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ABSTRAK 

 

Pemberian izin yang kurang terkontrol menyebabkan tidak sesuainya 

pembangunan wilayah dengan pengaturan zonasi yang telah ditentukan.  

Pemberian izin merupakan salah satu implementasi dari upaya pengendalian 

pemanfaatan ruang. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan 

perundang – undangan. Undang – Undang telah mengatur mengenai  upaya dalam 

pengendalian pemanfaatan ruang. Upaya – upaya tersebut adalah pengaturan 

zonasi, pemberian izin, pemberian insentif dan disinsentif, dan pemberian sanksi. 

Izin pemanfaatan ruang selain berfungsi sebagai fungsi pengendalian, juga 

sebagai sumber dari Pendapatan Asli Daerah. Izin sebagai sumber Pendapatan 

Asli Daerah dapat disebut juga sebagai retribusi. Perizinan pemanfaatan ruang 

memiliki sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata. 

Kata Kunci : pengendalian pemanfaatan ruang, perizinan, sanksi 
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ABSTRACT 

 

The grant of permit poorly controlled causing no match the construction of a 

territory with the regulation of zoning as specified. The grant of permit is one of 

implementation of efforts to control the use of space. This writing of thesis is 

using the method of statue approach. Laws already set up about the effort 

incontrol of space utilization. That efforts in space utilization are setting zoning, 

the grant of permit, give incentives and disincentives, and give sanction. The 

grant of permit besides serves as a function control, also as the source of local 

revenue. Permission as a source of local revenue can be called also as 

retribution. Licensing usage of space having administrative sanctions, criminal 

sanctions, and civil sanctions. 

Keywords: efforts in space utilization, grant of permit, sanctions. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan 

wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam 

bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa 

kepada Bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara 

berkelanjutan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat 

yang terkandung dalam pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Ruang yang diatur di dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 

2007 adalah ruang di mana Negara Republik Indonesia mempunyai hak 

yurisdiksi, yang meliputi hak berdaulat di wilayah teritorial maupun kewenangan 

hukum teritorial berdasarkan ketentuan konvensi yang bersangkutan yang 

berkaitan dengan ruang laut dan udara. 

Negara Indonesia terdiri dari wilayah nasional sebagai satu kesatuan wilayah 

provinsi dan wilayah kabupaten / kota yang masing – masing merupakan sub – 

sistem ruang menurut batasan administrasi.
1
 Saat ini, dalam pengelolaan 

pengelolaan penataan ruang terutama di wilayah perkotaan menghadapi masalah 

yang cukup berat. Banyak faktor yang mendukung terciptanya masalah ini, salah 

                                                           
1
 Budi Suprayitno, Tata Ruang dalam pembangunan Nasional (Suatu Strategi dan 

Pemikiran), Lembaga Strategis Pengembangan Ilmu, Jakarta, Cet. II, 1996, h. 65. 
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satunya adalah pemberian izin yang kurang terkontrol dalam pembangunan suatu 

bangunan, baik sebagai perumahan, perkantoran, maupun pabrik. 

Ruang merupakan aspek yang sangat penting bagi masyarakat di Indonesia. 

Segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pasti membutuhkan ruang atau 

spasial. Ruang yang dibutuhkan oleh masyarakat haruslah ruang yang aman, 

nyaman, serta harmonis tanpa adanya suatu konflik. 

Negara Indonesia merupakan negara yang berkembang, sehingga dari segi 

perekonomian juga sedang mengalami perkembangan. Perkembangan ini terlihat 

dengan banyaknya investor baik asing maupun lokal yang menanamkan modalnya 

di Indonesia yang mana salah satu wujudnya adalah dengan pembangunan pabrik 

dan juga gedung – gedung perkantoran maupun perumahan yang dibangun oleh 

developer. Sejatinya, hal ini merupakan hal yang baik dalam meningkatkan 

perekonomian Indonesia, namun apabila dalam pembangunannya tidak disertai 

dengan izin yang jelas dan tidak ada pengawasan yang ketat, akan banyak dampak 

negatif yang timbul. Dampak negatif ini selain juga akan mengotori lingkungan, 

juga semakin tidak sesuainya pembangunan kota dengan perencanaan wilayah 

yang telah diatur sebelumnya. Selain itu, dengan meningkatnya pembangunan ini, 

akan membuka lapangan kerja baru yang mana akan berakibat banyaknya 

masyarakat dari desa akan hijrah ke kota, yang biasa disebut dengan urbanisasi. 

Apabila tingkat urbanisasi ini meningkat, akan butuh lahan baru untuk rumah 

mereka. Dampak buruknya adalah, apabila mereka tidak memiliki cukup finansial, 

mereka akan membuat tempat tinggal liar tanpa izin yang akan membuat kota 

menjadi kumuh dan tidak terawat. 
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Menurut Pasal 1 angka 15 Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007, yang 

dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk 

mewujudkan tertib tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan 

agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. 

Pengendalian pemanfaatan ruang diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 40 

Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007.
2
 

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, 

Penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut, yaitu : 

a. Apakah izin pemanfaatan ruang itu memiliki fungsi pengendalian? 

b. Apakah sanksi dalam perizinan pemanfaatan ruang itu hanya berupa 

sanksi administratif saja? 

 

3. Penjelasan Judul 

Penulisan skripsi ini mengambil tema pengendalian pemanfaatan ruang 

berkaitan dengan perizinan dalam tata ruang, dengan judul “Pengendalian 

pemanfaatan Ruang melalui Perizinan”. Untuk itu perlu dijabarkan artinya agar 

dengan mudah dapat dimengerti. 

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007, 

dalam penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

                                                           
2
 Urip Santoso,  Hukum Penataan Ruang, Airlangga University Press, Surabaya, 2012, 

h.58 
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Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 Undang – undang Nomor 26 

Tahun 2007, yang dimaksud dengan pengendalian pemanfaatan ruang adalah 

upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Ada 4 (empat) upaya yang dapat 

ditempuh dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang, yaitu sebagai berikut : 

a. Penetapan peraturan zonasi 

Peraturan zonasi disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan 

ruang. Peraturan ini disususn berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk 

setiap zona pemanfaatan ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang 

harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang 

yang dapat terdiri atas ketentuan tentang (amplop ruang koefisien dasar 

ruang hijau,koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis 

sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan 

lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman nyaman, 

produktif, dan berkelanjutan. 

b. Perizinan 

Ketentuan perizinan diatur oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

menurut kewenangan masing – masing sesuai dengan etentuan Peraturan 

Perundang – undangan. Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan 

yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan harus dimiliki 

sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. Izin yang dimaksud adalah izin 

lokasi / fungsi ruang, amplop ruang, dan kualitas ruang. 

c. Pemberian Insentif dan Disinsentif 
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Dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan ruang, agar pemanfaatan ruang 

sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif dan / 

atau disinsentif oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Penerapan yang 

dilakukan secara terpisah digunakan untuk perizinan skala kecil / 

individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan yang 

dilakukan secara bersamaan digunakan untuk perizinan skala besar / 

kawasan dalam skala besar / kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan 

ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara 

bersamaan. Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan 

imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata 

ruang wilayah, sedangkan disinsentif merupakan perangkat untuk 

mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak 

sejalan dengan rencana tata ruang wilayah. 

d. Pengenaan sanksi 

Pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap 

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dalam 

peraturan zonasi. Dalam Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 diatur 3 

(tiga) macam pengaturan sanksi, yaitu : Sanksi administratif, Sanksi 

pidana, dan Sanksi perdata.
3
 

 

 Pengertian izin adalah suatu persetujuan dari pemerintah berdasarkan 

peraturan perundang – undangan untuk menyimpang dari ketentuan peraturan 

                                                           
3
Ibid, h. 61 
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perundang – undangan tersebut.
4
 Dengan memberi izin Pemerintah 

memperkenankan orang yang memohon untuk melakukan tindakan – tindakan 

tertentu yang sebenernya dilarang, hal ini menyangkut perkenan bagi tindakan 

yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan. Dengan demikian 

pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan 

tingkah laku para warga.
5
 

 

 Izin digunakan oleh para penguasa sebagai instrumen untuk 

mempengaruhi hubungan dengan) para warga agar mau mengikuti cara yang 

dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan kongkrit. Namun, kadangkala ia dapat 

disimpulkan dari konsiderans, undang – undang, atau peraturan yang mengatur 

izin tersebut atau dapat pula dari isi atau sejarah lahirnya undang – undang itu. 

Instrumen izin digunakan oleh penguasa pada sejumlah besar bidang 

kebijaksanaan. Ini terutama berlaku bagi hukum lingkungan, hukum pengaturan 

ruang, dan hukum perairan.
6
 

 Dengan memberlakukan perizinan dalam kaitannya dengan pengendalian 

pemanfaatan ruang dan melakukan pengawasan terhadapnya merupakan suatu 

penegakan hukum. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk 

tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman 

                                                           
4
 J.B.J.M Ten Berge dan N.M.Spelt, Pengantar Hukum Perizinan, Cet 1, Yuridika, 

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 13, h.2 
5
 Ibid, h.2 

6
 Ibid, h. 5 
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perilaku dalam lalu lintas atau hubungan – hubungan hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara.
7
 

 Di tinjau dari sudutnya Penegakan hukum di bagi menjadi dua macam, 

yaitu : penegakan hukum dari sudut subjeknya dan penegakan hukum dari sudut 

objeknya.
8
 Penegakan hukum dari sudut subjeknya penegakan hukum itu dapat 

dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya 

penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti 

luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap 

hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan 

sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan 

hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. 

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan 

sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan 

memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
9
 

Penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi 

hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan 

sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan 

yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan 

yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu 

hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.
10

 

                                                           
7
 Jimly Asshiddiqie, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru 

Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata 

Negara dan Administrasi Negara Indonesia 
8
 Ibid, 

9
 Ibid, 

10
 Ibid, 
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4. Alasan Pemilihan Judul 

 Alasan Penulis mengangkat permasalahan yang terkait dengan tema 

pengendalian pemanfaatan ruang berkaitan dengan perizinan dalam tata ruang 

adalah sejatinya, dalam penetapan peraturan zonasi telah diatur mengenai 

pembagian zonasi wilayah dalam suatu daerah. Sebelum melakukan 

pembangunan suatu bangunan, harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Diberikan 

atau tidaknya izin untuk mendirikan suatu bangunan ini juga harus disesuaikan 

dengan pembagian zonasi wilayah yang sudah ada, apakah di lokasi tersebut dapat 

dibangun suatu bangunan atau tidak. 

 Saat ini, dalam pemberian izin sudah tidak sesuai dengan peraturan zonasi 

yang telah ditetapkan, banyak izin yang tetap diberikan yang mana akan membuat 

alih fungsi suatu wilayah. Oleh karena itu,diperlukan penegakan hukum dalam hal 

perizinan terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang dalam mewujudkan tata 

ruang wilayah sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam ketentuan 

perundang – undangan. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, Penulis tertarik 

untuk membahas mengenai judul tersebut. 

 

5. Tujuan Penulisan 

 Penulisan skripsi ini bertujuan untuk : 

a. Untuk mengetahui dalam perizinan pemanfaatan ruang memiliki fungsi 

pengendalian atau tidak serta fungsi lainnya yang terdapat dalam izin 

pemanfaatan ruang. 
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b. Untuk mengetahui sanksi apa saja yang terdapat dalam perizinan 

pemanfaatan ruang, apakah hanya sanksi administratif saja atau terdapat 

sanksi lainnya. 

 

6. Manfaat Penelitian 

 Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

a. Memberikan penjelasan yang komperehensif mengenai fungsi – fungsi apa 

saja yang terdapat di dalam izin pemanfaatan ruang. 

b. Memberikan sumbangan bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat luas 

khususnya dalam penegakan hukum terkait pemeberian sanksi yang 

terdapat dalam izin pemanfaatan ruang. 

 

 

7. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini berdasarkan judul dan 

perumusan masalah yang diajukan dari tahap pendekatan masalah sampai dengan 

analisis bahan hukum adalah sebagai berikut : 

 

7.1. Pendekatan Masalah 
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 Dalam penulisan skripsi ini digunakan tipe ( Statute Approach )
11

 atau 

pendekatan perundang – undangan, yaitu semua permasalahan dikaji dan disoroti 

dari peraturan – peraturan hukum yang berlaku, artinya dengan menelaah semua 

peraturan perundang – undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang 

akan di bahas dalam skripsi ini serta membandignkannya dengan peraturan lain 

yang berhubungan. 

 Skripsi ini juga menggunakan tipe pendekatan konseptual atau ( 

Conceptual Approach )
12

 yaitu pendekatan yang menggunakan konsep – konsep 

hukum yang berasal dari sistem hukum tertentu yang tidak bersifat universal. 

Dengan demikian penulis merujuk pada prinsip-prinsip yang dapat diperoleh dari 

pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. 

 

7.2. Bahan Hukum 

 Sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan 

hukum primer (primary sources or authorities)
13

 seperti peraturan perundang-

undangan dan putusan  pengadilan. 

 

Adapun peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan skripsi ini 

adalah: 

a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

                                                           
11

 Peter Mahmud Marzuki,  Penelitian Hukum,  Kencana Prenada Media, Jakarta,  2008, 

h.97 
12

 Ibid, h.138 
13

 C.F.G Sunaryati Hartono, penelitian hukum di indonesia pada akhir abad ke-20, 

alumni, bandung, 2006, h.134 
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b. Undang – Undang Nomor 2  Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

c. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat 

d. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan 

e. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 

f. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 

g. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dabRetribusi 

Daerah 

h. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 

i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota. 

j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi 

Pamong Praja 

 

 Di samping menggunakan bahan hukum primer dalam skripsi ini juga 

menggunakan bahan hukum sekunder (secondary sources or authorities)
14

 yang 

meliputi bahan-bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, seperti: 

buku, jurnal, majalah, makalah, dan hasil penelitian. 

 

7.3. Pengumpulan Bahan Hukum 

                                                           
14

 Ibid, 
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 Pengumpulan bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder 

dilakukan melalui prosedur indentifikasi dan inventarisasi dengan menggunakan 

studi dokumen. Dalam penulisan ini dilakukan penelusuran untuk mencari bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan 

yang akan dibahas. 

Semua bahan hukum yang terkumpul kemudian diindentifikasi menurut 

permasalahan yang diajukan dalam penulisan ini serta dilakukan pengkajian 

secara mendalam berdasarkan obyek yang terdapat pada rumusan masalah yang 

sesuai dengan topik pembahasan. 

 

7.4. Analisis Bahan Hukum 

 Bahan hukum yang terkumpul dikualifikasikan dengan menentukan fakta 

hukum dan aturan hukum berdasarkan rumusan masalah. Kemudian dilakukan 

analisis dengan menggunakan metode interpretasi aturan hukum yang terkait atas 

fakta hukum yang di temukan untuk menemukan pemecahan dari setiap masalah. 

Disamping itu juga disertai uraian secara kritis dengan menggunakan teori-teori 

hukum yang tersusun secara sistematis dan teratur. 

 

8. Pertanggungjawaban Sistematika 

 Penulisan skripsi yang tersusun dari bab pertama sama dengan bab 

keempat saling berkaitan satu dengan yang lainnya. untuk menggambarkan 

keseluruhan isi skripsi ini maka akan dijelaskan sebagai berikut : 
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 Bab pertama merupakan pendahuluan, dimana salah satunya memuat 

mengenai latar belakang masalah. Di dalam latar belakang tersebut, dapat 

ditemukan dua rumusan masalah, yaitu : Apakah izin pemanfaatan ruang itu 

mempunyai fungsi pengendalian. Apakah sanksi dalam perizinan pemanfaatan 

ruang hanya berupa sanksi administratif saja. Nantinya kedua rumusan masalah 

tersebut akan dibahas di Bab kedua dan Bab ketiga. Selain membahas mengenai 

latar belakang masalah, dalam pendahuluan juga dibahas mengenai penjelasan 

judul, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, metode penelitian, serta tanggung 

jawab sistematika penulisan skripsi ini. 

 Bab kedua merupakan analisis dari rumusan masalah yang pertama, yakni 

penjabaran mengenai fungsi apa saja yang terdapat di dalam izin pemanfaatan 

ruang. Pada bab ini akan dibahas mengenai apakah terdapat fungsi pengendalian 

serta fungsi lainnya dalam izin pemanfaatan ruang. 

 Bab ketiga merupakan analisis dari rumusan masalah yang kedua, yaitu 

penjabaran mengenai sanksi apa saja yang terdapat dalam perizinan pemanfaatan 

ruang. Dalam bab ini akan dibahas apakah hanya sanksi administratif saja yang 

terdapat dalam izin pemanfaatan ruang serta mengenai bagaimana penegakan 

hukum terkait dengan pemberian sanksi. 

 Bab keempat merupakan bab penutup yang merupakan kesimpulan dari 

analisis yang telah dibuat pada bab kedua dan ketiga serta saran yang berkaitan 

dengan pengendalian pemanfaatan ruang melalui perizinan. 
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BAB II 

IZIN PEMANFAATAN RUANG DALAM 

UNDANG – UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 

 

1. Izin Pemanfaatan Ruang 

 Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai satu 

kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk 

ruang yang ada di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia 

Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, 

dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat 

sebagaimana yang diamanatkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang – 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dinyatakan bahwa bumi, air, dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

 Ruang yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia haruslah ditata dengan 

sedemikian rupa oleh Pemerintah yang melaksanakan tugas dari negara untuk 

mewujudkan sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini merupakan tugas 

dari Pemerintah untuk melakukan penataan ruang terhadap ruang yang ada. 

Pengertian dari penataan ruang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 

Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 bahwa suatu sistem proses perencanaan 

tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Unsur – 

unsur dalam penataan ruang meliputi hal berikut, antara lain : 

a. Perencanaan Penataan Ruang 

SKRIPSI

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG... PERMATA DYAH PUTRI



15 

 

 

Perencanaan Tata Ruang merupakan suatu proses untuk menentukan 

struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyususnan dan penetapan 

rencana tata ruang. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 

Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 

b. Pemanfaatan Ruang 

Pemanfaatan Ruang merupakan suatu upaya untuk mewujudkan struktur 

ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui 

penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Hal ini 

diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang – Undang Nomor 26 

Tahun 2007. 

c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan suatu upaya dalam 

mewujudkan tertib tata ruang. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1 

angka 15 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007.
15

 

  

 Ruang merupakan aspek yang sangat penting bagi masyarakat di 

Indonesia. Segala aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat pasti membutuhkan 

ruang atau spasial. Ruang yang dibutuhkan masyarakat haruslah aman, nyaman, 

serta harmonis tanpa adanya suatu konflik. 

 Keterbatasan ruang yang tersedia menjadi suatu masalah yang harus 

dihadapi. Dalam hal ini, masyarakat haruslah bijak dalam menggunakan 

keterbatasan dari ruang yang ada dan juga peran Pemerintah besar halnya dalam 

                                                           
 

15
 Urip Santoso, Op.Cit., h. 45 – 46 
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penataan ruang ini. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu instrumen dalam 

penggunaan ruang ini melalui izin dalam pemanfaatan ruang. Izin ini ada agar 

dalam penggunaan tata ruang sesuai dengan porsi yang telah ditentukan oleh 

Pemerintah dan tidak melebihi batas yang mana akan berakibat tidak seimbangnya 

pembagian tata ruang di Indonesia. 

 Pengertian dari izin adalah suatu persetujuan dari pemerintah berdasarkan 

peraturan perundang - undangan untuk menyimpang dari ketentuan peraturan 

perundang – undangan tersebut. Berdasarkan pengertian izin, maka tujuan izin 

adalah sebagai instrumen dalam mengendalikan aktivitas masyarakat dengan cara 

mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara – cara yang dianjurkan guna 

mencapai suatu tujuan.
16

 Sesuai dengan banyaknya jenis perizinan yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah, makan selain mengendalikan aktivitas masyarakat 

masing – masing izin mempunyai fungsi atau motif berupa : 

a. Keinginan untuk mengarahkan (mengendalikan – sturen) aktivitas – 

aktivitas tertentu, misalnya : izin bangunan; 

b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin – izin lingkungan); 

c. Keinginan melindungi obyek – obyek tertentu (izin penebangan, izin 

membongkar monumen); 

d. Hendak membagi benda- benda yang sedikit (izin penghunian); 

                                                           
  

16
 J.B.J.M Ten Berge dan N.M.Spelt, Pengantar Hukum Perizinan, Cet 1, 

Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 13, h.5 
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e. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orangdan / atau aktivitas – aktivitas 

(izin berdasarkan “Drank – en – Horecawet”, diaman pengurus harus 

memenuhi syarat – syarat tertentu).
17

 

  

 Tujuan izin sebagai sarana yang mengendalikan aktivitas masyarakat, 

sesuai ruang lingkup hukum pemerintahan yang ada dalam bagan hukum 

administrasi oleh de Han, antara lain : 

a. Sarana untuk mengendalikan masyarakat, yaitu dengan peraturan 

perundang – undangan, sebagau contoh yakni : izin 

b. Sarana – sarana partisipasi masyarakat dalam Pemerintahan 

c. Perlindungan hukum 

d. Norma – norma untuk melakukan pemerintahan
18

 

  

 Berdasarkan dengan ruang lingkup administrasi tersebut, maka izin 

merupakan suatu instrumen yang dimiliki Pemerintah untuk mengendalikan 

aktivitas masyarakat sesuai dengan cara – cara yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah dalam peraturan perundang – undangan. Hal ini dimaksudkan untuk 

mencapai pembangunan yang seimbang antara kepentingan masyarakat dengan 

pengusaha / pemegang izin, tidak hanya semata – mata untuk menarik sejumlah 

uang tertentu melalui retribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 

                                                           
  

17
 Ibid. h.4 

 
18

 Philipus M. Hadjon (I), Pengantar Hukum Adminitrasi di Indonesia, Gajahmada 

University Press, Yogyakarta, 1994, h.28 
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 Dalam suatu sistem perizinan, terdiri atas larangan, yakni persetujuan yang 

merupakan dasar perkecualian dan ketentuan – ketentuan yang berhubungan 

dengan izin. Sistem perizinan ini memiliki tiga bagian pokok yang disebut aspek 

yuridis sistem perizinan, yaitu : 

a. Larangan 

Larangan merupakan dasar penetapan persetujuan atau izin yang 

ditetapkan oleh Pemerintah sebagai instrumen yuridis yang bersifat 

pencegahan atau berkarakter sebagai preventif instrumental. Izin 

merupakan instrumen yang biasa dipakai dalam bidang hukum 

administrasi, yang dimaksudkan untuk memengaruhi para warganya agar 

supaya mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan 

yang konkret. Oleh karena itu, asas yang melekat dalam hukum 

administrasi juga melandasi hukum perizinan, salah satu asa tersebut 

adalah asas negara hukum. Dengan berlandaskan asas negara hukum, 

maka setiap larangan yang menjadi dasar dari penetapan suatu izin harus 

diatur dalam peraturan perundang – undangan. Hal ini sebagai realisasi 

dari asas legalitas. Selain pelaksanaan asas negara hukum, dalam 

pelaksanaan tindakan Pemerintah yang berupa penetapan izin juga harus 

merealisasi asas keabsahan yang meliputi : wewenang, prosedur, dan 

substansi. Maka dari itu, terhadap kewenangan Pemerintah dalam 

menetapkan izin haruslah diatur dalam peraturan perundang – undangan. 

Padadasarnya larangan dalam izin merupakan pembatasan terhadap hak 

seseorang, oleh karena itu, setiap larangan harus ditetapkan dalam 
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peraturan perundang – undangan yang mendapat persetujuan oleh dari 

DPR atau DPRD. 

b. Izin 

Izin merupakan persetujuan dari Pemerintah terhadap norma larangan, 

oleh karena itu izin harus ditetapkan dalam bentuk Keputusan Pemerintah, 

bukan peraturan karena izin berisi suatu norma penetapan, bukan norma 

pengaturan (perilaku). Sebagai pelaksanaan asas kepastian hukum, maka 

izin yang berbentuk tertulis, individual, dan konkret harus memuat uraian 

sejelas mungkin tentang isi izin yang diberikan. Isi izin ditetapkan dalam 

diktu, karena diktum merupakan inti dari keputusan yang berisi akibat – 

akibat yang ditimbulkan dari keputusan. Izin merupakan salah satu bentuk 

dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menciptakan hukum. 

Hal ini mengartikan bahwa izin dibentuk oleh suatu hubungan tertentu. 

Dalam hubungan hukum ini Pemerintah menciptakan hak – hak dan 

kewajiban – kewajiban tertentu bagi para pihak yang berkaitan. 

c. Ketentuan – ketentuan 

Ketentuan – ketentuan adalah syarat – syarat yang menjadi dasar bagi 

Pemerintah memberikan suatu izin. Banyak izin yang dikaitkan pada 

syarat – syarat yang berhubungan erat dengan fungsi sistem perizinan 

sebagai salah satu instrumen pengendalian dari Pemerintah. Ketentuan – 

ketentuan merupakan kewajiban – kewajiban yang dikaitkan pada izin 

dalam praktek hukum administrasi guna mencapai tujuan yang diinginkan. 

Ketentuan – ketentuan tersebut dapat meliputi, antara lain : 
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- Ketentuan - ketentuan tujuan (dengan maksud mewujudkan tujuan – 

tujuan tertentu, seperti mencegah terjadinya pengotoran tanah); 

- Ketentuan – ketentuan sarana (kewajiban menggunakan sarana 

tertentu); 

- Ketentuan – ketentuan instruksi (kewajiban bagi pemegang izin untuk 

memberikan instruksi – instruksi tertulis kepada personil tertentu); 

- Ketentuan – ketentuan ukur dan pendaftaran (pengukuran untuk 

menilai kadar bahaya atau gangguan). 

 

Ketentuan – ketentuan ini dapat berupa, antara lain : 

- Pembatasan – pembatasan (beperkingen). Pembatasan – pembatasan 

dalam izin memberikan kemungkinan untuk secara praktis membatasi 

tindakan yang diizinkan. Pembatasan dibentuk dengan menunjuk batas 

– batas dalam waktu, tempat, atau dengan cara lain. 

- Syarat – syarat (voorwaden). Dengan menetapkan syarat – syarat, 

akibat – akibat hukum tertentu digantungkan pada timbulnya suatu 

peristiwa di kemudian hari yangbelum pasti. Kadangkala syarat – 

syarat dengan mengikuti hukum perdata atau mengikuti ketentuan lain. 

Penetapan syarat – syarat yang melekat dan mengikuti izin harus 

dibedakan dengan syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam prosedur 

perolehan izin. 
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1.1. Aspek – aspek dalam Perizinan 

 Izin merupakan salah satu bentuk dari Keputusan Tata Usaha Negara 

(KTUN), oleh karena itu macam – macam pengelompokan KTUN yang 

didasarkan pada sifat keputusan juga melekat pada izin. Dengan demikian, 

keputusan izin sebagai keputusan yang menciptakan hukum dengan menimbulkan 

hubungan hukum juga memiliki sifat – sifat yang membedakan macam – macam 

keputusan. Sifat – sifat tersebut meliputi : 

a. Keputusan bebas atau terikat 

Kriteria yang menjadi ukuran penetapan keputusan (izin) ditetapkan 

sebagai keputusan bebas atau terikat adalah wewenang dalam penetapan 

suatu izin. Keputusan bebas adalah keputusan yang ditetapkan dengan 

menggunakan wewennag bebas, sedangkan keputusan terikat ditetapkan 

dengan menggunakan wewenang terikat. Penggunaan wewenang bebas 

atau wewenang terikat diukur dengan penggunaan ada tidaknya kebebasan 

(discresionary power) bagi Pemerintah untuk menilai, menganalisis, 

menafsirkan, dan mempertimbangkan dalam menetapkan keputusan (izin). 

b. Keputusan yang menguntungkan atau membebani 

Kriteria yang digunakan untuk membedakan Keputusan yang 

menguntungkan atau keputusan yang membebani adalah isi dan akibat 

hukum yang ditimbulkan oleh keputusan (izin) tersebut bagi si pemegang 

keputusan. Jika keputusan tersebut memberikan beban, maka keputusan 

tersebut dikelompokkan sebagai keputusan yang membebani, sedangkan 

keputusan yang menimbulkan keuntungan bagi pemegangnya, maka 
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disebut keputusan yang menguntungkan. Pada prinsipnya, izin adalah 

persetujuan terhadap norma larangan, sehingga izin dapat dikatakan 

sebagai keputusna yang menguntungkan, tetapi dengan adanyapergeseran 

tujuan izin dimana setiap izin seringkali diikuti dengan penarikan sejumlah 

uang berupa retribusi, maka keputusan izin dapat dikatakan sebagai 

keputusan yang menguntungkan sekaligus membebani. 

c. Keputusan yang segera berakhir atau berlangsung lama 

Kriteria yangdigunakan untuk membedakan suatu keputusan dikatakan 

sebagai keputusna yang segera berakhir atau berlangsung lama adalah 

masa berlakunya suatu keputusan (izin). Dalam praktek perizinan terdapat 

beberapa izin berlaku untuk jangka waktu tertentu, misalnya SIM, izin 

yang berlaku lama seperti izin gangguan atau izin yang segera berakhir 

seperti izin keramaian. 

d. Keputusan yang bersifat kebendaan atau pribadi 

Kriteria yang digunakan untuk mengukur suatu keputusan yang bersifat 

kebendaan atau keputusan pribadi adalah penilaian terhadap kualitas 

pemegang keputusan (izin) pada waktu proses perolehan keputusan (izin). 

Keputusan (izin) yang penetapaannya didasarkan pada kualitas pemohon 

atau pemegangnya disebut sebagai keputusan yang bersifat pribadi. 

Terhadap keputusan yang bersifat pribadi memiliki konsekuensi tidak 

dapat dialihkan karena kualitas pemegangnya sudah berbeda.Sedangkan 

yang ditetapkan tanpa memperhatiakn kualitas pemohonnya 

(pemegangnya) tetapi hanya memperhatikan kegiatannya, maka keputusan 
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(izin) tersebut adalah keputusan yang bersifat kebendaan. Terhadap 

keputusan yang bersifat kebendaan, dapat dialihkan tanpa harus pengajuan 

kembali sepanjang kegiatan yang diizinkan tidak mengalami perubahan. 

 

1.2. Pengertian Pemanfaatan Ruang 

 Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 Undang – Undang Nomor 

26 Tahun 2007, yang dimaksud dengan pemanfaatan ruang adalah upaya untuk 

mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang 

melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 

Pemanfaatan ruang diatur dalam pasal 32 hingga pasal 34 Undang – Undang 

Nomor 26 Tahun 2007. 

 Ketentuan – ketentuan yang diatur dalam pemanfaatan ruang dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan 

ruang beserta pembiyaannya. Pelaksanaan program pemanfaatan ruang 

merupakan aktivitas pembangunan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah 

maupun masyarakat untuk mewujudkan rencana tata ruang. Penyusunan 

program pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan indikasi program yang 

tertuang dalam rencana tata ruang dengan dilengkapi perkiraan 

pembayaran. 

2. Pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan ruang secara 

vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi. Pemanfaatan ruang 

secara vertikal dan pemanfaatan ruang di dalam bumi dimaksudkan untuk 
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meningkatkan kemampuan ruang dalam menampung kegiatan secara lebih 

intensif. 

3. Program pemanfaatn ruang beserta pembiyaannya termasuk jabaran dari 

indikasi program utama yang termuat dalam rencana tata ruang wilayah. 

Program pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh seluruh pemangku 

kepentingan yang terkait. 

4. Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dnegan jangka 

waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam 

rencana tata ruang. 

5. Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah disinkronisasikan dengan 

pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah administratif. 

6. Pemanfaatan ruang dilakukan dengan memerhatikan standar pelayanan 

minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana. 

7. Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam 

rencana tata ruang dilaksanakan dnegan mengembangkan penatagunaan 

tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber 

daya lain. 

8. Dalam rangka pengembangan penatagunaan tanah, penatagunaan air, 

penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lainnya 

diselenggarakan kegiatan penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan 

tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber 

daya alam lainnya. 
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9. Dalam penyusunan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan air, 

neraca penatagunaan udara, neraca penatagunaan sumber daya alam lain 

diperhatikan faktor yang memengaruhi ketersediaannya. 

10. Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan 

prasaran dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas 

pertama bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menerima 

pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah. Hak prioritas 

utama bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dimaksudkan agar dalam 

pelaksanaan pembangunan kepentingan umum yang sesuai dengan 

rencana tata ruang  dapat  dilakukan dengan proses pengadaan tanah yang 

mudah. 

11. Dalam pemanfaatan ruang yang berfungsi lindung, diberikan prioritas 

pertama bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menerima 

pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah jika yang 

bersangkutan akan melepas haknya. 

12. Ketentuan lebih lanjut mengenai penatagunaan tanah, penatagunaan air, 

penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain diatur 

dengan Peraturan Pemerintah.
19

 

 

 Pengertian dari izin pemanfaatan ruang diatur dalam ketentuan Pasal 1 

angka 32 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang dinyatakan bahwa izin 

pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan 
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 Urip Santoso, Op.Cit., h. 55 - 57 
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ruang yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Pemanfaatan Ruang 

adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan 

rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta 

pembiyaannya. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang – 

Undang Nomor 26 Tahun 2007. 

 Herman Hemit menyatakan bahwa Undang – Undang Nomor 26 tahun 

2007 memperlakukan perizinan sebagai berikut : 

a. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang 

wilayah dibatalkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut 

kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

b. Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak 

melalui prosedur yang benar, batal demi hukum. 

c. Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi 

kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, 

dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan 

kewenangannya. 

 

 Catatan pun diberikan terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat 

pembatalan izin dapat dimintakan penggantian yang layak pada instansi 

pemberian izin. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya 

perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak. Setiap pejabat 

Pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang 

menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
20

 

 Izin terkait dengan pemanfaatan ruang diatur dalam Undang – Undang 

Nomor 26 Tahun 2007. Dalam ketentuan Undang – Undang tersebut, dijelaskan 

bahwa : 
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 Herman Hermit, Pembahasan Undang – Undang Penataan Ruang (Undang – 

Undang Nomor 26 tahun 2007),  Mandar Maju ,Bandung,  200,. H.139 
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a. Izin pemanfataan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan 

pemanfaatan ruang sesuai dengan kententuan peraturan perundang-

undangan. 

b. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dimuat arahan pengendalian 

pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan peraturan 

zonasi sistem nasional, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, 

serta arahan sanksi. 

c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dimuat arahan pengendalian 

pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan 

zonasi sistem nasional, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, 

serta arahan sanksi. 

d. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota menjadi dasar untuk 

penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan. 

e. Pengendalian pemanfataan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan 

zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan 

sanksi. 

f. Kententuan perizinan diatur oleh Pemerintah dan Pemerintahan Daerah 

menurut kewenangan masing – masing sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang – undangan. 

g. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang 

wilayah dibatalkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut 

kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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h. Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak 

melalui prosedur yang benar, batal demi hukum. 

i. Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi 

kemudian terbukti  dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh 

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. 

j. Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin dapat 

dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin. 

k. Izin pemanfataan ruang yang tidak sesuai lagi akibat perubahan rencana 

tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak. 

l. Setiap pejabat pemerintah berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang 

dilarang menerbitkan izin  yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. 

m. Kemudahan prosedur perizinan merupakan salah satu bentuk insentif 

terhadap pelaksaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. 

n. Rencana tata ruang kawasan metropolitan dan/atau kawasan megapolitan 

memuat ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan metropolitan 

dan/ atau megapolitan yang berisi arahan peraturan zonasi kawasan 

metropolitan dan/atau megapolitan, arahan ketentuan perizinan, arahan 

ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. 

o. Rencana tata ruang kawasan agropolitan memuat ketentuan pengendalian 

pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisih arahan peraturan 

zonasi kawasan agropolitan, arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan 

insentif dan disinsentif, serta arahan sanski. 
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p. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang 

tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang 

merupakan salah satu hak setiap orang dalam penataan ruang. 

q. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat 

yang berwenang dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam 

persyaratan izin pemanfaatan ruang merupaka salah satu kewajiban orang 

dalam penataan ruang. 

r. Pencabutan izin dan pembatalan izin merupakan salah satu jenis sanksi 

administratif dalam penataan ruang. 

s. Pemanfaataan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaataan ruang 

dikenakan pidana dengan pidana penjara dan denda. 

t. Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam 

persyaratan izin pemanfaatan ruang dipidana dengan pidana penjara dan 

denda. 

u. Pencabutan izin usaha bagi korporasi merupakan pidana tambahan dalam 

pemanfaatan ruang 

v. Untuk pemanfaatan ruang yang izinya diterbitkan sebelum penetapan 

rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izizn tersebut diperoleh 

sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan 

penggantian yang layak.
21
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 Salah satu macam izin yang diatur dalam peraturan perundang – undangan 

dan kewenangan menerbitkannya ada pada Pemerintah, termasuk Pemerintah 

Daerah adalah izin pemanfaatan ruang. Izin pemanfaatan ruang berdasarkan aspek 

masa berlakunya dapat dikategorikan sebagai izin yang mempunyai jangka waktu 

tertentu, sedangkan dari aspek sifatnya dapat dikategorikan sebagai izin yang 

bersifat kebendaan. 

 

2. Fungsi dalam Izin Pemanfaatan Ruang 

 

 Antara Pemerintah, termasuk di dalamnya Pemerintah Daerah dan 

masyarakat terjalin suatu hubungan timbal balik. Pada satu sisi, masyarakat dapat 

memengaruhi Pemerintah, begitu pula sebalinya, Pemerintah juga dapat 

memengaruhi masyarakat. Oleh karena itu, antara Pemerintah dan masyarakat 

saling memengaruhi kedua belah pihak. Dalam rangka tugas mengatur, 

Pemerintah memerintah dan melarang sehingga melahirkan sistem perizinan, 

sedangkan tugas mengurus berkaitan dengan mewujudkan kesejahteraan sosial 

dan memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat. 

 Hubungan antara Pemerintah, termasuk di dalamnya Pemerintah Daerah 

dengan masyarakat, antara lain : 

a. Mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan 

masyarakat; 

b. Mengatur cara – cara partisipasi warga negara dalam proses pengaturan 

dan pengendalian tersebut; 
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c. Perlindungan hukum; 

d. Hukum Administrasi Belanda menetapkan norma – norma fundamental 

bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik.
22

 

 

 Seperti yang sudah Penulis bahas di sub bab sebelumnya bahwa izin 

merupakan suatu persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah yang diterbitkan 

berdasarkan peraturan perundang – undangan, yang mana diberikan kepada subjek 

hukum (perseorangan atau badan hukum) yang memerlukan dan memenuhi syarat 

– syarat yang telah ditentukan, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari 

larangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. Izin 

berarti menghilangkan suatu larangan yang semua dilarang menjadi diperbolehkan 

oleh Pemerintah. 

 

2.1. Izin Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 Dengan memberikan suatu izin, penguasa memperkenankan orang yang 

memohon untuk melakukan tindakan – tindakan tertentu yang sebenarnya 

dilarang. Hal ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi 

kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasannya.
23

 

 Tatiek Sri Djatmiati menyatakan bahwa izin adalah suatu sarana hukum 

yang dipakai oleh Pemerintah dalam mengendalikan kehidupan masyarakat agar 

tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Izin juga merupakan 

instrumen yuridis yang dipergunakan oleh Pemerintah dalam pelayanan 

masyarakat.
24
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 Philipus M Hadjon (II), Tentang Wewenang, Majalah Yuridika, No. 5 No.6 
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Vol. 20 No. 4, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Juli – 

Agustus 2005, h. 258 

SKRIPSI

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG... PERMATA DYAH PUTRI



32 

 

 

 Asep Warlan Yusuf juga menyatakan bahwa izin adalah suatu instrumen 

Pemerintah yang bersifat yuridis preventif, yang digunakan sebagai sarana hukum 

administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat.
25

 

 

 Oleh karena itu, izin berfungsi sebagai pengendalian kehidupan 

masyarakat dan pelayanan masyarakat. Dalam perkembangannya, izin tidak hanya 

berfungsi sebagai pengendali aktivitas masyarakat oleh Pemerintah, namun izin 

juga memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomiannegara, yakni 

berfungsi sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Terdapat dua (2) peraturan perundang – undangan yang mengatur 

mengenai hal ini, antara lain : 

1. Pasal 157 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah yang menyebutkan bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) adalah pajak daerah dan retribusi daerah. 

2. Pasal 108 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan 

Retribusi Daerah yang menyebutkan bahwa objek dari retribusi daerah 

adalah retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan 

tertentu. 

 

 Dengan ditetapkan bahwa salah satu bentuk retribusi yang dapat dipungut 

di daerah adalah retribusi atas perizinan tertentu, maka sejak diberlakukannya 

perluasan otonomi daerah di beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia 

terdapat beberapa peraturan daerah yang mengatur perizinan dengan dibebani 
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penarikan pungutan berupa retribusi. Hal ini menimbulkan pergeseran fungsi izin 

sebagai instrumen yuridis preventif menjadi sarana daerah – daerah dalam 

menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

 Dalam teori perizinan, izin dapat dihubungkan dengan syarat – syarat 

keuangan (ketentuan finansial). Ketentuan keuangan dapat ditetapkan dengan dua 

bentuk, yakni : 

a. Sebagai syarat yang mendahului pemberian izin; 

b. Sebagai ketentuan pada izin yang menetapkan kewajiban untuk membayar 

sejumlah uang.
26

 

 

 Penetapan keuangan atau ketentuan finansial dalam kedua bentuk tersebut 

harus memenuhi beberapa persyaratan yang meliputi : 

a. Dengan memenuhi syarat tertentu sebagai seumbangan langsung pada 

tujuan yang mendasari izin, namun syarat tidak boleh menimbulkan 

pertentangan dengan larangan detourment de pouvoir; 

b. Demi kepentingan umum pemberian izin memerlukan pungutan sejumlah 

uang; 

c. Sebagai realisasi perlindungan hukum penetapan ketentuan keuangan 

digunakan untuk kompensasi ganti rugi 

 

 Dengan diperbolehkannya ketentuan keuangan dihubungkan dengan 

penetapan izin, sepanjang memenuhi syarat – syarattertentu, maka perlu diatur 
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bentuk penentuan penarikan keuangan tersebut. Berdasarkan pembahasan di atas, 

bentuk ketentuan keuangan ditentukan dalam bentuk syarat yang mendahului izin 

dan/atau kewajiban dalam izin yang mengharuskan untuk membayar sejumlah 

uang. 

 Dalam praktek penentuan penarikan sejumlah uang yang dikaitkan dengan 

sistem perizinan berupa penarikan retribusi atau pajak, hal ini sesuai dengan 

ketentuan yang mengatur mengenai masalah pajak dan retribusi. Penetapan pajak 

dan retribusi merupakan peraturan yang harus mendapat persetujuan wakil rakyat 

(DPR/DPRD) karena penarikan sejumlah uang merupakan pembatasan terhadap 

hak asasi manusia.  

 Berdasarkan kedua Undang – Undang tersebut, Pemerintah Daerah 

berwenang untuk menerbitkan izin yang digunakan sebagai upaya untuk 

pengendalian kegiatan masyarakat, sebagai upaya dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni dengan cara membebani retribusi atas 

keluarnya suatu izin. Dengan adanya kondisi tersebut, maka Pemerintah Daerah 

perlu memberlakukan suatu ketentuan mengenai perizinan. Hal ini bertujuan agar 

tidak hanya menambah pendapatan daerah, tetapi juga dimaksudkan terciptanya 

tertib administrasi dalam melaksanakan pembangunan di daerah. 

 

2.2. Izin Sebagai Fungsi Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

 Dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 

2007 dinyatakan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk 

mewujudkan tertib tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan 
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agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Hal yang 

berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang diatur dalam ketentuan Pasal 

35 hingga Pasal 40 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007. 

 Terdapat empat (4) upaya yang dapat dilakukan dalam rangka 

pengendalian pemanfaatan ruang, yakni : 

1. Penetapan peraturan zonasi 

Penetapan peraturan zonasi diatur dalam ketentuan Pasal 36 Undang – 

Undang Nomor 26 Tahun 2007. Peraturan zonasi ini disusun sebagai 

pedoman dari pengendalian pemanfaatan ruang dan disusun berdasarkan 

rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.Peraturan 

zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur 

– unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai 

dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang 

harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang 

yang dapat terdiriatas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar 

ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan dan garis 

sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan 

lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruangyang aman, nyaman, 

produktif, dan berkelanjutan. Ketentuan lain yang dibutuhkan, antara lain 

adalah ketentuan pemanfaatan ruang yang terkait dengan keselamatan 

penerbangan, pembangunan pemancar alat komunikasi, dan pembangunan 

jaringan listrik tegangan tinggi. Peraturan zonasi ini ditetapkan dengan : 

- Peraturan Pemerintah untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional; 
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- Peraturan Daerah Provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem 

provinsi; 

- Peraturan Daerah Kabupaten / Kota untuk arahan peraturan zonasi 

sistem Kabupaten / Kota. 

2. Perizinan 

Ketentuan mengenai perizinan diatur dalam Pasal 37 Undnag – Undnag 

Nomor 26 Tahun 2007. Ketentuan perizinan diatur oleh Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah menurut kewenangan masing – masing sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang – undangan. Dalam hal ini, perizinan yang 

dimaksud adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang 

yang menurut ketentuan peraturan perundnag – undnagan harus dimiliki 

sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang, antara lain : izin lokasi/fungsi 

ruang, amplop ruang, dan kualitas ruang. Apabila terdapat izin 

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) dibatalkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

menurut kewenangan masing – masing sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang – undangan. Apabila terdapat kerugian yang ditimbulkan akibat 

pembatalan izin dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi 

pemberi izin. Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin 

yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Ketentuan lebih lanjut 

mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak 

diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

3. Pemberian insentif dan disinsentif 
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Ketentuan mengenai pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam Pasal 

39 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007. Yang dimaksud dengan 

pemberian insentif dan disinsentif merupakan upaya memberikan imbalan 

dan penalti. Insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan 

imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata 

ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah 

daerah. Sedangkan disinsentif merupakan upaya pencegahan, membatasi 

pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan 

rencana tata ruang.  

Pemberian insentif dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah 

kepada masyarakat mauapun kepada sesama pemerintah daerah karena 

pelaksanaan rencana tata ruang dan wilayahnya sesuai dengan apa yang 

direncanakan. Pemberian disintensif dilakukan jika rencana tata ruang 

tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, atapun tidak sesuai dengan 

apa yang telah direncanakan. Penerapan insentif dan disintensif secara 

terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan 

peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara 

bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan dalam skala 

besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang 

dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan. 

Hermat Hermit mengungkapkan di dalam Undang-Undang No 26 Tahun 

2007 contoh pemberian insentif melalui program konsolidasi tanah yaitu : 
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a. Keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa 

ruang, dan urun saham; 

b. Pembangunan serta pengadaan infrastuktur; 

c. Kemudahan prosedur perizinan;  

d. Pemberian pengharhaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah 

daerah. 

Sedangkan disinsentif yaitu : 

a. Pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya 

yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat 

pemanfaatan ruang; 

Pembatasan penyediaan infrastuktur, pengenaan kompensasi, dan 

penalti.
27

 

Disinsentif dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi karena pemanfataan 

ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang melaui penetapan nilai 

jual objek pajak (NJOP) dan nilai jual kena pajak (NJKP) sehingga 

pemanfaat ruang membayar pajak lebih tinggi. Kemudian pemberian 

insentif juga bisa dilakukan antar pemerintah daerah yang saling 

berhubungan. Pemberian insentif ini berupa subsidi silang dari daerah 

yang penyelenggaraan penataan ruangnya memberikan dampak kepada 

daerah yang dirugikan. Juga dapat diberikan kepada swasta dalam hal 

                                                           
  

27
 Herman Hermit, Op.Cit,. h. 141 
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pemerintah memberikan prefensi kepada swasta sebagai imbalan dalam 

mendukung perwujudan rencana tata ruang.
28

 

4. Pengenaan sanksi 

Ketentuan mengenai pemberian sanksi diatur dalam Pasal 40 Undnag – 

Undang Nomor 26 Tahun 2007. Pengenaan sanksi merupakan tindakan 

penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai 

dengan rencana tata ruang dalam peraturan zonasi. Dalam Undang – 

undang Nomor 26 Tahun 2007 diatur 3 (tiga) macam pengaturan sanksi, 

yaitu : Sanksi administratif, Sanksi pidana, dan Sanksi perdata. 

Penjelasan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi akan Penulis bahas 

lebih lanjut dalam bab berikutnya. 

                                                           
  

28
 Ibid 
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BAB III 

SANKSI DALAM IZIN PEMANFAATAN RUANG 

 

1. Pengertian dan Macam Sanksi dalam Undang – Undang Nomor 26 Tahun 

2007 

 Sanksi merupakan bagian yang sangat penting di dalam hukum. Pada 

umunya, tiada gunanya memasukkan kewajiban – kewajiban atau larangan- 

larangan bagi para warga, jika aturan tersebut tidak diperlukan. Kebanyakan dari 

sistem perizinan menurut peraturan perundang – undangan memuat ketentuan 

penting yang melarang warga bertindak tanpa izin. Bagi para pembuat aturan, 

penting untuk tidak hanya melarang tindakan – tindakan yang tanpa disertai izin, 

tetapi juga terhadap tindakan – tindakan yang bertentangan dengan peraturan 

perundang – undangan yang dapat dikaitkan pada suatu izin.
29

 

 Hukum dan sanksi dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang satu 

dan lainnya saling melengkapi. Apabila ada suatu aturan hukum tanpa adanya 

sanksi, akan sangat sulit dalam menegakkan hukum, bahkan dapat dikatakan 

bahwa norma sosial tanpa sanksi hanyalah moral, bukan hukum. Sebaliknya pula 

apabila sanksi tanpa hukum dalam arti kaidah akan terjadi kesewenang – 

wenangan dari penguasa. 

 Sanksi selalu terkait dengan norma hukum atau kaidah hukum dengan 

norma – norma lainnya, misalnya norma kesusilaan, norma agama atau 

kepercayaan, dan juga norma sopan santun. 

                                                           
 

29
 Philipus M Hadjon (I), Op.Cit., H. 245 
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 Kaum positivisme memandang hukum sebagai perintah dan menempatkan 

sanksi sebagai suatu yang melekat pada hukum, mengaitkan antara unsur paksaan 

dengan hierarki perintah secara formal. Mereka membedakan norma hukum 

dengan norma yang lainnya karena pada norma hukum dilekatkan suatu paksaan 

atau sanksi.
30

 

 Orang menaati hukum karena memang seharusnya ia menaati sebagai 

perintah negara. Melalaikan perintah akan mengakibatkan orang itu berurusan 

dengan sanksi. Dalam aliran hukum positif, memberikan penegasan terhadap 

hukum, yaitu bentuk hukum adalah undang – undang, isi hukum adalah perintah 

dari penguasa, ciri hukum adalah sanksi, perintah, kewajiban, dan kedaulatan. 

 Seperti yang telah Penulis jabarkan pada bab sebelumnya, sanksi 

merupakan salah satu implementasi dari pengendalian pemanfaatan ruang. 

Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur 

ketentuan mengenai sanksi. 

 Dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007, diatur 3 (tiga) 

macam sanksi, yakni : 

1. Sanksi hukum pidana 

2. Sanksi hukum perdata 

3. Sanksi hukum administrasi / administratif 

 

1.1 Sanksi Hukum Pidana 

                                                           
 

30
 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Prenada Media Corp, Jakarta h. 
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 Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur antara anggota 

masyarakat sebagai warga negara dengan negara sebagai penguasa tata 

tertib masyarakat atau dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur 

hubungan antara warga negara dengan negara. Oleh karena itu, hukum 

pidana juga disebut sebagai hukum publik. 

 Hukum pidana menjadi hukum publik setelah banyak kepentingan 

dalam kehidupan manusia dirasakan sebagai kepentingan umum, 

sehingga sifat subjektif dari hukum pidana menjadi sifat objektif. Hal 

ini memiliki arti bahwa suatu perbuatan yang merugikan orang lain 

dan dirasakan akibatnya oleh seluruh anggota masyarakat sebagai hal 

yang mengganggu kepentingan manusia secara menyeluruh (umum). 

Mengganggu kepentingan umum dalam hal ini berarti mengganggu 

ketentraman hidup, keamanan, kesejahteraan, dan lainnya yang 

menyangkut kehidupan masyarakat, sehingga mengakibatkan 

terganggunya dalam kehidupan sehari – hari. 

 Seperti yang telah Penulis jabarkan sebelumnya, bahwa hukum 

pidana merupakan hukum yang mengatur antara warga negara dengan 

negaranya yang termasuk dalam hukum publik. Oleh karena itu, setiap 

ada suatu peristiwa pelanggaran pidana, maka negara akan ikut andil 

dalam proses penyelesaiannya. Dengan kata lain, dapat dikatakan 

bahwa setiap ada pelanggaran dalam hukum pidana, maka alat 

perlengkapan negara seperti polisi, jaksa, dan hakim akan segera 

melakukan tindakan. 
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 Dalam hukum pidana, sanksi diebut sebagai hukuman. Menurut R. 

Soesilo, hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang 

dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah 

melanggar ketentuan undang – undang pidana. Hukuman ini diatur 

dalam ketentuan Pasal 10 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana 

(KUHP) yang dinyatakan bahwa : 

a. Pidana pokok 

- Pidana mati 

- Pidana penjara 

- Pidana kurungan 

- Pidana denda 

- Pidana tutupan 

b. Pidana Tambahan 

- Pencabutan hak – hak tertentu 

- Permapasan barang – barang tertentu 

- Pengumuman putusan hakim 

  

 Sanksi pidana dalam penataan ruang diatur dalam ketentuan Pasal 69 

hingga Pasal 74 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007. 

a. Pasal 69 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 

(1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah 

ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang 

mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana 
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penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, 

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun 

dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus 

juta rupiah). 

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

b. Pasal 70 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 

(1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin 

pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah). 

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, 
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pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 

denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta 

rupiah). 

(4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

c. Pasal 71 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam 

persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

61 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan 

denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

d. Pasal 72 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh 

peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

e. Pasal 73 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 

(1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin 

tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 37 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
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tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah). 

(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat 

dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan 

hormat dari jabatannya. 

f. Pasal 74 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 

70, Pasal 71, dan Pasal 72 dilakukan oleh suatu korporasi, selain 

pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat 

dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 

3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, 

Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72. 

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi 

dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: 

a. Pencabutan izin usaha; dan / atau 

b. Pencabutan status badan hukum 

 

 Dari macam – macam pidana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 10 

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), sanksi pidana yang ditetapkan 

oleh ketentuan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah pidana penjara, 

kurungan, denda, dan pencabutan hak – hak tertentu. 

 Sanksi pidana dalam penataan ruang dikenakan kepada : 

a. Perseorangan; 
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b. Korporasi; 

c. Pejabat yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang. 

 

 Sanksi tambahan yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana 

penataan ruang adalah : 

a. Pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya bagi pejabat yang 

berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang; 

b. Pencabutan izin usaha bagi korporasi; dan / atau 

c. Pencabutan status badan hukum bagi korporasi. 

 

 Sanksi pidana ditujukan kepada pelanggarnya. Sanksi pidana dimaksudkan 

untuk memberikan hukuman berupa nestapa. Sifat dari sanksi pidana yang utama 

adalah memberikan efek jera bagi pelanggarnya. Sanksi pidana diterapkan oleh 

hakim pidana melalui proses peradilan. 

 

1.2 Sanksi Hukum Perdata 

 Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur individu dengan 

individu atau dapat dikatakan juga hukum yang mengatur hubungan perorangan. 

Oleh karena itu, hukum perdata sering disebut juga dengan hukum privat. Hukum 

perdata yang sifatnya sebagai hukum privat memiliki arti bahwa hukum pribadi 

yang mengatur hak – hak dan kewajiban – kewajiban pribadi sebagai subyek 

hukum. Pribadi sebagai subyek hukum adalah orang dalam arti hukum. Hal ini 
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memberikan arti bahwa individu memiliki hak dan kewajiban yang dimiliki secara 

kodrati sejak dilahirkan hingga meninggal dunia. 

 Apabila terjadi pelanggaran dalam dalam perkara perdata, baru akan 

diambil tindakan setelah adanya pengaduan terlebih dahulu dari pihak yang 

merasa dirugikan. Dalam perkara ini, apabila gugatan diterima, maka tergugat 

akan dihukum untuk mengganti kerugian atau mengganti suatu perbuatan. 

 Sanksi dalam hukum perdata dapat berupa, antara lain : 

a. Pemenuhan kewajiban (prestasi) atau ganti rugi; 

b. Hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya 

hukum yang baru. 

 

 Dalam hukum perdata sanksi atau hukuman yang diberikan lebih di titik 

beratkan pada pemenuhan suatu prestasi (kewajiban). 

 Sanksi perdata dalam penataan ruang diatur dalam ketentuan Pasal 75 

Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007, yaitu : 

a. Pasal 75 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 

(1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 

72, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak 

pidana. 

(2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana. 
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 Sanksi perdata dalam penataan ruang berupa ganti kerugian yang besarnya 

ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) sebagai akibat dari timbulnya 

kerugian yang diderita oleh seseorang yang disebabkan oleh pihak lain. Kerugian 

tersebut dapat timbul disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum atau 

wanprestasi. 

 

1.3 Sanksi Hukum Administrasi / Administratif 

 Sanksi administrasif merupakan sanksi yang diberikan terhadap 

pelanggaran administrasi atau ketentuan Undang – Undang yang bersifat 

administratif. 

 Secara teori, Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa ada 4 (empat) 

sanksi hukum administrasi, yaitu : 

a. Bestuurdwang (Paksaan pemerintahan) 

Bestuurdwang sebagai tindakan – tindakan yang nyata (feitelijke 

handeling) dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang 

dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau (bila masih) 

melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga 

karena bertentangan dengan Undang – Undang. 

Kewenangan bestuurdwang merupakan konsekuensi dari tugas 

Pemerintah, yakni kenyataan bahwa suatu badan tata usaha negara 

telah dibebani tugas guna melaksanakan sutau perundang – 

undangan. Kewenangan bestuurdwang selalu diatur dalam pelbagai 

Undang – Undang, maka dapat ditetapkan bahwa bestuurdwang 
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hanya dapat diterapkan manakala untuk itu terdapat kewenangan 

yang diberikan dengan tegas oleh suatu perundang – undangan. 

b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang 

menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi) 

Penarikan kembali suatu keputusan (ketetapan) yang 

menguntungkan tidak terlalu perlu didasarkan pada suatu peraturan 

perundang – undangan. Hal itu tidak termasuk apabila keputusan 

(ketetapan) tersebut berlaku untuk waktu yang tidak tertentu dan 

menurut sifatnya “dapat diakhiri” atau ditarik kembali (izin, 

subsidi berkala). Tanpa dasar suatu peraturan perundang – 

undangan yang tegas untuk itu, penarikan kembali tidak dapat 

diadakan secara berlaku surut. Pada kebanyakan Undang – Undnag 

modern, kewenangan penarikan kembali (sebagai sanksi) diatur 

dengan tegas. 

c. Pengenaan denda administratif 

Pengenaan denda administratif mutlak (tanpa syarat) harus ada 

dasar peraturan perundang – undangan yang tegas. 

d. Pengenaan uang paksa oleh Pemerintah (Dwangsom) 

Pengenaan uang paksa oleh Pemerintah (Dwangsom) mutlak (tanpa 

syarat) harus ada dasar peraturan perundang – undangan yang 

tegas.
31

 

                                                           
 

31
 Philipus M Hadjon (I), Op. Cit., h. 245 - 247 
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 Dalam Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007, ketentuan 

mengenai sanksi administratif diatur dalam Pasal 63. Jenis sanksi 

administratif dalam penataan ruang yang disebutkan dalam pasal 

ini, antara lain : 

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. 

 

 Penjelasan dalam pasal 63 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 

hanya menjelaskan tentang penghentian pelayanan umum yaitu berupa pemutusan 

sambungan listrik, saluran air bersih, saluran limbah, dan lain – lain yang 

menunjang suatu kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana 

tata ruang, dan pembongkaran bangunan yaitu dapat dilakukan secara sukarela 

oleh yang bersangkutan atau dilakukan oleh instansi yang berwenang. 

 Selain penghentian pelayanan umum dan pembongkaran bangunan sebagai 

jenis sanksi administratif, dapat dijelaskan sanksi – sanksi administratif lain, yakni 

: 
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a. Peringatan tertulis 

Peringatan tertulis diberikan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan 

izin pemanfaatan ruang disebabkan oleh pelanggaran terhadap izin 

pemanfaatan ruang atau pendirian bangunan yang tidak mempunyai izin. 

b. Penghentian sementara kegiatan 

Pihak yang memiliki izin pemanfaatan ruang yang melakukan pelanggaran 

terhadap izin pemanfaatan ruang yang dimiliki atau pihak yang tidak 

memiliki izin pemanfaatan ruang diperintahkan oleh pejabat yang 

berwenang menerbitkan izin untuk menghentikan kegiatannya. 

c. Penutupan lokasi 

Pihak yang memiliki izin pemanfaatan ruang yang melakukan pelanggaran 

terhadap izin pemanfaatan ruang yang dimiliki atau pihak yang tidak 

memiliki izin pemanfaatan ruang diperintahkan oleh pejabat yang 

berwenang menerbitkan izin untuk melakukan penutupan lokasi kegiatan. 

d. Pencabutan izin 

Izin pemanfaatan ruang dicabut oleh pejabat yang berwenang menerbitkan 

izin pemanfaatan ruang disebabkan oleh pelanggaran izin pemanfaatan 

ruang yang dilakukan oleh pemilik izin. 

e. Pembatalan izin 

Izin pemanfaatan ruang dibatalkan oleh pejabat yang berwenang 

menerbitkan izin disebabkan oleh tidak dipenuhinya ketentuan yang 

dipersyaratkan dalam izin pemanfaatan ruang oleh pemilik izin. 

f. Pemulihan fungsi ruang 
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Pihak yang memiliki izin pemanfaatan ruang yang melakukan pelanggaran 

terhadap izin yang dimiliki atau pihak yang tidak memiliki izin 

pemanfaatan ruang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang 

menerbitkan izin untuk memulihkan fungsi ruang. 

g. Denda administratif 

Pejabat yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang mengenakan 

denda administratif kepada pemilik izin pemanfaatan ruang yang 

melakukan pelanggaran terhadap izin yang ditetapkan dalam peraturan 

perundang – undangan. Besarnya denda administratif ditetapkan 

berdasarkan peraturan perundang – undangan. 

 

 Sanksi administratif ditujukan kepada perbuatan pelanggarnya. 

Sanksi administratif dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu 

dihentikan. Sifat sanksi administratif adalah “reparatoir” artinya 

memulihkan pada keadaan semula. Sanksi administratif ditetapkan oleh 

pejabat tata usaha negara tan pa harus melalui proses peradilan. 

 

2. Aparatur Pemerintah yang Berwenang Memberikan Sanksi dalam 

Pemanfaatan Ruang 

 

 Dalam suatu peraturan perundang – undangan diatur  ketentuan – 

ketentuan untuk dipatuhi ataupun dilaksanakan oleh masyarakat. Agar masyarakat 

tidak melanggar dan menjalankan apa yang seharusnya telah diatur, perlu 
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dilakukannya suatu pengawasan. Selain itu, apabila terdapat masyarakat yang 

telah melanggar, haruslah diberikan sanksi yang setimpal yang telah diatur dalam 

ketentuan peraturan perundang – undangan tersebut. 

 Sebelum menjelaskan siapa saja aparatur pemerintah yang berwenang 

memberikan sanksi, Penulis akan menjabarkan terlebih dahulu wewenang 

Pemerintah dalam penataan ruang. 

 Wewenang Pemerintah dalam penataan ruang apabila dilihat berdasarkan 

wilayah administratif, yaitu : 

1. Wewenang Pemerintah 

Wewenang dari Pemerintah ini diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang – 

Undang Nomor 26 Tahun 2007. Dalam ketentuan ini diatur mengenai 

wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang dalam 

lingkup nasional, provinsi, serta kabupaten / kota. Oleh karena itu, yang 

berwenang untuk memberikan sanksi adalah Menteri Dalam Negeri 

dikarenakan wewenang yang mencakup keseluruhan dari penyelenggaraan 

penatan ruang. 

2. Wewenang Pemerintah Provinsi 

Wewenang dari Pemerintah Provinsi diatur dalam ketentuan Pasal 10 

Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007. Dalam ketentuan ini diatur 

mengenai wewenang dari Pemerintah Daerah Provinsi dalam melakukan 

penyelenggaraan penataan ruang di lingkup provinsi serta kabupaten / 

kota. Oleh karena itu, yang berwenang untuk memberikan sanksi adalah 

Gubernur. 
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3. Wewenang Pemerintah Kabupaten / Kota 

Wewenang dari Pemerintah Kabupaten / Kota diatur dalam ketentuan 

Pasal 11 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007. Dalam ketentuan ini 

diatur mengenai wewenang dari Pemerintah Kabupaten / Kota dalam 

penyelenggaraan penataan ruang di lingkup Kabupaten / Kota. Oleh 

karena itu, yang berwenang dalam memberikan sanksi adalah Bupati / 

Walikota. 

 

 Dalam suatu pemanfaatan ruang pastilah terdapat suatu perizinan 

di dalamnya. Izin dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk 

mengeluarkan izin. Oleh karena itu, instansi itu pula yang melakukan 

pengawasan dan memberikan sanksi manakala terjadi suatu pelanggaran. 

Hal ini sesuai dengan asas ius contrarius actus yang mana memiliki arti 

bahwa instansi yang berwenang mengeluarkan izin, maka instansi itu pula 

yang berwenang untuk mencabut izin tersebut. 

 

 Selain itu, aparat penegak hukum dalam pemberian sanksi dalam 

pemanfaatan ruang, antara lain : 

1. Polisi 

Polisi merupakan salah satu aparatur penegak hukum yang ada di 

Indonesia. Hal itu jelas di ungkapkan dalam Undang – Undang Nomor 

2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam 

Pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa tugas dan 
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wewenang polisi adalah  memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, 

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam 

peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai 

penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan pasal 16 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur 

dalam Pasal 5 sampai pasal 7 KUHAP. Atas wewenang dari undang – 

undang polisi merupakan salah satu aparatur penegak hukum yang ada 

di indonesia. 

2. Kejaksaan 

Menurut ketentuan dalam Undang - Undang No. 16 Tahun 2004 

Tentang Kejaksaan, kejaksaan dalam perkembangan sistem 

ketatanegaraan di Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian 

dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, 

apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari 

lembaga yudikatif. Hal ini dapat diketahui dari Pasal 24 Amandemen 

Ketiga Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang 

menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah 

Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan 

dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan 

peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Badan-

badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman 
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meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik 

Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang”. 

Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan 

wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP. 

3. Kehakiman 

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut 

memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut: 

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum 

Republik Indonesia.” 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut dan 

KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus 

perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang 

terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh 

Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana 

ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 

2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya. 

4. Lembaga Pemasyarakatan 
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Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem 

kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan 

merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena 

itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep 

umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, 

dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat 

untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik 

pemasyarakatan. 

Lembaga Pemasyarakatan yang mengurusi perihal kehidupan 

narapidana selama menjalani masa pidana. Yang dimaksudkan dalam 

hal ini adalah pidana penjara. Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila 

sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan 

Yang Adil Dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia 

diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, 

pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh 

Rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidanapun haruslah juga 

mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang 

lain layaknya kehidupan manusia secara normal. 

5. Advokat 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 

menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah 
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satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan 

bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang 

dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam 

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 

lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat 

berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu 

perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara 

dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan 

keadilan. 

6. Satpol PP 

Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP) merupakan salah satu aparatur 

penegak hukum. Dalam wewenangnya Satpol PP mempunyai tugas 

membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang 

tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda 

pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat 

melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping 

menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan 

kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah 

Sesuai dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 
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Tentang Satuan Polisi Pamong. Satpol PP merupakan Aparatur 

Pemerintah Daerah.
32

 

 

 Hal yang telah Penulis jabarkan di atas merupakan aparatur dari 

Pemerintah yang berwenang untuk memberikan sanksi guna 

menegakkan hukum yang telah diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang – undangan. Aparatur tersebut memiliki tugas dan fungsi 

masing – masing yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. 

                                                           
 

32
 Jimly Asshiddiqie Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru 

Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata 

Negara dan Administrasi Negara Indonesia 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

a. Terdapat 4 (empat)  upaya yang dapat dilakukan dalam rangka 

pengendalian pemanfaatan ruang, yakni : penetapan peraturan zonasi, 

perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pemberian sanksi. Izin 

merupakan salah satu implementasi dari pengendalian pemanfaatan ruang. 

Dalam suatu perizinan, tidak hanya berfungsi sebagai pengendalian 

pemanfaatan ruang saja, tetapi juga berfungsi sebagai Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Misalnya saja dalam pebuatan suatu Izin Mendirkan 

Bangunan (IMB), orang yang membuat izin tersebut haruslah membayar 

retribusi terlebih dahulu, yang mana akan masuk sebagai pendapatan kas 

daerah. 

b. Sanksi yang terdapat dalam perizinan pemanfaatan ruang, yakni : sanksi 

administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata. Oleh karena itu, dalam 

suatu izin pemanfaatan ruang tidak hanya ada sanksi administratif saja, 

tetapi juga sanksi pidana dan sanksi perdata. Hal ini diatur dalam 

ketentuan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007. Aparatur yang 

berwenang dalam memberikan sanksi terkait dengan pemanfaatan ruang 

adalah : Menteri Dalam Negeri untuk ranah nasional, provinsi, dan 
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kabupaten / kota; Gubernur untuk ranah provinsi serta kabupaten / kota; 

Bupati / Walikota untuk ranah kabupaten / kota. 

 

4.2. Saran 

a. Perizinan sebagai salah satu implementasi pengendalian pemanfaatan 

ruang sangatlah penting fungsinya. Izin harus dikeluarkan sesuai dengan 

perencanaan penyelenggaraan tata ruang yang diatur dalam peraturan 

zonasi. Apabila izin pemanfaatan ruang diberikan tanpa menghiraukan 

peraturan zonasi yang telah ditetapkan akan terjadi ketidak seimbangan 

dalam pembagian tata ruang. Izin juga harus dimanfaatkan sebaik mungkin 

sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena sangat membantu dalam 

pemasukan kas negara, namun harus tetap memperhatikan peraturan 

zonasi yang telah ditetapkan. 

b. Sanksi dalam perizinan pemanfaatan ruang tidak hanya sanksi 

administratif saja, tetapi juga sanksi perdata dan pidana. Oleh karena itu, 

pemberi izin maupun pemilik izin haruslah benar – benar memperhatikan 

ketentuan yang ada agar tidak ada yang dirugikan dan dikenakan sanksi. 

Aparatur yang berwenang memberikan sanksi juga harus melakukan 

pengawasan atas izin yang diberikan serta memberikan sanksi terhadap 

para pelanggar. Selain itu, aparatur yang berwenang juga dalam 

menjalankan tugasnya harus sesuai dengan wewenang yang telah 

diamanatkan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku. 
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