggarannya tidak dapat dilak- 
sanakan. Ini adalah tantangan bagi Pemerintah Daerah 
Tingkat II Surabaya.

Dengan adanya faktor-faktor tersebut apabila di- 
kaitkan dengan hukum masyarakat maka timbul pertanyaan 
mengapakah masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat
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di Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya, masih rendah 
tingkat kesadaran hukumnya staukah memang peraturan 
izin bangunan sudah lagi mencerminkan kesadaran hukum 
bagi masyarakat•

Memang sulit menentukan masalah tingkat kesadar
an hukum tersebut, sebab kesadaran hukum itu sendiri 
tidak bersifat umum dan konstan, tetapi masih bersifat 
individuil. Hal ini berkaitan dengan banyaknya variasi 
tingkat kehidupan masyarakat kota, walaupun sudah mene- 
rima proses modemisasi.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka Pemerin
tah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya perlu mengada- 
kan bimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat ten- 
tang izin bangunan dalam masa pembangunan serta tujuan 
diadakannya peraturan izin bangunan itu dengan segala 
aspeknya.

Dengan pelaksanaan izin bangunan dengan tepat, 
berarti bangunan rumah yang didirikan telah memenuhi 
persyaratan sebagai berikut:
a. kesehatan:

dalam ketentuan izin bangunan ditetapkan minimal ba- 
gaimana bentuk bangunan, pengaturan jendela, lubang 
angin, dan sebagainya yang semuanya memenuhi syarat 
kesehatan;

b. lingkungan:
persil-persil tanah harus sesuai dengan peruntukan- 
nya, yaitu untuk pemukiman, sehingga benar-benar ber- 
fungsi sebagai tempat tinggal yang nyaman, tentram
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dan bebas dari segala gangguan maupim polusi; 
o* konstruksi:

adanya konstruksi bangunan yang memenuhi persyaratan 
maka tidak membahayakan bagi keselamatan umum.

Di samping itu perlu pula diadakan peninjauan 
kembali peraturan mengenai pendirian bangunan-bangunan 
(Peraturan Daerah No, 55 Tahun 1955) mengingat peratur
an tersebut dibuat pada tahun 1955* agar supaya dapat 
disesuaikan dengan pesatnya kemajuan teknologi khusus
nya dalam pembangunan dan kontruksi rumah. Selain itu 
perlu juga mengerahkan serta penataran kepada aparat 
yang bertugas pada dinas pengawasan dan pembangunan ser
ta dinas lain-lainnya yang bersangkut-paut dengan masa
lah izin bangunan tersebut.
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BAB IV

m i l i k
•D*.Vn»oPUSTAKAAN

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Kesulitan dan hambatan dalam mengurus izin bangunan 
antara lain karena status tanah kurang jelae atau 
diragukan. Hal ini karena pemohon ingin cepat memi- 
liki tanah untuk dapat membangun rumah tempat ting- 
galnya, tanpa menyelidiki dahulu status tanahnya.

b. Pelayanan terhadap permohonan pengajuan izin bangun
an terlalu panjang dan berliku-liku. Di samping itu 
kurang memadainya sarana pelayan sehingga dapat mem- 
pengaruhi kurang lancamya pelayanan proses issin ba
ngunan.

c. Disiplin kerja aparat-aparat pelaksanaan dalam me- 
laksanakan tugasnya kurang, ditambah pula tidak ber- 
tindak dengan tegas terhadap para pelanggar izin ba
ngunan, sehingga ada kecenderungan meningkatnya ka- 
sus pelanggaran.

d. Masyarakat kurang mentaati peraturan izin bangunan 
buken karena tidak memiliki kesadaran hukum tetapi 
mungkin masyarakat menganggap peraturan izin bangun
an tidak sesuai dengan perkembangan sosial ekonomis 
masyarakat maupun perkembangan teknologi modem.

2. Saran

a. Peraturan Daerah No. 55 Tahun 1955 tentang peraturan
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pendirian bangunan-bangunan di Daerah Tingkat II S 
Kotamadya Surabaya perlu diadakan perubahan-perubah- 
an mengingat pesat perkembangan teknologi modem 
khususnya di bidang pembangunan. Di samping itu per
lu jtige diadakan peraturan izin bangunan yang bersi- 
fet nasional, sehingga dapat dipakai sebagai d&sar 
pembentukan peraturan izin bangunan di seluruh Indo
nesia.

b. Untuk kepentingan eosial ekonomis, hendaknya diada
kan pemutihan terhadap bangunan-bangunan yang sudah 
ada, baik terhadap tanah yang belum ditetapkan per- 
untukannya maupun yang sudah ditetapkan peruntukan- 
nya (zonning). Di samping itu agar ada tata tertib 
dalam pengeluaran izin bangunan dan penertiban ter
hadap bangunan-bangunan yang akan didirikan maupun 
yang sudah berdiri, apabila terjadi pelanggaran di— 
ambil tindakan tegas*

c. Untuk mempercepat proses penyelesaian izin bangunan, 
maka perlu adanya koordinasi yang terpadu antara di
nas pengawasan pembangunan, dinas perencanaan dan 
tata kota dan dinas tanah dan rumah atau dapat di
gun akan sistem penyelesaian satu atap.

d* Perlu diadakan pendekatan terhadap masyarakat untuk 
meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin sosialnya.
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