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ABSTRAK 

 

Briliannisa, Nuzula Hidayah. 2016. Implementasi Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Studi Kasus 

Pelanggaran Garis Sempadan Bangunan (GSB) di Kelurahan 

Gajahmungkur).Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Suhadi, 

S.H.,M.Si.Pembimbing II: Aprila Niravita, S.H.,M.Kn. 

Kata Kunci:  Pelanggaran, Garis Sempadan, Bangunan Gedung 

 

Salah satu pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor  

5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung di wilayah Kelurahan Gajahmungkur 

Kecamatan Gajahmungkur yaitu pelanggaran Garis Sempadan Bangunan (GSB). 

Terhadap pelanggaran tersebut dilakukan pembongkaran terhadap bangunan 

rumah toko (ruko). Ada beberapa faktor yang memungkinkan pemilik bangunan 

itu melanggar GSB. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) faktor-faktor yang 

menyebabkan masyarakat mendirikan bangunan gedung melebihi GSB di 

Kelurahan Gajahmungkur dan untuk mengetahui (2) sanksi yang diberikan 

terhadap pemilik bangunan yang melanggar GSB. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis 

empiris. Jenis dan sumber data penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. 

Data diperoleh melalui observasi,wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat 

mendirikan bangunan gedung melebihi Garis Sempadan Bangunan (GSB) di 

Kelurahan Gajahmungkur yaitu rendahnya sanksi hukum, faktor keterbatasan 

jumlah personil Satpol PP, faktor keterbatasan sarana dan prasarana khususnya 

kendaraan operasional, faktor ketidaktahuan masyarakat tentang peraturan 

larangan pembangunan bangunan dan gedung melebihi GSB, faktor  budaya 

masyarakat yang individualisme. Sanksi yang diberikan terhadap pemilik 

bangunan gedung yang melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB) berupa 

sanksi administratif berupa Surat Peringatan, Surat Penghentian Pekerjaan 

Pembangunan, penyegelan, penghentian sementara kegiatan pembangunan hingga 

pembongkaran bangunan.  

Simpulan dari penelitian ini yaitu ada beberapa faktor yang menyebabkan 

pemilik bangunan mendirikan bangunan gedung melebihi Garis Sempadan 

Bangunan, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, 

faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Sanksi yang diberikan hanya sanksi 

administratif saja dalam pelanggaran Garis Sempadan Bangunan (GSB) di 

Kelurahan Gajahmungkur, yang berupa Sanksi yang diberikan terhadap pemilik 

bangunan gedung yang melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB) berupa 

sanksi administratif berupa Surat Peringatan, Surat Penghentian Pekerjaan 
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Pembangunan (SP4), penyegelan, penghentian sementara kegiatan pembangunan 

hingga pembongkaran.  

Penelitian inimenyarankan perlu ada sanksi hukum yang lebih berat dan 

tegas terhadap pelaku pelanggaran membangun bangunan gedung melebihi GSB, 

khususnya dengan memberikan sanksi pidana tidak hanya sanksi administrasi 

semata. Perlu adanya peningkatan, penambahan personil dan sarana prasarana 

Satpol PP Kota Semarang agar pelaksanaan tugas  dan fungsi penegakan 

peraturan daerah dapat berjalan maksimal. Perlu adanya sosialisasi Peraturan 

Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung kepada 

masyarakat sebagai pencegahan pelanggaran membangun bangunan gedung 

melebihi GSB.Penerapan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Bangunan Gedung, haruslah merata di seluruh wilayah Kota Semarang, 

dan penegakan hukumnya juga harus rata tidak tebang pilih dan Dengan adanya 

keterbatasan personil penegak hukum, harusnya dapat diatasi dengan kepercayaan 

unit dan instansi yang bersangkutan, agar Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung dapat diterapkan dengan baik. 

 

 

 

  



 
 

xi 
 

DAFTAR ISI 

 

 

 

 

HALAMAN JUDUL ......................................................................................  i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING  ...............................................................  ii 

HALAMAN PENGESAHAN  .......................................................................  iii 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .......................................................  iv 

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  ........................................  v 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN  ................................................................  vi 

KATA PENGANTAR  ...................................................................................  vii 

ABSTRAK  ..................................................................................................... ix 

DAFTAR ISI  ..................................................................................................  xi 

DAFTAR TABEL  .........................................................................................  xv 

DAFTAR BAGAN  .........................................................................................  xvi 

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................  xvii 

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................  xviii 

BAB I PENDAHULUAN  ..............................................................................  1 

1.1 Latar Belakang  ..................................................................................  1 

1.2 Identifikasi Masalah  .......................................................................... 7 

1.3 Pembatasan Masalah  ......................................................................... 7 

1.4 Rumusan Masalah  ............................................................................. 7 

1.5 Tujuan Penelitian  .............................................................................. 8 

1.6 Manfaat Penelitian  ............................................................................ 8 

Halaman 



 
 

xii 
 

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi  ........................................................... 9 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ....................................................................  17 

2.1 Dasar Hukum Bangunan Gedung di Indonesia ..................................  12 

2.2 Pengertian Garis Sempadan Bangunan (GSB) .................................. 16 

2.3 Penetapan Garis Sempadan Bangunan (GSB) ................................... 17 

2.4 Persyaratan Bangunan Gedung .......................................................... 20 

2.4.1 Persyaratan Administratif Bangunan .....................................  21 

2.4.2 Persyaratan Teknis Bangunan ................................................ 23 

2.5 Proses Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung ............................  32 

2.5.1 Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung .......  33 

2.5.2 Keterangan Rencana Kota (KRK) ..........................................  33 

2.5.3 Kelengkapan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung ......  35 

2.5.4 Proses Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung 35 

2.6 Sanksi terhadap Pelanggaran terkait Bangunan Gedung ...................  39 

2.6.1 Sanksi Admnistratif ................................................................  39 

2.6.2 Sanksi pada Tahap Pembangunan ..........................................  41 

2.6.3 Sanksi pada Tahap Pemanfaatan ............................................  44 

2.6.4 Sanksi Pidana .........................................................................  48 

2.7 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peegakan Hukum .......................  49 

2.7.1 Faktor Hukum ........................................................................  50 

2.7.2 Faktor Penegakan Hukum ......................................................  51 

2.7.3 Faktor Sarana atau Fasilitas ...................................................  54 

2.7.4 Faktor Masyarakat ..................................................................  55 



 
 

xiii 
 

2.7.5 Faktor Kebudayaan ................................................................  56 

2.8 Kerangka Berpikir ..............................................................................  59 

2.8.1 Penjelasan Kerangka Berpikir................................................  60 

BAB III METODE PENELITIAN  .............................................................. 61 

3.1 Jenis Penelitian...................................................................................  61 

3.2 Pendekatan Penelitian  .......................................................................  61 

3.3 Fokus Penelitian .................................................................................  62 

3.4 Lokasi Penelitian  ...............................................................................  62 

3.5 Sumber Data Penelitian .....................................................................  63 

3.6 Teknik Pengumpulan Data  ................................................................ 76 

3.7 Keabsahan Data  ................................................................................ 68 

3.8 Teknik Analisis Data ......................................................................... 70 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  .............................  74 

4.1 Hasil Penelitian  .................................................................................  74 

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian  .....................................  74 

4.1.2 Faktor yang Menyebabkan Pemilik Bangunan Mendirikan 

Bangunan Gedung Melebihi Garis Sempadan Bangunan  

(GSB) .....................................................................................  77 

4.1.3 Sanksi yang Diberikan Terhadap Pemilik Bangunan  

Gedung yang melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB). 87 

4.2 Hasil Pembahasan .............................................................................. 105 

 



 
 

xiv 
 

4.2.1 Faktor yang Menyebabkan Pemilik Bangunan Mendirikan 

Bangunan Gedung Melebihi Garis Sempadan Bangunan  

(GSB) ..................................................................................... 105 

4.2.2 Sanksi yang Diberikan Terhadap Pemilik Bangunan  

Gedung yang melanggar Garis Sempadan Bangunan  

(GSB).. ................................................................................... 120 

BAB V PENUTUP .......................................................................................... 123 

5.1 Simpulan  ........................................................................................... 123 

5.2 Saran  .................................................................................................  123 

DAFTAR PUSTAKA  ....................................................................................  125 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

xv 
 

DAFTAR TABEL 

 

 

 

 

Tabel 4.1 Keadaan Penduduk Kelurahan Gajahmungkur  

Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang ............................. 76 

Tabel 4.2 Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.107 

Tabel 4.3 Jumlah Sarana Peralatan Teknis Satuan Polisi Pamong Praja  

Kota Semarang ......................................................................... 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Halaman 



 
 

xvi 
 

DAFTAR BAGAN 

 

 

 

 

Bagan 2.1  Kerangka Berpikir .................................................................... 59 

Bagan 3.1 Perbandingan Triangulasi ......................................................... 68 

Bagan 3.2  Komponen-komponen Analisis Data  ......................................  73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman 



 
 

xvii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kantor Kelurahan Gajahmungkur ............................................ 74 

Gambar 4.2 Batas-batas Kelurahan Gajahmungkur ..................................... 75 

Gambar 4.3 Penyegelan Objek Pelanggaran ................................................ 98 

Gambat 4.4 Penghentian Sementara Kegiatan Pembangunan ..................... 100 

Gambar 4.5  Pembongkaran Bangunan ......................................................... 105 

 

  

Halaman 



 
 

xviii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1 Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi 

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang 

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian di Kantor Kelurahan Gajahmungkur 

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian di Kantor Kecamatan Gajahmungkur 

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian Kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota 

Semarang 

Lampiran 6 Surat Rekomedasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Lampiran 7 Jawaban instrumen penelitian / wawancara dari narasumber Satuan 

Polisi Pamong Praja Kota Semarang 

Lampiran 8 Jawaban instrumen penelitian / wawancara dari narasumber Dinas Tata 

Kota dan Perumahan Kota Semarang 

Lampiran 9 Jawaban instrumen penelitian / wawancara dari narasumber Kantor 

Kelurahan Gajahmungkur 

Lampiran 10 Jawaban instrumen penelitian / wawancara dari narasumber Pemilik 

Bangunan Gedung 

Lampiran 11 Surat Perintah Penghentian Sementara Pekerjaan Pembangunan (SP4) 

Nomor: 640/66 

Lampiran 12 Berita Acara Penghentian Sementara 

Lampiran 13 Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/451/IX/2015/Satpol PP 



 
 

xix 
 

Lampiran 14 Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.SIDIK/452/IX/2015/Satpol PP 

Lampiran 15 Surat Panggilan Nomor: 640/TL/23/POL PP/2015 

Lampiran 16 Berita Acara Pemeriksaan Tersangka 

Lampiran 17 Surat Rekomendasi Seger Nomor: 640/1070 

Lampiran 18 Surat Perintah Nomor: 331.1/1137 

Lampiran 19 Surat Rekomendasi Pembongkaran Nomor: 640/1144 

Lampiran 20 Surat Perintah Bongkar Nomor: 640/1284 

Lampiran 21 Surat Undangan Gelar Perkara Rencana Pembongkaran Nomor: 

005/1040 

Lampiran 22 Hasil Laporan Gelar Perkara 

Lampiran 23 Surat Perintah Tugas Nomor: 331.1/5328 

Lampiran 24 Surat Perintah Nomor: 331.1/1456 

Lampiran 25 Surat Perintah Pembongkaran (Mendesak) 

Lampiran 26 Berita Acara Pembongkaran 

Lampiran 27 Monografi Kelurahan Gajahmungkur 

Lampiran 28 Dokumentasi Penelitian 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LatarBelakang 

Negara Indonesia merupakan Negara berkembang (developing country), 

dimana pada saat ini sedang mengalami pertumbuhan yang sangat cepat sekali 

dan sedang giat  melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik 

pembangunan di bidang fisik maupun di bidang non fisik. Kebutuhan akan 

perumahan, kantor, pertokoan, mall, tempat hiburan, tempat pendidikan, dan 

bangunan lainnya semakin tinggi sebagai akibat pertambahan penduduk dan 

kebutuhannya. 

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat. Pembangunan Nasional bertujuan untuk memajukan 

kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia 1945 pada hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan 

pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang menekankan pada 

keseimbangan pembangunan, kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah, dalam 

suatu masyarakat Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial (Adrian Sutedi, 

2010:223). Namun sebaliknya, berhasil tidaknya pembangunan tergantung dari 

partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara 

merata oleh segenap lapisan masyarakat. 
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Salah satu bentuk realisasi dari pembangunan yang dilaksanakan adalah 

berupa pembangunan sarana prasarana, yang berwujud pembangunan dan 

rehabilitasi jalan-jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, saluran-saluran air, 

perumahan, pertokoan maupun perkantoran-perkantoran dan sebagainya. 

Bangunan gedung merupakan buah karya manusia yang dibuat untuk tempat 

manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam 

pembentukan watak, perwujudan produktivitas dan jati diri manusia untuk 

mencapai berbagai sasaran yang menunjang terwujudnya tujuan pembangunan 

nasional. Pada dasarnya setiap orang, badan, atau institusi bebas untuk 

membangun bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan dana, 

bentuk, konstruksi, dan bahan yang digunakan. Hanya saja mengingat dalam 

pembangunannya dapat mengganggu orang lain maupun mungin dapat 

membahayakan kepetingan umum, tentunya pembangunan bangunan gedung 

harus diatur dan diawasi oleh pemerintah (Marihot Siahaan, 2008:1) 

Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. 

Oleh karena itu dalam pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada 

peraturan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan 

bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan 

administratif dan teknis bangunan gedung, serta harus diselanggarakan secara 

tertib. Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi persyaratan status hak 

atas tanah,dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, status 

kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan. Persyaratan teknis 
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bangunan gedung persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan 

gedung. 

Untuk setiap kegiatan pendirian bangunan, masyarakat terlebih dahulu harus 

mengurus dan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan tersebut berjalan lancar 

dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.  

Ada beberapa hal dalam mendirikan bagunan membutuhkan Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB), menurut pendapat Adrian Sutedi (2010:230) yaitu: 

1. Agar tidak menimbulkan gugatan pihak lain setelah bangunan berdiri, untuk 

itu sebelum mendirikan bangunan harus ada kejelasan status tanah yang 

bersangkutan. Hal ini bisa dilihat dari keberadaan surat-surat tanah seperti 

sertifikat, surat kavling, fatwa tanah, Risalah panitia A, dan tanah tersebut 

tidak dihuni orang lain. Ketidakjelasan pemilikan tanah akan merugkan baik 

pemilik tanah dan/atau pemilik bangunan. 

2. Lingkungan kota memerlukan penataan dengan baik dan teratur, indah, 

aman, tertib, dan nyaman. Untuk mencapai tujuan ini penataan bangunan 

dengan baik diharapkan tidak memberikan dampak negatif bagi 

lingkungannya. Pelaksanaan pendirian bangunan di perkotaan harus sesuai 

dengan Rencana Tata Ruang Kota. Karena itu sebelum memperoleh Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) masyarakat harus memperoleh Keterangan 

Rencana Kota terlebih dahulu. 
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3. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dimaksudkan juga untuk 

menghindari bahaya secara fisik bagi penggunaan bangunan. Yang 

dimaksud adalah untuk setiap pendirian bangunan memerlukan rencana 

pembangunan yang matang dan memenuhi standar/normalisasi tekis 

bangunan yang telah ditetapkan yang meliputi arsitektur, kontruksi, dan 

instalasinya termasuk instalasi kebakaran (sistem pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran) 

4. Pemantauan terhadap standar/normalisasi teknis banguna melalui izin 

penggunaan bangunan diharapkan dapat mencegah bahaya yang mungkin 

ditimbulkan terutama pada saat kontruksi bagi lingkungan, tenaga 

kerja,masyarakat sekitar, maupun bagi calon pemakai bangunan. Dengan 

demikian, pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik sesuai 

dengan perencanaannya. 

Dalam pendirian bangunan juga harus diperhatikan letak berbagai garis 

sempadan yang berada pada lahan tersebut. Garis Sempadan Bangunan (GSB) 

adalah garis pada halaman persil Bangunan gedung yang ditarik sejajar dengan 

garis as jalan, as pagar, as jaringan listrik tegangan tinggi, tepi sungai,tepi pantai, 

tepi saluran, tepi rel Kereta Api, garis sempadan mata air, garis sempadan 

Approach Landing, garis sempadan Telekomunikasi, dan merupakan batas antara 

bagian kavling/persil yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun 

bangunan (Pasal 1 ayat 28 Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan 

Gedung) 
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Garis Sempadan Bangunan (GSB) gedung ditetapkan dalam rencana tata 

ruang, rencana tata bangunan dan lingkungan, serta peraturan bangunan setempat. 

Dalam mendirikan atau memperbarui seluruh atau beberapa bagian dari suatu 

bangunan, GSB yang telah ditetapkan tidak bolah dilanggar. Apabila GSB 

tersebut belum ditetapkan, kepala daerah dapat menetapkan GSB yang bersifat 

sementara untuk lokasi tertentu pada setiap permohonan perizinan mendirikan 

bangunan. Penetapan garis sempadan bangunan gedung dilakukan oleh 

pemerintah daerah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kesehatan, 

kenyamanan, kemudahan, serta keseimbangan dan keserasian dengan lingkungan 

(Marihot Siahaan, 2008:87). 

Letak Garis Sempadan Bangunan (GSB) gedung terluar untuk daerah di 

sepanjang jalan, diperhitungkan berdasarkan lebar daerah milik jalan dan 

peruntukan lokasi, serta diukur dari batas daerah milik jalan. Dalam GSB, harus 

diperhatian juga keharmonisan antara bangunan dengan lingkungan sekitarnya, 

sehingga dalam mendesain bangunan perlu diterapkan ketentuan-ketentuan seperti 

Garis Sempadan Bangunan (GSB), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien 

Luas Bangunan (KLB), Daerah Cadangan untuk Kepentingan Umum (DKCU), 

dan pagar pembatas (Adrian Sutedi, 2010:226) 

Namun demikian berdasarkan kenyataan yang terjadi selama ini dalam 

praktek pendirian bangunan, tak sedikit orang yang mendirikan bangunan tanpa 

melakukan kepengurusan perizinan terlebih dahulu pada dinas terkait, namun tak 

sedikit juga yang mendirikan bangunan dahulu setelah itu baru melakukan 

kepengurusan perizinan. Padahal sebelum mendirikan bangunan dan mengajukan 
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IMB, pemilik lahan harus mengetahui berbagai garis sempadan yang terdapat di 

lahan yang dimiliki. Jika pemilik lahan yang akan mendirikan bangunan tersebut 

melanggar salah satu garis sempadan maka dengan otomatis izin tersebut tidak 

akan terbitkan oleh pemerintah. 

Banyak pelanggaran hukum yang dilakukan masyarakat untuk melakukan 

aktivitas pendirian bangunan tanpa memperhatikan lingkungan sosial yang ada di 

sekitar bangunan, sehingga dapat menimbulkan permasalahan yang sangat 

mendasar, yaitu konflik internal dan konflik eksternal masyarakat di wilayah 

tersebut yang memicu timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban di Kota 

Semarang. 

Salah satu kasus pelanggaran terhadap ketentuan di dalam Peraturan Daerah 

Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung yang terjadi di 

kota Semarang, khususnya di wilayah Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan 

Gajahmungkur, berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran yang diterbitkan oleh 

Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang, pembongkaran tersebut 

dilakukan terhadap bangunan rumah toko (ruko). Bangunan tersebut dibongkar 

karena melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB). Selain itu, rumah toko 

(ruko) itu berdiri melebihi di lahan yang seharusnya digunakan untuk fasilitas 

umum yang fungsinya untuk mendukung keberadaan ruko yaitu sebagai tempat 

parkir dan bangunan ini tidak sesuai peruntukannya berdasarkan rencana tata 

ruang wilayah Kota Semarang sehingga tidak dapat diproses izin mendirikan 

bangunannya. 
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Berdasarkan uraian diatas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka penulis 

berkeinginan mengkaji permasalahan tersebut dalam penulisan hukum dengan 

judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Bangunan Gedung (Studi Kasus Pelanggaran Garis Sempadan Bangunan 

(GSB) di Kelurahan Gajahmungkur)” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa 

masalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan kepengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

2. Hambatan kepengurusan Izin Mendirikan Bangunan(IMB). 

3. Pendirian bangunan gedung tanpa IMB. 

4. Pembongkaran bangunan karena pelanggaraan Garis Sempadan Bangunan 

(GSB). 

5. Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

6. Faktor-faktor penyebab Pelanggaran Garis Sempadan Banguan (GSB). 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar masalah yang akan penulis bahas tidak meluas sehingga dapat 

mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah maka penulis akan membatasi 

masalah yang akan diteliti, antara lain: 

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pemilik bangungan gedung mendirikan 

bangunan melebihi Garis Sempadan Bangunan (GSB) di Kelurahan 

Gajahmungkur. 
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2. Sanksi yang diberikan terhadap pemilik bangunan gedung yang melanggar 

Garis Sempadan Bangunan (GSB). 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Apa faktor yang menyebabkan pemilik bangunan gedung mendirikan 

bangunan gedung melebihi Garis Sempadan Bangunan (GSB) di Kelurahan 

Gajahmungkur? 

2. Apa sanksi yang diberikan terhadap pemilik bangunan gedung yang 

melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB)? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pemilik bangunan gedung 

mendirikan bangunan gedung melebihi Garis Sempadan Bangunan (GSB) di 

Kelurahan Gajahmungkur. 

2. Mengetahui sanksi yang diberikan terhadap pemilik bangunan yang 

melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB). 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat yang nyata secara 

teoritis dan praktis sebagai berikut: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 
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Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang 

bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum 

Agraria pada khususnya serta sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk 

dapat dibaca oleh masyarakat pada umunya maupun dapat dipelajari lebih 

lanjut oleh kalangan hukum khususnya. 

 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Beberapa manfaat secara praktis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

mengenai pelanggaran Garis Sempadan Bangunan (GSB) di Kelurahan 

Gajahmungkur. 

2. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan 

dan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi mengenai 

Memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang terkait 

pelanggaran Garis Sempadan Bangunan (GSB) di Kelurahan 

Gajahmungkur. 

1.7 Sistematika Penelitian 

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya 

ilmiah. Adapun sistematika ini bertujuan untuk membantu para pembaca agar 

dengan  mudah dapat memahami skripsi ini, serta tersusunnya skripsi yang teratur 

dan sistematis. 
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Penulisan skripsi ini terbagi atas 3 (tiga) bagian: Bagian awal skripsi, 

Bagian pokok skripsi dan Bagian akhir skripsi. Untuk lebih jelasnya dijabarkan 

sebagai berikut: 

1.7.1 Bagian Awal 

Bagian awal, berisi : halaman judul, persetujuan pembimbing, 

pengesahan kelulusan, halaman pengesahan, pernyataan persetujuan 

publikasi karya ilmiah, motto dan persembahan, kata pengantar, 

abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar bagan, daftar gambar, dan daftar 

lampiran. 

1.7.2 Bagian Isi 

Bagian isi penulisan skripsi ini terdapat 5 (lima) bab yaitupendahuluan, 

tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, 

serta penutup. 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Berisi tentang: latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang: Pengertian Garis Sempadan Bangunan (GSB); 

Penetapan dan Letak Garis Sempadan Bangunan (GSB);Dasar 

Hukum Bangunan Gedung di Indonesia; Asas, Tujuan, dan Lingkup 

bangunan Gedung; Gambaran umum Perizinan Bangunan di Kota 

Semarang; Persyaratan Bangunan Gedung; Proses Izin Mendirikan 
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Bangunan (IMB) Gedung;Sanksi terhadap Pelanggaran terkait 

Bangunan Gedung dan Kerangka Berpikir berserta Penjelasannya. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Berisi tentang: jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan 

objek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, analisis 

data dan validitas data. 

 

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi Tentang hasil penelitianImplementasi Peraturan Daerah Kota 

Semarang No 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Studi Kasus 

Pelanggaran Garis Sempadan Bangunan (GSB) di Kelurahan 

Gajahmungkur) 

BAB 5 PENUTUP 

Berisi tentang: simpulan dan saran. 

1.7.3 Bagian Akhir  

Bagian akhir skripsi yang berisi tentang daftar pustaka dan 

lampiranlampiran. Daftar pustaka berisi keterangan literatur 

yangdigunakan dalampenyusunan skripsi. Sedangkan lampiran berupa 

datadan/atau keterangan yang melengkapi uraian skripsi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Dasar Hukum Bangunan Gedung di Indonesia 

Pada dasarnya setiap orang, badan, atau institusi bebas untuk mendirikan 

bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan dana, bentuk, 

konstruksi, dan bahan yang digunakan. Hanya saja mengingat mungkin saja 

pendirian suatu bangunan dapat mengganggu orang lain maupun mungkin 

membahayakan kepentingan umum, tentunya pendirian suatu bangunan gedung 

harus diatur dan diawasi oleh pemerintah. Untuk itu, diperlukan suatu aturan 

hukum yang dapat mengatur agar bangunan gedung dapat dididirikan secara 

benar. 

Di era modern ini, bangunan gedung di Indonesia telah diatur dalam dasar 

hukum yang kuat, yaitu dalam bentuk undang-undang yang memiliki aturan 

pelaksanaan berupa peraturan pemerintah, beberapa diantaranya adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 lahir yang diundangkan dan 

mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2002, lahir dengan pertimbangan  

bahwa bangunan gedung penting sebagai tempat manusia melakukan 

kegiatannya untuk melakukan kegiatannya untuk mencapai berbagai 

sasaran yang menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional yang 

bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata 

material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 

1945. 
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Latar belakang, maksud, dan tujuan, serta gambaran umum apa yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 dinyatakan dalam 

penjelasannya. Bangunan gedung sebagai tempat manusia untuk 

melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Oleh 

karena itu, penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina 

demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan 

masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang 

fungsional, andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan 

lingkungannya. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002  mengatur fungsi bangunan 

gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung 

termasuk hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung pada 

setiap tahap penyelenggaraan bangunan gedung, ketentuan tentang perasn 

masyarakat dan pembinaan oleh pemerintah, sanksi, ketentuan peralihan, 

dan ketentuan penutup. 

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 

tentang Bangunan Gedung ini juga memberikan ketentuan pertimbangan 

kondisi social, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia yang sangat 

beragam. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah terus mendorong, 

memberdayakan, dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat 

memnuhi ketentuan dalam undang-undang ini secara bertahap sehingga 

jaminan keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat dalam 
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menyelenggarakan bangunan gedung dan lingkungannya dapat dinikmati 

oleh semua pihak secara adil dan dijiwai semangat kemanusiaan, 

kebersamaan, dan saling membantu, seta dijiwai dengan pelaksanaan tata 

pemerintahan yang baik. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 

mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan normatif, sedangkan ketentuan 

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah 

dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk peraturan 

daerah, denga tetap mempertimbangkan dalam undang-undang lain yang 

terkait dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 

(Marihot Siahaan, 2008:5). 

2. Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung 

Pengaturan bangunan gedung yang terdapat dalam Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2002 pada dasarnya memerlukan aturan pelaksanaan 

untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut, pemerintah 

menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 

dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, baik dalam pemenuhan 

persyaratan yang diperlukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, 
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maupun dalam pemenuhan tertib penyelenggaraan bangunan gedung. 

Peraturan pemerintah ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan 

bangunan yang tertib, baik secara administratif maupun secara teknis, agar 

terwujud bangunan gedung yang fungsional, andal, yang menjamin 

keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna, serta 

serasi dan selaras dengan lingkungannya. 

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang 

Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 

dimaksudkan sebagai acuan dalam pemenuhan teknis bangunan gedung 

untuk mewujudkan bangunan gedung yang berkualitas sesuai dengan 

fungsinya, andal, serasu, dan selaras dengan lingkungannya. Peraturan ini 

menyangkut semua pihak sehingga setiap orang atau badan hukum 

termasuk instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pendirian bangunan 

wajib memenuhi persyaratan teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006.  

4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bangunan Gedung 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2009 lahir dengan 

pertimbangan agar kegiatan pembangunan di Kota Semarang dapat 

diselenggarakan secara, tertib, terarah, dan selaras dengan tata ruang kota, 

maka setiap penyelenggaraan bangunan gedung harus terpenuhi 

persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung dan dimanfaatkan 
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sesuai dengan fungsinya untuk menjamin keselamatan penghuni dan 

lingkungannya. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2009 

dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjut sehubungan dengan 

diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung dan Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung. 

2.2 Pengertian Garis Sempadan Bangunan (GSB) 

Garis Sempadan Bangunan atau yang lebih sering disingkat GSB adalah 

garis batas paling luar kepemilikan lahan atau tanah yang bisa digunakan untuk 

mendirikan bangunan. Secara garis besar, arti garis sempadan bangunan adalah 

suatu metode yang dipakai untuk mengatur letak dan posisi bangunan berikut 

pagarnya yang akan didirikan pada suatu lahan agar dapat sesuai dengan tata kota 

dan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Pembuatan sempadan ini juga 

sering dijadikan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah  (PAD) karena 

agar mendapat surat garis sempadan harus membayar semacam pungutan 

retribusi. (http://www.imagebali.net/detail-artikel/1049-arti-garis-sempadan-

bangunan-dan-fungsinya.php) 

Di dalam penjelasan Pasal 13 Undang-undang No. 28 Tahun 2002, Garis 

Sempadan Bangunan (GSB) mempunyai arti sebuah garis yang membatasi jarak 

bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap batas lahan 

yang dikuasai. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa Garis Sempadan 

Bangunan (GSB) adalah batas bangunan yang diperkenankan untuk dibangun. 

http://www.imagebali.net/detail-artikel/1049-arti-garis-sempadan-bangunan-dan-fungsinya.php
http://www.imagebali.net/detail-artikel/1049-arti-garis-sempadan-bangunan-dan-fungsinya.php
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Batasan atau patokan untuk mengukur besar GSB adalah as jalan, tepi 

sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi. Sehingga 

jika rumah berada di pinggir jalan, maka garis sempadan diukur dari as jalan 

sampai bangunan terluar di lahan tanah yang dikuasai. Faktor penentu besar GSB 

adalah letak lokasi bangunan itu berdiri.  

Menurut Pasal 1 ayat (28) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 

2009 tentang Bangunan Gedung, yang dimaksud Garis Sempadan Bangunan 

(GSB) adalah garis pada halaman persil Bangunan gedung yang ditarik sejajar 

dengan garis as jalan, as pagar, as jaringan listrik tegangan tinggi, tepi sungai,tepi 

pantai, tepi saluran, tepi rel Kereta Api, garis sempadan mata air, garis sempadan 

Approach Landing, garis sempadan Telekomunikasi, dan merupakan batas antara 

bagian kavling/persil yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun 

bangunan. 

2.3 Penetapan Garis Sempadan Bangunan 

Garis Sempadan Bangunan (GSB) dibuat agar setiap orang  tidak semaunya 

dalam mendirikan bangunan. Selain itu Garis Sempadan Bangunan (GSB)  juga 

berfungsi agar tercipta lingkungan pemukiman yang aman dan rapi. Setiap 

bangunan gedung yang didirikan tidak boleh melanggar ketentuan bangunan 

gedung yang ditetapkan dalam RTRW kota, RDTRK, dan/atau RTBL. 

Dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 

2009 tentang Bangunan Gedung, ketentuan jarak bebas bangunan gedung 

ditetapkan dalam bentuk: 
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1. GSB gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, 

dan/atau jaringan tegangan tinggi. 

2. Jarak antara bangunan gedung dengan bata-batas persil, jarak antar 

bangunan gedung, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman yang 

diizinkan pada lokasi yang bersangkutan, yang diberlakukan per kaveling, 

per persil, dan/atau perkawasan. 

Garis Sempadan Bangunan (GSB) gedung ditetapkan dalam rencana tata 

ruang, rencana tata bangunan dan lingkungan serta peraturan bangunan setempat. 

Penetapan Garis Sempadan Bangunan gedung dilakukan oleh pemerintah daerah 

dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kesehatan, kenyamanan, 

kemudahan, serta keserasian dengan lingkungan. Pemerintah Daerah menentukan 

garis-garis sempadan pagar, garis sempadan muka bangunan, garis sempadan 

loteng, garis sempadan podium, garis sempadan menara, begitu pula garis-garis 

sempadan pantai, sungai, danau, jaringan umum, dan lapangan umum. Penetapan 

garis sempadan bangunan gedung dengan tepi jalan, tepi sungai, tepi pantai, tepi 

danau, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi didasarkan pada 

pertimbangan keselamatan, kesehatan kenyamanan, dan kemudahan. 

Pertimbangan keselamatan dalam penetapan garis sempadan meliputi 

pertimbangan terhadap bahaya kebakaran, banjir, air pasang, tsunami, dan/atau 

keselamatan lalu lintas. Pertimbangan kesehatan dalam penetapan garis sempadan 

meliputi sirkulasi udara, pencahayaan, dan sanitasi. Pertimbangan kenyamanan 

terkait dengan pandangan, kebisingan, dan getaran. Dan, pertimbangan 

kemudahan terkait dengan aksesbilitas dan akses evakuasi, keserasian dalam hal 
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perwujudan wajah kota, serta ketinggian bahwa semakin tinggi bangunan jarak 

bebasnya semakin besar. 

Letak Garis Sempadan Bangunan (GSB) gedung terluar untuk daerah di 

sepanjang jalan, diperhitungkan berdasarkan lebar daerah milik jalan dan 

peruntukan lokasi, serta diukur dari batas daerah milik jalan. Letak Garis 

Sempadan Bangunan (GSB) gedung terluar untuk daerah sepanjang jalan kereta 

api dan jaringan tegangan tinggi, mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh 

instansi yang berwenang. Letak Garis Sempadan Bangunan (GSB) gedung terluar 

untuk daerah sepanjang sungai/danau, diperhitungkan berdasarkan kondisi 

sungai/danau, letak sungai/danau, dan fungsi kawasan, serta diukur dari tepi 

sungai/danau. 

Dalam Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Bangunan gedung, dijelaskan Garis Sempadan Bangunan (GSB) terluar 

yang sejajar dengan as jalan (rencana jalan)/tepi sungai/tepi pantai ditentukan 

berdasarkan lebar jalan/rencana jalan/lebar sungai/kondisi pantai, fungsi jalan dan 

peruntukan kavling/kawasan. Letak Garis Sempadan Bangunan (GSB) tersebut 

untuk daerah Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang sejajar dengan as jalan 

(rencana jalan) adalah separuh lebar ruang milik jalan (rumija) yang dihitung dari 

tepi jalan/pagar. Letak Garis Sempadan Bangunan (GSB) terluar untuk daerah 

pantai adalah 100 meter dari garis pasang tertinggi pada pantai yang 

bersangkutan. Letak Garis Sempadan Bangunan (GSB) untuk lebar jalan/sungai 

yang kurang dari 5 meter adalah 2,5 meter dihitung dari tepi jalan/pagar. Letak 

Garis Sempadan Bangunan (GSB) suatu tritis/oversteck yang menghadap ke arah 
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tetangga, tidak boleh melewati batas kavling/persil yang berbatasan dengan 

tetangga, sedangkan apabila suatu tritis/oversteck yang menhadap ke arah jalan, 

ditentukan paling jauh setengah dari jarak GSB dengan GSJ. Letak Garis 

Sempadan Bangunan (GSB) untuk bangunan yang dibangun di bawah permukaan 

tanah harus mempertimbangkan jaringan utilitas yang ada atau yang akan 

dibangun, atau paling jauh setengah dari jarak GSB dan GSJ. 

Kepala daerah dengan pertimbangan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, 

juga menetapkan garis sempadan samping kiri dan kanan, serta belakang 

bangunan terhadap batas persil, yang diatur dalam rencana tata ruang, rencana tata 

bangunan dan lingkungan, serta peraturan bangunan setempat. Sepanjang tidak 

ada jarak bebas samping maupun belakang bangunan yang ditetapkan, kepala 

daerah menetapkan besarnya garis sempadan tersebut setelah mempertimbangkan 

keamanan, kesehatan, dan kenyamanan, yang ditetapkan pada setiap permohonan 

perizinan mendirikan bangunan. 

2.4 Persyaratan Bangunan Gedung 

Setiap bangunan gedung harus memiliki persyaratan administratif dan 

persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Persyaratan 

administratif bangunan gedung meliputi persyaratan status hak atas tanah dan/atau 

izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, status kepemilikan bangunan 

gedung, dan izin mendirikan bangunan. Persyaratan teknis bangunan gedung 

meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung. 

2.4.1 Persyaratan Administratif Bangunan Gedung 
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Setiap melakukan aktivitas pendirian bangunan gedung harus memenuhi 

persyaratan administratif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

yang meliputi: 

2.4.1.1 Status Hak Atas Tanah, dan/atau Izin Pemanfaatan dari 

Pemegang Hak Atas Tanah 

Dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 

2009 tentang Bangunan gedung, dijelaskan setiap bangunan gedung harus 

didirikan pada tanah yang kepemilikannnya jelas baik milik sendiri maupun 

milik pihak lain. Jika dalam hal ini, tanah tersebut milik pihak lain, 

bangunan gedung hanya dapat didirikan dengan izin pemanfaatan tanah dari 

pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis 

antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemilik 

bangunan gedung. Perjanjian tertulis yang dimaksud adalah paling tidak 

memuat hak dan kewajiban para pihak, luas, letak, dan batas-batas tanah, 

serta fungsi bangunan gedung, dan jangka waktu pemanfaatan tanah. 

2.4.1.2 Status Kepemilikan Bangunan Gedung 

Status kepemilikan bangunan gedung, sebagaimana diatur dalam pasal 

19 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bangunan Gedung, dibuktikan dengan surat keterangan bukti kepemilikan 

bangunan gedung yang diterbitkan oleh Walikota berdasarkan hasil 

pendataan bangunan gedung dan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Kegiatan pendataan untuk bangunan gedung baru dilakukan 

bersamaan dengan proses izin mendirikan bangunan gedung guna keperluan 
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tertib pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung yaitu dilakukan 

secara periodik.  

Kepemilikan bangunan gedung dapat dialihkan kepada pihak lain 

berdasarkan persetujuan pemilik tanah. Pengalihan hak kepemilikan 

bangunan gedung itu, pemilik baru harus memenuhi beberapa ketentuan 

yaitu memastikan bangunan gedung tersebut dakam kondisi laik fungsi 

sebelum memanfatkan bangunan gedung dan memnuhi persyaratan yang 

berlaku selama memanfaatkan bangunan gedung. 

2.4.1.3 Izin Mendirikan Bangunan Gedung 

Setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan bangungan 

gedung dan/atau bangun bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) yang diterbitkan oleh Walikota, kecuali gedung fungsi 

khusus oleh Pemerintah, melalui proses permohonan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB).  Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah surat bukti dari 

pemerintah daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan 

bangunan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan 

rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh pemerintah 

daerah. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung merupakan satu-satunya 

perizinan yang diperbolehkan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, 

yang menjadi alat pengendali penyelenggaraan bangunan gedung (Marihot 

Siahaan, 2008:63). 

2.4.2 Persyaratan Teknis Bangunan 
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Setiap melakukan aktivitas pendirian bangunan gedung harus memenuhi 

persyaratan teknis yaitu persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan 

bangunan gedung yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang 

meliputi: 

2.4.2.1 Persyaratan Tata Bangunan 

Persyaratan tata bangunan yang merupakan salah satu unsur 

persyaratan teknis bangunan meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas 

bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan 

pengendalian dampak lingkungan. Persyaratan peruntukan dan intensitas 

bangunan gedung meliputi persyaratan peruntukan lokasi, kepadatan, 

ketinggian, dan jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan untuk lokasi 

yang bersangkutan. Persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung 

harus diketahui oleh masyarakat yang akan mendirikan bangunan gedung. 

Oleh karena itu pemerintah daerah wajib menyediakan dan memberikan 

informasi secara terbuka tentang persyaratan peruntukan dan intensitas 

bangunan gedung bagi masyarakat yang memerlukannya. 

2.4.2.1.1 Persyaratan Peruntukan Bangunan Gedung 

Persyaratan peruntukan bangunan gedung sebagaimana diatur 

dalam pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung, merupakan persyaratan lokasi 

yang bersangkutan sesuai dengan RTRW kota, RDTRK, dan/atau RTBL.  

Yang dimaksud peruntukan lokasi adalah suatu ketentuan dalam 

rencana tata ruang kabupaten/kota tentang jenis fungsi atau kombinasi 
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fungsi bangunan gedung yang boleh dibangun pada suatu 

persil/kavling/blok peruntukan tertentu (Marihot Siahaan, 2008:73). 

Dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 

2009 tentang Bangunan Gedung, dijelaskan bahwa dalam setiap kegiatan 

pendirian bangunan gedung, fungsi bangunan gedung tersebut harus 

sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTRK, dan 

RTBL untuk lokasi/ kawasan tertentu. Peruntukan lokasi/kawasan 

tersebut merupakan peruntukan utama, sedangkan apabila pada bangunan 

gedung tersebut terdapat peruntukan penunjang harus berkonsultasi 

dengan dinas yang menangani bangunan gedung terlebih dahulu.  

Setiap pihak yang memerlukan keterangan tentang peruntukan 

lokasi/kawasan dan intensitas bangunan gedung pada lokasi/kawasan 

dan/atau ruang tempat bangunan gedung yang akan dibangun dapat 

memperolehnya secara terbuka pada dinas yang terkait. Pihak yang akan 

mendirikan bangunan di atas jalan umum, saluran, atau sarana lain, atau 

yang melintasi sarana dan prasarana jaringan kota, atau di bawah/di atas 

air, atau pada daerah hantaran udara (transmisi) tegangan tinggi, harus 

mendapat persetujuan khusus dari Walikota dengan memperhatikan 

pertimbangan teknis Tim Ahli Bangunan Gedung dan Pendapat Publik. 

2.4.2.1.2 Persyaratan Intensitas Bangunan Gedung 

Persyaratan intensitas bangunan gedung sebagaimana diatur dalam 

pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Bangunan Gedung, meliputi persyaratan kepadatan, ketinggian, 
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dan jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan untuk lokasi yang 

bersangkutan. 

Dalam Pasal 34 juga dijelaskan, setiap bangunan gedung yang akan 

didirikan tidak boleh melebihi ketentuan kepadatan dan ketinggian yang 

ditetapkan dalam RTRW, RDTRK, dan /atau RTBL. Persyaratan tentang 

ketinggian bangunan gedung ditetapkan dalam bentuk Koefisien Lantai 

Bangunan (KLB) yang merupakan koefisien perbandingan antara luas 

keseluruhan lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling/blok. 

2.4.2.1.3 Jarak Bebas Bangunan 

Setiap bangunan gedung yang kan didirikan tidak boleh melanggar 

ketentuan jarak bebas bangunan gedung yang telah ditetapkan dalam 

RTRW kota, RDTRK, dan/atau RTBL. Jarak bebas bangunan gedung 

adalah area bagian depan, samping kiri dan kanan, serta belakang 

bangunan gedung dalam satu persil yang tidak boleh dibangun. 

Ketentuan jarak bebas bangunan gedung pada Peraturan Daerah 

Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung 

ditetapkan dalam bentuk: 

1. Garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, 

tepi pantai, jalan kerta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi. 

2. Jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, jarak 

antar bangunan gedung, dan jarak antara as jalan dengan pagar 

halaman yang diizinkan pada lokasi yang bersangkutan, yang 

dibelakukan per kavling, per persil, dan/atau per kawasan. 
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2.4.2.1.4 Arsitektur Bangunan Gedung 

Persyaratan arsitektur bangunan gedung meliputi persyaratan 

penampilan bangunan gedung yang harus memperhatikan bentuk dan 

karakteristik arsitektur dan lingkungan yang ada di sekitarnya, tata ruang 

dalam bangunan yang harus memperhatikan fungsi ruang, arsitektur 

gedung dan keandalan bangunan gedung, keseimbangan, keserasian, dan 

keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya yang harus 

mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung dan ruang 

terbuka hijau yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya, 

dengan mempertimbangkan adanya keseimbangan antara nilai-nilai 

sosial budaya lokal, kesejarahan dan pertumbuhan historis kota, serta 

pertimbangan terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan 

rekayasanya. 

2.4.2.1.5 Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan 

Penerapan persyaratan pengendalian dampak lingkungan hanya 

berlaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting 

bagi lingkungan. Dampak penting yang dimaksud adalah perubahan yang 

sangat mendasar pada suatu lingkungan yang diakibatkan oleh suatu 

kegiatan (Marihot Siahaan, 2008:116). Oleh karena itu, setiap pihak yang 

akan mendirikan bangunan gedung yang dikhawatirkan menimbulkan 

dampak penting, harus didahului dengan menyertakan analisis mengenai 

dampak lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di 

bidang pengelolaan lingkungan hidup. 
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2.4.2.2 Persyaratan Keandalan Bangunan 

Persyaratan keandalan bangunan gedung yang merupakan bagian dari 

persyaratan teknis bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung 

tersebut ditetapkan berdasarkan fungsi bangunan gedung, yang meliputi: 

2.4.2.2.1 Persyaratan Keselamatan 

Persyaratan keselamatan bangunan gedung meliputi persyaratan 

ketahanan struktur bangunan gedung untuk mendukung beban muatan 

serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi 

bahaya kebakaran dan bahaya petir. 

1. Ketahanan Struktur Bangunan Gedung Untuk Mendukung Beban 

Muatan 

Ketahanan struktur bangunan gedung harus mempertimbangkan 

kekuatan, kekauan, dan kestabilan dari segi struktur bangunan gedung 

tersebut. Pertimbangan kekuatan, kekauan, dan kestabilan, dalam 

pasal 61 ayat (2) yaitu Peraturan/standar teknik yang harus dipakai 

ialah peraturan/standar teknik yang berlaku di Indonesia yang meliputi 

SNI tentang Tata Cara, Spesifikasi, dan Metode Uji yang berkaitan 

dengan bangunan gedung. 

2. Kemampuan Struktur Bangunan Gedung Dalam Mencegah Dan 

Menanggulangi Bahaya Kebakaran dan Petir 

Setiap bangunan untuk kepentingan umum, seperti bangunan 

peribadatan, bangunan perkantoran, bangunan pasar/pertokoan/mal, 

bangunan perhotelan, bangunan kesehatan, bangunan pendidikan, 
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bangunan gedung pertemuanm bangunan pelayanan umum, dan 

bangunan industry, serta bangunan hunian susun harus mempunyai 

system pengamanan terhadap bahaya kebakaran, baik system proteksi 

pasif maupun sistem proteksi aktif. 

Setiap bangunan gedung yang berdasarkan letak, sifat geografis, 

bentuk, ketinggian, dan penggunaannya berisiko terkena sambaran 

petir harus dilengkapi dengan instalasi penangkal petir, serta 

diperhitungkan berdasarkan standart teknik dan peraturan lain yang 

berlaku. 

2.4.2.2.2 Persyaratan Kesehatan 

Persyaratan kesehatan bangunan gedung meliputi persyaratan 

penggunaan bahan bangunan gedung, sistem sanitasi, sistem 

penghawaan, dan sistem pencahayaan. 

1. Persyaratan Penggunaan Bahan Bangunan Gedung 

Penggunaan bahan bangunan gedung, harus mempertimbangkan 

kesehatan dalam pemanfaatan bangunannya. Penggunaan bahan 

bangunan apabila mengandung racun atau bahan kimia yang 

berbahaya, harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang 

dan dilaksanakan oleh ahlinya. 

2. Sistem Sanitasi 

Untuk memenuhi sistem sanitasi, setiap bangunan gedung harus 

dilengkapi dengan sistem air bersih dan penyaluran air hujan, sistem 

pembuangan air kotor dan/atau air limbah, kotoran dan sampah.  
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3. Sistem Penghawaan 

Untuk memenuhi persyaratan sistem penghawaan, setiap 

bangunan harus mempunyai ventilasi alami dan/atau ventilasi 

mekanik/buatan yang sesuai dengan fungsinya. Kebutuhan ventilasi 

tersebut diperhitungkan untuk memenuhi kebutuhan sirkulasi dan 

pertukaran udara dalam ruang sesuai dengan fungsi ruang. 

4. Sistem Pencahayaan 

Untuk memenuhi persyaratan sistem pencahayaan, setiap 

bangunan gedung harus mempunyai pencahayaan alami dan/atau 

pencahayaan buatan termasuk pencahayaan darurat sesuai dengan 

fungsinya. Kebutuhan pencahayaan meliputi kebutuhan pencahayaan 

untuk ruangan di dalam bangunan, diluar bangunan, jalan, taman, dan 

bagian luar lainnya, termasuk di udara terbuka dimana pencahayaan 

dibutuhkan. 

2.4.2.2.3 Persyaratan Kemudahan/Aksesbilitas 

Persyaratan kemudahan yang merupakan salah satu persyaratan 

keandalan bangunan meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di 

dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam 

bangunan gedung. Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam 

bangunan gedung meliputi tersedianya fasilitas dan aksesbilitas yang 

mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut 

usia. Hal yang dimaksud dengan mudah, antara lain kejelasan dalam 

mencapai ke lokasi, diberi keterangan dan menghindari risiko terjebak, 
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nyaman, antara lain melalui ukuran dan syarat yang memadai, dan aman, 

antara lain terpisah dengan jalan keluar untuk kebakaran, kemiringan 

permukaan lantai, serta tangga dan bordes yang mempunyai pegangan 

atau bordes (Marihot Siahaan, 2008:189) 

2.4.2.2.4 Persyaratan Kenyamanan 

Persyaratan kenyamanan bangunan gedung meliputi kenyamanan 

ruang gerak, kenyamanan hubungan antar ruang, kenyamanan kondisi 

udara dalam ruang, kenyamanan pandangan dan kenyamanan terhadap 

kebisingan dan getaran. 

1. Kenyamanan Ruang Gerak 

Untuk mendapatkan kenyamanan ruang gerak dalam bangunan 

gedung, penyelenggara bangunan gedung harus mempertimbangkan: 

a. Fungsi ruang, jumlah pengguna, perabotan/peralatan, 

akesbilitas ruang di dalam bangunan gedung. 

b. Persyaratan keselamatan dan kesehatan. 

 

 

2. Kenyamanan Hubungan Antar Ruang 

Untuk mendapatkan kenyamanan hubungan antar ruang, 

penyelenggara bangunan gedung harus mempertimbangkan: 

a. Fungsi ruang, jumlah pengguna, perabotan/peralatan, 

akesbilitas ruang di dalam bangunan gedung. 

b. Sirkulasi antar ruang horizontal dan vertical. 
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c. Persyaratan keselamatan dan kesehatan. 

3. Kenyamanan Kondisi Udara dalam Ruang 

Untuk mendapatkan kenyamanan kondisi udara ruang di dalam 

bangunan gedung, penyelanggara bangunan gedung harus 

mempertimbangkan temperatur dan kelembapan, yang dapat 

dilakukan dengan pengkondisian udara dengan mempertimbangkan: 

a. Fungsi bangunan gedung/ruang, jumlah pengguna, letak, 

volume ruang, jenis peralatan, dan penggunaan bahan 

bangunan 

b. Kemudahan pemeliharaan dan perawatan 

c. Prinsip-prinsip penghematan energi dan kelestarian 

lingkungan. 

4. Kenyamanan Pandangan 

Kenyamanan pandangan merupakan kondisi di mana hak pribadi 

dalam melaksanakan kegiatan di bangunan gedungnya tidak terganggu 

dari bangunan gedung lain di sekitarnya. Untuk mendapatkan 

kenyamanan dalam  pandangan, penyelenggara bangunan gedung 

haruslah mempertimbangkan kenyamanan pandangan dari dalam ke 

luar dan dari luar bangunan ke ruang-ruang tertentu dalam bangunan 

gedung. 

5. Kenyamanan terhadap Kebisingan dan Getaran 

Untuk mendapatkan tingkat kenyamanan terhadap getaran pada 

bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung harus 
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mempertimbangkan jenis kegiatan, penggunaan peralatan, dan/atau 

sumber getar lainnya baik yang berada pada bangunan gedung 

maupun di luar bangunan gedung. Sedangkan, untuk mendapatkan 

tingkat kenyamanan terhadap kebisingan pada bangunan gedung, 

penyelenggara bangunan gedung harus mempertimbangkan jenis 

kegiatan, penggunaan peralatan, dan/atau sumber bising lainnya yang 

berada pada bangunan gedung maupun di luar bangunan gedung. 

2.5 Proses Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung 

Pengaturan dalam pemberian izin pendirian dan pengguanaan bangunan 

dilakukan untuk menjamin agar pertumbunhan fisik kota Semarang dalam rangka 

mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, serta tidak menimbulkan 

kerusakan penataan fisik kota Semarang. 

Untuk setiap kegiatan pendirian bangunan di wilayah kota Semarang, 

masyarakat harus terlebih dahulu mengurus dan memperoleh Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan 

agar pembangunan berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan di kemudian hari. 

2.5.1 Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung 

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di berikan oleh Pemerintah Daerah, 

kecuali bangunan gedung dengan fungsi khusus, yaitu diberikan oleh 

Pemerintah Pusat. Proses pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung 

harus mengikuti prinsip-prinsip pelayanan prima dan murah/terjangkau. Dalam 

proses permohonan IMB, dijelaskan oleh Marihot Siahaan (2008:63-64) 
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Pemerintah Daerah menyediakan formulir permohonan IMB gedung yang 

informatif  yang berisikan antara lain: 

1. Status tanah (tanah milik sendiri atau milik pihak lain) 

2. Data pemohon/pemilik bangunan gedung (nama, alamat, tempat/tanggal 

lahir, pekerjaan, nomor KTP, dan lain-lain) serta data lokasi 

(letak/alamat, batas-batas, luas, status kepemilikan, dan lain-lain) 

3. Data rencana bangunan gedung (fungsi/klasifikasi, luas bangunan 

gedung,  jumlah lantai/ketinggian, KDB, KLB, KDH, dan lain-lain) 

4. Data penyedia jasa konstruksi (nama, alamat, penanggung jawab jasa 

perencana konstruksi), rencana waktu pelaksanaan mendirikan bangunan 

gedung, dan perkiraan biaya pembangunannya. 

2.5.2 Keterangan Rencana Kota (KRK)  

Pemerintah daerah wajib memberikan KRK untuk lokasi yang 

bersangkutan kepada setiap orang yang akan mengajukan permohonan IMB 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bangunan Gedung. KRK tersebut antara lain berisi: 

1. Fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi 

bersangkutan;   

2. Ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan; 

3. Jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan 

KTB yang diizinkan, apabila membangun di bawah permukaan tanah;  

4. Garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang 

diizinkan;  
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5. KDB maksimum yang diizinkan;  

6. KLB maksimum yang diizinkan;  

7. KDH minimum yang diwajibkan;  

8. KTB maksimum yang diizinkan;   

9. Jaringan utilitas kota; dan  

10. Keterangan lainnya yang terkait. 

Dalam    Keterangan    Rencana    Kabupaten/Kota    dicantumkan 

ketentuan-ketentuan   khusus   yang   berlaku   untuk  lokasi  yang 

bersangkutan  meliputi:  

1. Lokasi-lokasi yang terletak pada kawasan rawan bencana gempa; 

kawasan rawan longsor; kawasan rawan banjir, dan/atau lokasi yang 

kondisi tanahnya tercemar; dan 

2. Keterangan Rencana Kabupaten/Kota digunakan sebagai dasar 

penyusunan rencana teknis bangunan gedung. 

 

 

2.5.3 Kelengkapan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung 

Setiap orang dalam mengajukan permohonan IMB gedung wajib  melengkapi 

syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 

2009 tentang Bangunan Gedung, yaitu: 

1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti 

perjanjian pemanfaatan tanah; 

2. Data pemilik bangunan gedung; 
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3. Rencana teknis bangunan gedung; dan 

4. Hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung 

yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. 

2.5.4 Proses Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Gedung   

Proses penerbitan IMB disesuaikan dengan beberapa penggolongan 

menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 tentang 

Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung  meliputi:  

2.5.4.1 IMB Bangunan Gedung pada Umumnya   

1. Bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana (rumah inti 

tumbuh dan rumah sederhana sehat), dan rumah deret sederhana. 

a. Pengambilan Keterangan Rencana Kabupaten/Kota oleh pemohon 

di kantor pemerintah daerah.  

b. Penyediaan dokumen rencana teknis siap pakai  (prototip, dsb.) 

yang memenuhi persyaratan sesuai Keterangan Rencana 

Kabupaten/Kota. Gambar rencana teknis diadakan/disiapkan oleh 

pemerintah daerah.  

c. Pengajuan Surat Permohonan IMB dengan kelengkapan dokumen 

administratif dan dokumen rencana teknis.  

d.  (1) Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran (pencatatan, 

penelitian) dokumen administratif dan dokumen rencana teknis, 

penilaian/evaluasi, serta persetujuan dokumen rencana teknis yang 

telah memenuhi persyaratan.   



36 
 

 
 

(2)  Dokumen administratif dan/atau dokumen rencana teknis yang 

belum memenuhi persyaratan  dikembalikan kepada pemohon 

untuk dilengkapi/diperbaiki.  

e. Penetapan besarnya retribusi IMB.  

f. Pembayaran retribusi IMB melalui lembaga keuangan yang sah.  

g. Penyerahan bukti penyetoran retribusi kepada pemerintah daerah.  

h. Penerbitan IMB sebagai pengesahan dokumen rencana teknis untuk 

dapat memulai pelaksanaan konstruksi.  

i. Penerimaan dokumen IMB oleh pemohon.  

2. Bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret - 

sampai dengan 2 (dua) lantai -   

a. Pengambilan Keterangan Rencana Kabupaten/Kota oleh pemohon 

di kantor pemerintah daerah.  

b. Penyediaan dokumen rencana teknis yang dibuat oleh 

c. pemohon/pemilik (yang memiliki keahlian perencanaan bangunan 

gedung) dan terdaftar atau oleh penyedia jasa. 

d. Pengajuan Surat Permohonan IMB dengan kelengkapan dokumen 

administratif dan dokumen rencana teknis.  

e. (1)  Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran (pencatatan, 

penelitian) dokumen administratif dan dokumen rencana teknis, 

penilaian serta persetujuan dokumen rencana teknis yang telah 

memenuhi persyaratan.  
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(2)  Dokumen administratif dan/atau dokumen rencana teknis yang 

belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk 

dilengkapi/diperbaiki. 

f. Penetapan besarnya retribusi IMB.     

g. Pembayaran retribusi IMB melalui lembaga keuangan yang sah.  

h. Penyerahan bukti pembayaran retribusi kepada pemerintah daerah.  

i. Penerbitan IMB sebagai pengesahan dokumen rencana teknis untuk 

dapat memulai pelaksanaan konstruksi. 

j. Penerimaan dokumen IMB oleh pemohon. 

3. Bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana - 2 (dua) 

lantai atau lebih - dan bangunan gedung lainnya pada umumnya. 

a. Pengambilan Keterangan Rencana Kabupaten/Kota oleh pemohon 

di kantor pemerintah daerah.  

b. Pengurusan SIPPT atau dokumen sejenisnya untuk luas tanah 

tertentu sesuai ketentuan daerah masingmasing.  

c. Penerbitan  SIPPT  atau  dokumen sejenisnya yang ditandatangani 

oleh gubernur/ bupati/walikota atau  pejabat lain yang ditunjuk 

olehnya. 

d. Penyediaan dokumen rencana teknis.  

e. Pengajuan Surat Permohonan IMB dengan kelengkapan dokumen 

administratif, dokumen rencana teknis dan dokumen lain yang 

disyaratkan.  
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f. (1)  Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran (pencatatan, 

penelitian) dokumen administratif dan dokumen rencana teknis, 

penilaian serta persetujuan dokumen rencana teknis yang telah 

memenuhi persyaratan.  

(2)  Dokumen administratif dan/atau dokumen rencana teknis yang 

belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk 

dilengkapi/diperbaiki.  

g. Penetapan besarnya retribusi IMB.  

h. Pembayaran retribusi IMB melalui lembaga keuangan yang sah.  

i. Penyerahan bukti pembayaran retribusi kepada pemerintah daerah.  

j. Penerbitan IMB sebagai pengesahan dokumen rencana teknis untuk 

dapat memulai pelaksanaan konstruksi. 

k. Penerimaan dokumen IMB oleh pemohon. 

 

 

 

2.6 Sanksi terhadap Pelanggaran terkait Bangunan Gedung 

2.6.1 Sanksi Administratif  

Sanksi administratif adalah sanksi yang diberikan oleh pemerintah 

kepada pemilik bangunan gedung dan/atau pengguna bangunan gedung tanpa 

melalui proses peradilan karena tidak terpenuhinya ketentuan dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan/atau khususnya 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan 
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Gedung.  Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang melanggar 

ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif yang bersifat 

alternatif dan berupa: 

1. Peringatan tertulis; 

2. Pembatasan kegiatan pembangunan; 

3. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan 

pembangunan; 

4. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung; 

5. Pembekuan IMB gedung, yaitu Walikota dapat membekukan IMB, 

apabila ternyata dalam pendirian bangunan tersebut terdapat sengketa, 

pelanggaran atau kesalahan teknis. Namun, pemegang IMB diberikan 

kesempatan untuk memberikan penjelasan atau membela diri terhadap 

keputusan pembekuan IMB.  

6. Pencabutan IMB gedung, yaitu Walikota dapat membatalkan/mencabut 

IMB apabila: 

a. IMB yang diterbitkan berdasarkan kelengkapan persyaratan izin yang 

diajukan dan keterangan pemohon ternyata kemudian dinyatakan tidak 

benar oleh putusan pengadilan; 

b. Pelaksanaan pembangunan dan/atau penggunaan bangunan gedung 

menyimpang dari ketentuan atau persyaratan yang tercantum dalam 

IMB; 

c. Dalam waktu 6 bulan setelah tanggal IMB diterbitkan, pemegang IMB 

masih belum melakukan pekerjaan; 
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d. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan bangunan gedung telah berhenti 

selama 12 bulan. 

7. Pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; 

8. Pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; 

9. Perintah pembongkaran bangunan gedung. 

Selain pengenaan sanksi administrasi yang telah dikemukakan diatas, 

pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung juga dapat dikenakan sanksi 

denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun. 

Selanjutnya, penyedia jasa konstruksi yang melanggar ketentuan yang telah 

diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bangunan Gedung ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan di bidang jasa konstruksi. 

 

 

 

2.6.2 Sanksi pada Tahap Pembangunan 

2.6.2.1 Sanksi Peringatan Tertulis 

Pemilik bangunan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung dikenakan 

sanksi peringatan tertulis. Ketentuan dimaksud adalah sebagaimana dibawah 

ini: 

1. Pasal 14 ayat (6), yaitu: 
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Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung ditetapkan oleh 

pemerintah daerah dalam izin mendirikan bangunan gedung, kecuali 

bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan oleh Pemerintah. 

2. Pasal 21 ayat (4), yaitu: 

IMB merupakan prasyarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas 

kota. 

3. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), yaitu: 

(1) Persyaratan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 

merupakan persyaratan peruntukan lokasi yang bersangkutan 

sesuai dengan RTRW, RDTRK, dan/atau RTBL. 

(2) Persyaratan intensitas bangunan gedung sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 29 meliputi persyaratan kepadatan, ketinggian, dan 

jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan untuk lokasi yang 

bersangkutan. 

 

 

4. Pasal 35 ayat (1) 

Setiap bangunan gedung yang didirikan tidak boleh melebihi 

ketentuan kepadatan dan ketinggian yang ditetapkan RTRW, 

RDTRK, dan/atau RTBL. 

5. Pasal 36 ayat (1) 
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Setiap bangunan gedung yang didirikan tidak boleh melanggar 

ketentuan jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan RTRW, 

RDTRK, dan/atau RTBL. 

6. Pasal 117 ayat (1) 

Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dimulai setelah pemilik 

bangunan gedung memperoleh IMB. 

7. Pasal 143 ayat (5) 

Perbaikan dan/atau penggantian dalam kegiatan perawatan bangunan 

gedung dengan tingkat kerusakan sedang dan berat dilakukan setelah 

dokumen rencana teknis perawatan bangunan gedung disetujui oleh 

Walikota. 

8. Pasal 156 ayat (2) 

Pelaksanaan pemugaran bangunan gedung dan lingkungannya yang 

dilindungi dan/atau dilestarikan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 

117 dan Pasal 130. 

Pemilik bangunan gedung yang tidak mematuhi peringatan tertulis 

sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 

(tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran 

yang dimaksud diatas, dapat dikenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan 

pembangunan. 

2.6.2.2 Sanksi Penghentian Sementara Pembangunan dan Pembekuan 

Izin Mendirikan Bangunan Gedung 
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Pemilik bangunan gedung yang telah dikenakan sanksi peringatan 

tertulis dan tidak mematuhinya selama 14 hari kalender dan tetap tidak 

melakukan perbaikan atas pelanggaran yang telah dilakukan, dikenakan 

sanksi berupa pengehentian sementara pembangunan dan pembekuan Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung. 

2.6.2.3 Sanksi Penghentian Tetap Pembangunan, Pencabutan Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung dan Perintah 

Pembongkaran Bangunan Gedung 

Pemilik bangunan gedung yang telah dikenakan sanksi berupa 

pengehentian sementara pembangunan dan pembekuan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) Gedung selama 14 hari kalender dan tidak melakukan 

perbaikan atas pelanggaran yang dilakukan, dikenakan sanksi berupa 

penghentian tetap pembangunan, pencabutan Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) Gedung dan perintah pembonngkaran bangunan gedung.  

Dalam hal pemilik bangunan tidak melakukan pembongkaran 

terhadap bangunan gedung tersebut dalam jangka waktu 30 hari kalender, 

pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya pemilik 

bangunan gedung.  Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh pemerintah 

daerah, pemilik bangunan gedung juga dikenakan denda administratif yang 

besarnya paling banyak 10% dari nilai total bangunan gedung yang 

bersangkutan. Namun besarnya denda administratif ditentukan berdasarkan 

berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan setelah mendapat 

pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung. 
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2.6.2.4 Sanksi Pengehentian Sementara 

Pemilik bangunan gedung yang melaksanakan pembangunan 

bangunan gedungnya melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) dalam 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan 

Gedung, yaitu setiap orang atau badan hukum yang kan mendirikan 

bangunan gedung dan/atau bangun bangunan wajib memiliki IMB, 

dikenakan sanksi penghentian sementara sampai dengan diperolehnya Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung. Pemilik bangunan gedung yang tidak 

memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung dikenakan sanksi 

perintah pembongkaran. 

2.6.3 Sanksi pada Tahap Pemanfaatan 

2.6.3.1 Sanksi Peringatan Tertulis 

Pemilik bangunan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung dikenakan 

sanksi peringatan tertulis dari dinas terkait. Ketentuan yang dimaksud 

adalah sebagaimana dibawah ini: 

1. Pasal 14 ayat (3) 

Perubahan fungsi dan penggunaan bangunan ruang suatu bangunan 

atau bagian dari bangunan gedung dapat diizinkan apabila masih 

memenuhi ketentuan pengguanaan jenis bangunan gedung dan dapat 

menjamin keamanan dan keselamatan bangunan gedung, penghuni 

serta lingkungan. 

2. Pasal 34 ayat (1) 
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Dalam hal terjadi perubahan RTRW, RDTRK, dan/atau RTBL, yang 

mengakibatkan perubahan peruntukan lokasi, maka fungsi bangunan 

gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan yang baru harus 

disesuaikan. 

3. Pasal 135 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) 

(2) Pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan oleh pemilik atau pengguna bangunan gedung 

setelah bangunna gedung tersebut dinyatakan memenuhi 

persyaratan laik fungsi. 

(3) Pemanfaatan gedung wajib dilaksanakan oleh pemilik atau 

pengguna secara tertib administratif dan teknis untuk menjamin 

kelaikan fungsi bangunan gedung tanpa menimbulkan dampak 

penting terhadap lingkungan. 

(4) Pemilik bangunan gedung untuk kepentingan umum harus 

mengkiti program pertanggungan terhadap kemungkunan 

kegagalan bangunan gedung selama pemanfataan bangunan 

gedung. 

 

 

4. Pasal 139 ayat (2) 

Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung wajib mengajukan 

permohonan perpanjangan SLF kepada Pemerintah Daerah paling 

lambat 60 hari kalender sebelum masa berlaku SLF berakhir. 
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5. Pasal 141 ayat (1) 

Pemeliharaan bangunna gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

135 harus dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan 

gedung dan dapat menggunakan jasa pemeliharaan bangunan gedung 

yang memiliki sertifikat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

6. Pasal 153 ayat (2) dan ayat (5) 

(2) Dalam hal bangunan gedung dan/atau lingkungannya yang telah 

ditetapkan menjadi cagar budaya akan dimanfaatkan untuk 

kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu 

pengetahuan dan kebudayaan, maka pemanfaatannya harus sesuai 

dengan klasifikasi tingkat perlindungan dan pelestarian bangunan 

gedung dan lingkungannya 

(5) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung dan/atau 

lingkungannya yang dilestarikan wajib melindungi bangunan 

gedung dan/atau lingkungannya sesuai dengan klasifikasinya. 

 

 

2.6.3.2 Sanksi Penghentian Sementara Kegiatan Pemanfaatan 

Bangunan Gedung dan Pembekuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 

Pemilik atau pengguna bangunan gedung yang tidak mematuhi 

peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dalam tenggang waktu 

masing-masing tujuh hari kalender dan tidak melakukan perbaikan atas 
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pelanggaran yang telah dilakukan, dikenakan sanksi berupa penghentian 

sementara kegiatan pemanfaatan bangunan gedung dan pembekuan 

Sertifikat Laik Fungsi (SLF). 

2.6.3.3 Sanksi Penghentian Tetap Pemanfaatan dan Pencabutan 

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 

Pemilik atau pengguna bangunan gedung yang telah dikenakan sanksi 

penghentian sementara kegiatan pemanfaatan bangunan gedung dan 

pembekuan sertifikat laik fungsi (SLF) selama 30 hari kalender dan tetap 

tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran dikenakan sanksi berupa 

penghentian tetap pemanfaatan dan pencabutan Sertifikat Laik Fungsi 

(SLF). 

2.6.3.4 Sanksi Denda Administratif 

Pemilik atau pengguna bangunan gedung yang terlambat melakukan 

perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sampai dengan batas waktu 

berlakunya Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dikenakan sanksi denda 

administratif yang besarnya 1% dari nilai total bangunan gedung yang 

bersangkutan. 

 

2.6.4 Sanksi Pidana 

2.6.4.1 Sanksi Pidana Kurungan dan Pidana Denda 

Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) 

yaitu tentang pengaturan bangunan gedung diancam pidana kurungan paling 
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lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000-, (Lima puluh 

juta rupiah) 

Setiap orang atau badan yang jarena kelalaiannya melanggar 

ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang No 

5 tahun 2009 tentang Bangunan Gedung sehingga dapat mengakibatkan 

bangunan gedung tidak laik fungsi dapat dipidana kurungan dan/atau pidana 

denda, yang meliputi: 

1. Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak 1% dari nilai bangunan gedung jika karenanya 

mengakibatkan kerugian harta benda orang lain; 

2. Pidana kurungan paling lama 2 tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak 2% dari nilai bangunan gedung jika karenanya 

mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga menimbulkan 

cacat seumur hidup; 

3. Pidana kurungan paling lama 3 tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak 3% dari nilai bangunan gedung jika karenanya 

mengakibatkan matinya orang lain. 

 

 

2.7 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yag 

mantap dan mengejawantahkan dan sikap tidak sebaga rangkaian penjabaran nilai 
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taha akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian 

pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1979).  

Dalam bidang hukum tata negara Indonesia, terdapat kaidah yang berisikan 

perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak untuk 

melakukannya. Kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan 

untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan dalam bidang hukum 

perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan. 

Kaidah-kaidah tersebut lantas menjadi pedoman bagi perilaku yang 

dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku tersebut bertujuan untuk 

menciptakan, memelihara, dan mempertaankan kedamaian. 

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan 

penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat 

diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne 

LaFave, 1964). 

Dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin 

terjadi apabila muncul ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku yang 

menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku yang 

tidak terarah yang menganggu kedamaian pergaulan hidup. 

Oleh karena itu, penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti 

pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyaaan di Indonesia 

kecenderunganya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu 

populer. 
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Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan , bahwa 

masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang 

mungkin mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto (1986:5) faktor-faktor 

tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya 

terletak pada faktor-faktor itu sendiri. Faktor-faktor tersebut, antara lain: 

1. Faktor hukumnya sendiri, yang akan dibatasi pada undang-undang saja. 

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang 

menerapkan hukum. 

3. Faktor sarana atau fasilitas, yaitu yang mendukung penegakan hukum. 

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan. 

5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

2.7.1 Fakor Hukum 

Faktor hukum dalam hal ini diartikan dengan Undang-Undang 

dalam arti materiil, yang berarti peraturan tertulis yang berlaku umum 

da dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah (Purnadi 

Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1979). 

Banyak masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan 

hukum yang berasal dari Undang-undang yang dikemukakan oleh 

Soerjono Soekanto (1986:12) mungkin disebabkan, karena: 

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang; 
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2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk 

menerapkan undang-undang; 

3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang 

mengakibatkan kesimpang siuran di dalam penafsiran serta 

penerapannya. 

2.7.2 Faktor Penegak Hukum 

Ruang lingkup dari istilah ”penegak hukum” adalah luas sekali. Di 

dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi 

pada kalangan yang secara 

langsungberkecimpungdidalambidangpenegakanhukumyangtidakhanyamen

cakuplaw enforcement, akan tetapi juga peace maintenance. Kiranya sudah 

dapat diduga bahwa 

kalangantersebutmencakupmerekayangbertugasdibidang-

bidangkehakiman,kejaksaan, kepolisian,kepengacaraandanpemasyarakatan 

(Soerjono Soekanto, 1986:12).  

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga-warga 

masyarakat, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan 

sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai 

kedudukan dan peranan timbul konflik (status conflict dan conflict of roles) 

(Soerjono Soekanto, 1986:14). 

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, 

yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai 

dengan aspirasi masyarakat. 



52 
 

 
 

Merekaharusdapatberkomunikasidanmendapatkanpengertiandarigolongans

asaran,disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang 

dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus 

dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga 

menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. 

Golonganpanutanjugaharusdapatmemilihwaktudanlingkunganyangtepatdid

alam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, 

serta memberikan keteladanan yang baik (Soerjono Soekanto, 1986:24). 

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang 

seharusnya dari golongan panutan atau pengak hukum, mungkin berasal 

dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang 

memerlukan penanggulangan menurut Soerjono Soekanto (1986:24-25)  

tersebut, adalah: 

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan 

pihak lain dengan siapa diaberinteraksi; 

2. Tingkataspirasiyangrelatifbelumtinggi; 

3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, 

sehingga sulit sekali untukmembuatsuatuproyeksi; 

4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu 

kebutuhan tertentu, terutamakebutuhanmateriil; 

5. Kurangnyadayainovatifyangsebenarnyamerupakanpasangankonservatis

me. 

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, 
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melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap, seperti 

yang dikemukakan Soerjono Soekanto (1986:25-26), yaitu: 

1. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun 

penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin 

menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru 

atauyangerasaldariluar,sebelumdicobamanfaatnya; 

2. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah 

menilai kekurangan- kekuranganyangadapadasaatitu; 

3. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan 

dilandasi suatu kesadaranbahwapersoalan-

persoalantersebutberkaitandengandirinya; 

4. Senantiasamempunyaiinformasiyangselengkapmungkinmengenaipendi

riannya; 

5. Orientasikemasakinidanmasadepanyangsebenarnyamerupakansuatuurut

an; 

6. Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, dan 

percaya bahwa potensi- potensitersebutdapatdikembangkan; 

7. Berpegangpadasuatuperencanaandantidakpasrahpadanasib(yangburuk); 

8. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam 

meningkatkan kesejahteraan umatmanusia; 

9. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri 

sendiri maupun pihak-pihaklain; 

10. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar 
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penalaran dan perhitungan yangmantap. 

2.7.3 Fakor Sarana atau Fasilitas 

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin 

penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas 

tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan 

terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang 

cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil 

penegakan hukum akan mencapai tujuannya (Soerjono Soekanto, 1986:27). 

Dengan demikian, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang 

sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau 

fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan 

peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk 

sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai 

berikut (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1983): 

1. Yangtidakada–diadakanyangbarubetul; 

2. Yangrusakatausalah–diperbaikiataudibetulkan; 

3. Yang kurang –ditambah; 

4. Yang macet –dilancarkan; 

5. Yangmundurataumerosot–dimajukanatauditingkatkan. 

2.7.4 Faktor Masyarakat 

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari 



55 
 

 
 

sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum 

tersebut (Soerjono Soekanto, 1986:33). 

Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban 

mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan 

upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan 

kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua 

biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila 

warga masyarakat (Soerjono Soekanto, 1986:42): 

1. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka 

dilanggar atau terganggu; 

2. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi 

kepentingan- kepentingannya; 

3. Tidakberdayauntukmemanfaatkanupaya-upayahukumkarenafaktor-

faktorkeuangan, psikis, sosial atau politik; 

4. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang 

memperjuangkan kepentingan-kepentingannya; 

5. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses 

interaksi dengan pelbagaiunsurkalanganhukumformal. 

Sebagai salah satu akibat negatif dari pandangan atau anggapan 

bahwa hukum adalah hukum positif tertulis belaka adalah adanya 

kecenderungan yang kuat sekali bahwa satu-satunya tugas hukum adanya 

kepastian hukum.. 

Adanya keinginan-keinginan yang sangat kuat untuk menyusun 
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kodifikasi atau pembukuan norma-nomma hukum bidang-bidang tertentu, 

merupakan suatu akibat yang lebih lanjut yang mempunyai segi positif dan 

negatifnya. Selama usaha mengadakan kodifikasi tersebut 

memperhitungkan bidang-bidang kehidupan netral dan spiritual, serta 

tujuan kodifikasi adalah kepastan hukum, keseragaman hukum, dan 

keserdehanaan hukum, maka usaha mengadakan kodifikasi adalah positif. 

Akan tetapi, kalau usaha tersebut hanya bertujuan untuk mencapai 

kepastian hukum dan mencoba membukukan norma-norma hukum yang 

mengatur bidang kehidupan spiritual (atau non-netral), maka sifatnya 

adalah negatif (Soerjono Soekanto, 1986:42-43). 

2.7.5 Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan (sistem)hukumpadadasarnyamencakupnilai-

nilaiyangmendasarihukumyang berlaku,nilai-nilai 

manamerupakankonsepsi-konsepsiabstrakmengenaiapayangdianggap 

baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga 

dihindari). Nilai-nilai tersebut,lazimnyamerupakanpasangannilai-

nilaiyangmencerminkanduakeadaanekstrim yang harusdiserasikan 

(Soerjono Soekanto, 1986:45). 

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto (1983), 

pasangan nilai yang berperanan dalam hukum, adalah sebagai berikut: 

1. Nilaiketertibandannilaiketentraman; 

2. Nilaijasmaniah/kebendaandannilairohaniah/keahlakan; 

3. Nilaikelanggengan/konservatismedannilaikebaruan/inovatisme. 
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Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, 

sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan. Secara 

psikologis keadaan tentram ada bila seorang tidak merasa khawatir, 

tidak merasa diancam dari luar dan tidak terjadi konflik bathiniah. 

Pasangan nilai ketertiban dan ketentraman, merupakan pasangan nilai 

yang bersifat universal, mungkin keserasiannya berbeda menurut 

masing-masing kebudayaan dimana pasangan nilai tadi diterapkan 

(Soerjono Soekanto, 1986:47). 

Di Indonesia terdapat berbagai macam kebudayaan yang 

mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan 

hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Di 

samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang 

timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai 

kekuasaan dan wewenang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut 

harus dapat mencerminkan nilai- nilai  yang  menjadi  dasar  dari  hukum  

adat  supaya  hukum  perundang-undangan dapat berlaku secara efektif 

(Soerjono Soekanto, 1986:49). 

Pasangannilai-

nilaikebendaandankeakhlakanjugamerupakanpasangannilaiyang bersifat 

universal. Akan tetapi di dalam kenyataan pada masing-masing 

masyarakat timbul perbedaan-perbedaan karena pelbagai macam 

pengaruh. Pengaruh dari kegiatan-kegiatan 

modernisasidibidangmateriil,misalnya,tidakmustahilmenempatkannilaike



58 
 

 
 

bendaanpada posisi yang lebih tinggi daripada nilai keakhlakansehingga 

akan timbul suatu keadaan yangtidak serasi. Hal ini akan mengakibatkan 

bahwa pelbagai aspek proses hukum akan mendapat penilaian dari segi 

kebendaan belaka (Soerjono Soekanto, 1986:47). 

Pasangan nilai konservatisme dan nilai inovatisme senantiasa 

berperan di dalam perkembangan hukum, oleh karena di satu pihak ada 

yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi 

dan bertujuan untuk mempertahankan “status quo”. Di lain pihak ada 

anggapan-anggapan yang kuat pula, bahwa hukum juga dapat berfungsi 

sebagai sarana untuk mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal 

yang baru (Soerjono Soekanto, 1986:50).  

Keserasian antara kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum 

pada kedudukan danperananyang semestinya,olehkarena seperti yang 

diungkapkan oleh Roscoe Pound (1932) sebagaimana yang diungkapkan 

Soerjono Soekanto dalam bukunya: 

“lawmustbestableandyetitcannotstandstill. 

Henceallthinkingaboutlawhasstruggledtoreconciletheconflictingdemandsoft

heneed ofstabilityandoftheneedofchange”. 
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2.8 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1.1 Kerangka Berpikir 

Peraturan Daerah Kota Semarang No 5 Tahun 

2009 tentang Bangunan Gedung 

Pendirian Bangunan Gedung 

di Kota Semarang 

Persyaratan Teknis Persyaratan Administratif 

Melanggar Garis 

Sempadan Bangunan 

(GSB 

IMB tidak terbit 

Sanksi 

Faktor yang 

mempengaruhi: 

1. Faktor Hukum 

2. Faktor  Penegak 

Hukum 

3. Faktor Sarana 

4. Faktor  Masyarakat 

5. Faktor Kebudayaan 

Tetap mendirikan 

bangunan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 

tentang Bangunan Gedung 

Tercipta penyelenggaraan bangunan yang tertib, baik secara administratif maupun secara 

teknis, agar terwujud bangunan gedung yang fungsional, andal, yang menjamin 

keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras 

dengan lingkungannya. 
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2.10.1 Penjelasan Kerangka Berpikir 

Dalam pendirian bangunan gedung di Kota Semarang, telah diatur 

dalamPeraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bangunan Gedung. Di dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung tersebut memuat beberapa persyaratan 

yang harus di penuhi, yaitu Persyaratan Admnistratif dan Persyaratan Teknis. 

Persyaratan ini ada dimaksudkan agar warga Kota Semarang mendirikan 

bangunan dengan tertib dan sesuai denga Peraturan Daerah yang berlaku.  

Persyaratan Administratif dan Persyaratan Teknis pendirian bangunan ini 

harus terpenuhi agar dapat diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pada 

Persyaratan Teknis apabila terjadi pelanggaran, salah satunya pelanggaran 

Garis Sempadan Bangunan (GSB), maka akan berimbas pada tidak 

terpenuhinya Persyaratan Administratifnya, yaitu Dinas terkait tidak akan 

menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang berakibat pemilik tanah 

tidak bisa mendirikan bangunan terlebih dahulu sebelum melengkapi 

persyaratan-persyaratan tersebut. 

Dalam pelanggaran Garis Sempadan Bangunan tentu saja banyak faktor-

faktor yang mempengaruhinya, yaitu Faktor Hukum, Faktor  Penegak Hukum, 

Faktor Sarana, Faktor  Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan.  

Namun, apabila Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak terbit, tetapi 

pemilik tanah tetap ingin mendirikan bangunan, maka Dinas terkait akan 

memberikan sanksi pada pemilik tanah tersebut. Sanksi yang diberikan mulai 

dari Surat Peringatan hingga pembongkaran bangunan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang merupakan penelitian 

tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, 

berfungsi untuk memudahkan fenomena yang terjadi di lapangan yang belum 

banyak diketahui.Penulis melakukan penelitian dengan memperoleh informasi 

dari beberapa pihak yang berwenang berkaitan dengan Pelanggaran Garis 

Sempadan Bangunan (GSB) di Kelurahan Gajahmungkur. Hasil penelitian akan 

dianalisis dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bangunan Gedung pada khususnya, serta dengan peraturan perundang-undangan 

lain yang berlaku serta berbagai literatur-literatur. 

3.2 Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Yuridis Empiris yaitu yaitu melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat 

dalam menyelesaikan suatu masalah, dalam hal ini direalisasikan pada penelitian 

terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku atau penelitian terdapa 

identifikasi hukum (Zainuddin Ali, 2009: 30). 

Pendekatan yuridis akan dilakukan menggunakan ketentuan-ketentuan 

hukum dan peraturan perundang-undangan yang berada dan berlaku di Indonesia 

lebih khususnya yang terkait dengan masalah yang diteliti. Sedangkan pendekatan 

sosiologis lebih cenderung melihat fenomena yang terjadi dan memperjelas 

https://id.wikipedia.org/wiki/Deskripsi
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keadaan sesungguhnya yang ada di masyarakat, khususnya pada Implementasi 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan 

Gedung (Studi Kasus Pelanggaran Garis Sempadan Bangunan (GSB) di 

Kelurahan Gajahmungkur). 

3.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian yang akan dikaji di skripsi ini adalah: 

1. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mendirikan bangunan gedung 

melebihi Garis Sempadan Bangunan (GSB) di Kelurahan Gajahmungkur. 

2. Sanksi yang diberikan terhadap bangunan gedung yang melanggar Garis 

Sempadan Bangunan (GSB). 

3.4 Lokasi Penelitian 

Guna memperluas dan memperkuat informasi yang didapat tentang 

bentukImplementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Bangunan Gedung (Studi Kasus Pelanggaran Garis Sempadan Bangunan 

(GSB) di Kelurahan Gajahmungkur, maka jelas bahwa untuk mencapai kebenaran 

informasi dilapangan, penulis melakukanpenelitian pada tempat-tempat sebagai 

berikut: 

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang yang beralamat di Jalan 

Ronggolawe No. 10, Semarang, Jawa Tengah. Telp: (024) 760689. 

2. Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang yang beralamat di Jalan 

Pemuda No. 148, Kompleks Balai Kota, Semarang, Jawa Tengah. Telp: 

(024) 3556435. 
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3. Kantor Kelurahan Gajahmungkur yang beralamat di Jalan Merapi No. 2, 

Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Telp: (024) 8415962. 

3.5 Sumber Data Penelitian 

Moleong (2010:157) mengatakan bahwa “Sumber data merupakan subjek 

darimana data diperoleh, diambil, dan dikumpulkan”. Sumber data merupakan 

masalah yang perlu diperhatikan dalam setiap penelitian ilmiah, agar diperoleh 

data yang lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

3.5.1 Data Primer 

Menurut Loflan (dalam Moleong 2010:157) menjelaskan bahwa ”data 

primer dapat diperoleh dari kata-kata, tindakan, dan data tambahan seperti 

dokumen dan lain sebagainya. Berkaitan dengan hal itu, pada bagian ini jenis 

data tersebut dibagi dalam dalam kata-kata dantindakan, sumber data tertulis, 

foto, dan statistik.” 

Data primer dalam penelitian Yuridis Empiris ini adalah data yang 

diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber 

datanya.Data primer ini digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini, 

dalam data ini berasal dari informan. Informan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Djaru Upoyo, ST., selaku Kepala Seksi Tata Bangunan Dinas Tata Kota 

dan Perumahan Kota Semarang. 

2. Herry Rusdjo Pramono, SE., selaku Sekretaris Kelurahan Gajahmungkur. 
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3. Aniceto Magno da Silva,S.Sos., SH., selaku Kepala Bidang Penegakan 

Perda Satpol PP Kota Semarang. 

4. Djunawan, SH., Pemilik Bangunan Ruko  di Jl. Komplek Ruko Sultan 

Agung Kelurahan Gajahmungkur 

3.5.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari arsip-arsip dan catatan-

catatan yang terdapat pada kantor atau instansi yang terkait dengan penelitian 

tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Bangunan Gedung (Studi Kasus Pelanggaran Garis Sempadan 

Bangunan (GSB) di Kelurahan Gajahmungkur), maupun sumber lain yang 

terkait dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini. Termasuk dalam data 

sekunder adalah data dari hasil studi pustaka yaitu data yang diperoleh dengan 

jalan membaca literatur-literatur atau peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

Untuk memperoleh sumber data sekunder penulis menggunakan teknik 

dokumentasi (Arikunto 2002: 107).Dokumen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen seperti buku, 

brosur, bahan-bahan laporan, artikel, bahan literatur lainnya serta karangan 

yang ada hubungannya dengan judul penelitian. Data sekunder ini dibedakan 

menjadi tiga macam: 
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1. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang sifatnya 

mengikat dan berupa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan 

dengan penelitian ini, yang meliputi: 

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung. 

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2002 tentang Bangunan Gedung. 

c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 29/PRT/M/2006 

tentang pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung. 

d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 

tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung. 

e. Peraturan Daerah Kota Semarang No 5 Tahun 2009 tentang 

Bangunan Gedung. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh 

atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti 

sebagai tangan kedua) dan bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku, buku literatur, 

makalah, tesis, skripsi, dan bahan bahan hukum tertulis lainnya yang 

berhubungan dengan permasalahan penelitian. Bahan yang digunakan 

antara lain: 
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a. Buku-buku tentang penelitian hukum, buku tentang hukum 

perizinan, hukum bangunan gedung dan IMB. 

b. Melalui electronic research yaitu melalui internet dengan jalan 

mengkopi (download) bahan hukum yang diperlukan. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder 

contohnya kamus, enseklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya. 

Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis meliputi: 

a. Kamus Hukum 

b. Kamus Besar Bahasa Indonesia 

c. Buku pedoman penulisan skripsi 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Soekanto (2006:50) “alat-alat pengumpulan data padaumumnya 

dikenal tiga jenis pengumpulan data yaitu studi dokumen ataubahan pustaka, 

pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview”. 

Berdasarkan sumber data yang telah dikemukakan di atas, adapun teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

3.6.1 Observasi 

Metode pengamatan atau observasi berarti melakukan pengamatan secara 

langsung di lapangan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Studi Kasus Pelanggaran 

Garis Sempadan Bangunan di Kelurahan Gajahmungkur). Melihat  kenyataan 
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dari sudut pandang hukum, dimana hukum mengatur ketentuan mengenai apa 

yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan dan mempelajari dan meneliti 

hubungan timbal-balik antara hukum dan lembaga-lembaga seperti halnya law 

in action merupakan inti dari penelitian yuridis-empiris. 

Dalam pengamatan ini, peneliti melihat bangunan yang sudah dibongkar 

dan sisa bangunan tersebut sudah rata dengan tanah. 

3.6.2 Wawancara 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis adalah melakukan 

wawancara kepada Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang, Satuan 

Polisi Pamong Praja Kota Semarang, dan Kelurahan Gajahmungkur terkait 

masalah yang diangkat seperti yang sudah dijelaskan dalam data primer. 

3.6.3 Dokumentasi 

Metode dokumentasi dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data 

tertulis melalui dokumen pribadi dari peneliti, arsip-arsip, termasuk buku-buku 

teks tentang pendapat, teori atau buku hukum yang berhubungan dengan tema 

penelitian ini. Beberapa prinsip kerja pengumpulan data dengan dokumentasi 

dirangkum dalam sebuah instrumen. Hal ini diharapkan agar dokumen-

dokumen yang ditemukan dapat akan digunakan untuk memperoleh hasil yang 

lebih mendalam menerangkan Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Studi Kasus Pelanggaran 

Garis Sempadan Bangunan (GSB) di Kelurahan Gajahmungkur). 
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3.6.4 Studi Kepustakaan 

Data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan 

(library research) berupa pengambilan data yang berasal dari peraturan 

perundang-undangan dan bahan literatur atau tulisan ilmiah berkaitan dengan 

Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bangunan Gedung (Studi Kasus Pelanggaran Garis Sempadan Bangunan 

(GSB) di Kelurahan Gajahmungkur). 

3.7 Keabsahan Data 

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik triangulasi (triangulation). Teknik triangulasi merupakan teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data 

itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu 

(Moleong, 2010:330). Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan 

mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berberda dalam metode kualitatif. Penelitian dengan 

menggunakan teknik triangulasi ditempuh dengan langkah: 

Bagan 3.1 Perbandingan Triangulasi  

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

dengan informan. 

 

 

 

 

 

Sumber Data 

Pengamatan 

Wawancara 
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2. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan. 

 

 

 

 

3. Membandingkan teori keterangan yang sudah dilakukan dengan 

pelaksanaannya dengan praktik.  

 

 

 

 

Sumber: Moleong, 2010: 178-179 

 Dalam teknik pemeriksaaan keabsahan oleh peneliti mengunakan teori 

perbandingan trigualasi dengan membandingkan dari berbagai sumber data 

dengan data yang penulis dapat dari hasil pengamatan di lapangan, pengamatan 

sumber pustaka dan wawancara terhadap narasumber, berikut pemeriksaan yang 

dilakukan oleh peneliti yaitu: 

1. Membandingkan sumber data hasil pengamatan dan wawancara, yang peneliti 

lakukan adalah membandingkan hasil dokumentasi data pembongkaran 

bangunan dengan objek bangunan yang telah dibongkar dengan hasil 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap narasumber yaitu Djaru 

Upoyo, ST., selaku Kepala Seksi Tata Bangunan Dinas Tata Kota dan 

Perumahan Kota Semarang, Herry Rusdjo Pramono, SE., selaku Sekretaris 

Kelurahan Gajahmungkur, Aniceto Magno da Silva, S.Sos., SH., 

Sumber Data 

Wawancara 

Dokumen 

Sumber Data 

Teori 

Pelaksanaan 
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selakuKepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Semarang, Jumono, 

S.H selaku Kepala Seksi Trantib dan Djunawan, SH., Pemilik Bangunan 

Ruko  di Jl. Komplek Ruko Sultan Agung Kelurahan Gajahmungkur. 

2. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan, yang 

dilakukan peneliti yaitu membandingkan hasil wawancara dari narasumber 

Djaru Upoyo, ST., selaku Kepala Seksi Tata Bangunan Dinas Tata Kota dan 

Perumahan Kota Semarang, Herry Rusdjo Pramono, SE., selaku Sekretaris 

Kelurahan Gajahmungkur, Aniceto Magno da Silva, S.Sos., SH., selaku 

Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Semarang, Jumono, S.H 

selaku Kepala Seksi Trantib Kecamatan Gajahmungkur dan Djunawan, SH., 

Pemilik Bangunan Ruko  di Jl. Komplek Ruko Sultan Agung Kelurahan 

Gajahmungkur, dengan dokumen yang peneliti dapatkan yaitu dokumentasi 

tentang pembongkaran bangunan di Jalan Sultan Agung Kelurahan 

Gajahmungkur. 

3. Membandingkan teori keterangan yang sudah dilakukan dengan pelaksanaan 

dengan praktik, yang peneliti lakukan yaitu membandingkan Peraturan 

Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung 

denga pelaksanaan pendirian bangunan di Kelurahan Gajahmungkur. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan 

tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada 

formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa (Ashshofa, 

2010:66). Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dianalisis dengan 
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deskriptif kualitatif yakni menggambarkan secara menyeluruh pokok 

permasalahan dan menganalisis data tersebut menurut kualitas dan kebenarannya, 

kemudian dihubungkan dengan hasil yang diperoleh dari penelitian lapangan 

sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. 

Proses menganalisis data yang dilakukan dalam penelitian ini, melalui 

tahap-tahap: 

3.8.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yaitu teknik yang dilakukan langsung pada obyek 

yang diteliti,kemudian disajikan dalam data yang akan diteliti. Data penelitian 

yangada di lapangan yaitu penulis melakukan wawancara kepada Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Semarang, Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota 

Semarang, Kelurahan Gajahmungkur, dan Kecamatan Gajahmungkur. Adapun 

langkah-langkahnya adalah(a) mengurus surat ijin penelitian; (b) observasi di 

lapangan; (c)melakukan wawancara; (d) mendapatkan hasil wawancara; dan 

(d)dokumentasi. 

3.8.2 Reduksi Data 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi.Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang 

lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk 

mencarinya sewaktu-waktu diperlukan. Reduksi data yang penulis lakukan 

antara lain dengan menajamkan hasil penelitian mengenai bentuk Implementasi 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan 
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Gedung (Studi Kasus Pelanggaran Garis Sempadan Bangunan (GSB) di 

Kelurahan Gajahmungkur), dengan tujuan mengarahkan hasil penelitian sesuai 

dengan permasalahan penulis dan membuang data yang tidak perlu. 

3.8.3 Penyajian Data 

Data-data yang didapatkan oleh penulis dalam penelitian, baik data 

primer maupun datasekunder kemudian dikumpulkan untuk diteliti kembali 

denganmenggunakan metode editing untuk menjamin data-data yang 

diperolehitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan yang ada, 

selanjutnyadilakukan perbaikan terhadap data yang keliru, dengan 

demikiandapat dilakukan penambahan data yang kurang lengkap yang 

kemudiandisusun secara sistematis. 

3.8.4 Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan penarikan inti dari suatu data yang 

telah terkumpul pada suatu proses penelitian yang telah dilaksanakan sehingga 

hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut memperoleh kesimpulan atau 

verifikasi akhir. Penarikan kesimpulan yang didasarkan pada pemahaman 

terhadap data yang telah disajikan dan dibuat dalam pernyataan disingkat 

dengan mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti. 
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Bagan 3.2 Komponen-Komponen Analisis Data 

 

 

 

 

 

Sumber:  (Miles dan Huberman, 2007: 20) 

Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait.Pertama-

tama peneliti melakukan pengumpulan data dilapangan, karena data yang 

diperoleh banyak maka peneliti melakukan reduksi data. Data direduksi 

kemudian menghasilkan data yang pantas disajikan dalam sebuah laporan 

penelitian dan kemudian dari situ maka penulis akan menarik kesimpulan dari 

penelitian yang telah didapat. 

Dalam tahapan terakhir, yaitu peneliti menyimpulkan hasil penelitian dari 

analisis data yang telah dilakukan. Simpulan hasil penelitian merupakan 

jawaban dari rumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang telah dilakukan. 

  

Pengumpulan 

data 

Penyajian data 

Kesimpulan – Kesimpulan Reduksi Data 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kelurahan Gajahmungkur adalah Kelurahan di Kecamatan 

Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.  Alamat 

kelurahan Gajahmungkur di  Jl. Merapi No. 2-A Semarang 50232 No. Telp. 

: (024) 8415962. Kelurahan Gajahmungkur beradasekitar 100 meter di atas 

permukaan laut dengan suhu rata-rata maksimum 33 derajat celcius dan 

minimum 23 derajat celcius. Sebagian besar areal tanah di Kelurahan 

Gajahmungkur digunakan untuk bangunan dan halaman sekitar seluas 

222,60 Ha.(Sumber: Monografi Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan 

Gajahmungkur Kota Semarang). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1  Kantor Kelurahan Gajahmungkur  Kecamatan Gajahmungkur 

Kota Semarang 

Sumber: Dokumentasi Penelitian 
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Kelurahan Gajahmungkur merupakan salah satu dari delapan 

kelurahan yang berada di dalam wilayah Kecamatan Gajahmungkur. Secara 

geografis letak Kelurahan Gajahmungkur berada ditengah-tengah wilayah 

Kecamatan Gajahmungkur. Sebelah utara Kelurahan Gajahmungkur 

berbatasan dengan tiga kelurahan yaitu Kelurahan Lempongsari, Kelurahan 

Bendungan dan Kelurahan Petompon, sedangkan sebelah barat berbatasan 

dengan Kelurahan Bendan Ngisor, sebelah selatan berbatasan dengan 

Kelurahan Bendan Duwur dan Kelurahan Karangrejo. Batas wilayah 

Kelurahan Gajahmungkur dapat dilihat pada peta berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2  Batas – batas Kelurahan Gajahmungkur  Kecamatan 

Gajahmungkur Kota Semarang 

Sumber: http://lokanesia.com/peta-kecamatan-gajahmungkur-semarang/ 
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Jarak pusat pemerintahan Kelurahan Gajahmungkur dengan ibukota 

kecamatan sejauh 0,3 km, dengan ibukota kabupaten sejauh 3.5 km dan 

jarak dengan ibukota propinsi sejauh 2.8 km. Berdasarkan hal tersebut 

pemerintah Kelurahan Gajahmungkur termasuk wilayah perkotaan yang 

dekat dengan pusat pemerintahan kecamatan, kota dan provinsi. (Sumber: 

Monografi Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur Kota 

Semarang). 

Jumlah penduduk Kelurahan Gajahmungkur pada tahun 2015 tercatat 

sebesar 15.035 jiwa atau terdiri dari 3.510 Kepala Keluarga, yang terdiri 

atas penduduk laki-laki sebesar 7.640 jiwa dan penduduk wanita sebesar 

7.395  jiwa. Keadaan penduduk Kelurahan Gajahmungkur dapat dilihat pada 

tabel berikut. (Sumber: Monografi Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan 

Gajahmungkur Kota Semarang) 

Tabel 4.1  Keadaan Penduduk Kelurahan 

GajahmungkurKecamatanGajahmungkur Kota Semarang 

 

Jumlah Kepala Keluarga 3.510 KK 

Laki-laki 7.640 Orang 

Perempuan 7.395 Orang 

Jumlah 15.035 Orang 

Sumber : Diolah dari Monografi Kelurahan Gajahmungkur 2015 

Berdasarkan tabel tersebut di atas penduduk merupakan potensi dalam 

pelaksanaan pembangunan di wilayah Gajahmungkur. Jumlah penduduk 

laki-laki lebih besar dari jumlah penduduk perempuan. 
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4.1.2 Faktor yang Menyebabkan Pemilik Bangunan Gedung 

Mendirikan Bangunan Gedung Melebihi Garis Sempadan 

Bangunan (GSB)  

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dikeluarkan oleh Badan Pelayanan 

Perzinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang. Untuk kajian teknis pengurusan 

IMB dilaksanakan di masing-masing instansi terkait. Untuk Dinas Tata Kota 

dan Perumahan (DTKP) berkaitan dengan syarat KPR. IMB tidak akan bisa 

keluar tanpa kajian teknis instansi terkait. 

Mendirikan bangunan merupakan kebutuhan masyarakat untuk 

berbagai kepentingan, khususnya rumah tinggal. Semakin pesatnya 

pembangunan maka semakin tinggi pula intensitas pembangunan gedung 

untuk berbagai keperluan.Pendapatan masyarakat yang meningkat juga ikut 

mempengaruhi tingginya pembangunan bangunan gedung oleh masyarakat.  

Tingginya intensitas pendirian bangunan dan gedung oleh masyarakat 

tidak diikuti dengan kesadaran dalam mematuhi peraturan perundang-

undangan. Masih banyak dijumpai pelanggaran terhadap larangan 

pembangunan bangunan gedung melebihi Garis Sempadan Bangunan 

(GSB).  

Berdasarkan hasil penelitian di Keluahan Gajahmungkur ada beberapa 

faktor yang menyebabkan masyarakat mendirikan bangunan gedung 

melebihi GSB, yaitu antara lain:  
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1. Faktor Hukum 

Rendahnya sanksi hukum bagi pelanggar larangan bangunan 

gedung yang melebihi GSB turut berpengaruh terhadap perilaku 

masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung. Pelanggaran terhadap pendirian 

bangunan yang melebihi GSB dapat dikenakan ketentuan Pasal 189 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bangunan Gedung.  

Adapun ketentuan Pasal 189 menyatakan bahwa pelanggaran 

terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) diancam 

dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling 

banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). Tindak pidana 

tersebut adalah pelanggaran. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa 

pengaturan bangunan gedung bertujuan untukmewujudkan bangunan 

yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras 

dengan lingkungannya. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 189 tersebut dapat diketahui bahwa 

pelanggaran terhadap ketentuan bangunan gedung yang melebihi GSB 

sanksinya cukup ringan yaitu pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan 

atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). 

Kenyataannya pidana tersebut kurang dapat memberikan efek 

“menakutkan” bagi masyarakat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh 

Djaru Upoyo, ST.,  yang menyatakan bahwa: 
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“Masyarakat tidak begitu khawatir dengan ketentuan pidana 

dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Bangunan Gedung sehingga masih dijumpai pelanggaran 

pembangunan gedung dan bangunan melebihi GSB di Kelurahan 

Gajahmungkur Semarang”(Wawancara dengan Djaru Upoyo, ST., 

Kepala Seksi Tata Bangunan Dinas Tata Kota dan Perumahan 

Kota Semarang, pada hari Selasa, 31 Mei 2016 di DTKP Kota 

Semarang). 

 

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa faktor hukum pada 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bangunan Gedung khususnya mengenai ketentuan pidananya masih 

lemah. Ketentuan pidana dalam Pasal 189 belum memberikan “daya 

paksa” kepada masyarakat untuk mematuhi ketentuan tersebut. 

“Lemahnya sanksi hukum membuat masyarakat 

mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam pembangunan gedung 

dan bangunan. Masih dijumpai masyarakat yang mendirikan 

bangunan gedung tidak sesuai ketentuan seperti melanggar GSB. 

Selama ini belum ada sanksi yang diterapkan secara fisik kepada 

pelaku pelanggaran GSB. Sanksi yang diberikan umumnya 

diberikan berupa sanksi administratif dan sanksi yang ditujukan 

kepada bangunan gedung seperti penghentian sementara hingga 

pembongkaran sehingga pelanggaran masih terus 

berlangsung”(Wawancara dengan Herry Rusdjo Pramono, SE., 

Sekretaris Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur 

Kota Semarang  di Kelurahan Gajahmyngkur Kecamatan 

Gajahmungkur Kota Semarang, pada hari Jumat 13 Mei 2015, di 

Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur Kota 

Semarang). 

 

Lemahnya sanksi terhadap pelanggaran GSB tercermin dari 

pendapat Djunawan, SH., pelaku pelanggaran GSB yang menyatakan 

bahwa : 

“Saya tidak mengetahui tentang ketentuan GSB dalam 

membangun bangunan gedung. Kalaupun melanggar saya tidak 

terlalu mengkhawatirkan karena umumnya sanksinya tidak berat. 

Paling-paling sanksi administrasi dan atau sanksi paling berat 

pembongkaran bangunan gedung sehingga tidak perlu 
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dikhawatirkan. Berbeda apabila sanksinya pidana yang berat 

seperti pidana penjara tentu akan lain persoalannya. Saya tentu 

akan takut jika sanksinya berupa sanksi pidana”(Wawancara 

dengan Djunawan, SH., Pemilik Bangunan Ruko  di Jl. Komplek 

Ruko Sultan Agung Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan 

Gajahmungkur Kota Semarang, pada hari Santu 14 Mei 2015, di 

Jl. Komplek Ruko Sultan Agung Kelurahan Gajahmungkur 

Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang). 

 

Lemahnya sanksi terhadap pelanggaran GSB juga dirasakan oleh 

Sat Pol PP sebagai penegak peraturan daerah. Hal ini seperti disampaikan 

oleh Aniceto Magno da Silva, S.Sos., S.H yang menyatakan bahwa: 

“Tugas yang dijalankan Satpol PP dalam menegakkan 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bangunan Gedung seperti sia-sia. Pelanggaran masih saja ada 

karena masyarakat tidak mempunyai kekhawatiran jika melakukan 

pelanggaran, masyarakat senderung menunjukkan sikap yang 

biasa-biasa saja karena sanksi yang lemah. Berbeda dengan sikap 

orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dengan sanksi 

yang tegas menjadikan mansyarakat ketakutan saat harus 

berhadapan dengan penegak hukum”(Wawancara dengan Aniceto 

Magno da Silva, S.Sos., SH., Kepala Bidang Penegakan Perda 

Satpol PP Kota Semarang, pada hari Senin, 30 Mei 2016 di Satpol 

PP Kota Semarang). 

 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas nampak  bahwa faktor hukum, 

khususnya yang berkaitan dengan sanksi  mempunyai  pengaruh cukup 

kuat terhadap terjadinya pelanggaran GSB. Lemahnya sanksi yang 

diancamkan bagi pelaku tidak cukup daya paksa.  

2. Faktor  Penegak Hukum 

Penegak hukum yang menegakkan peraturan daerah yaitu Satpol 

PP di samping penegak hukum yang lain, yaitu polisi. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Aniceto Magno da Silva menyatakan bahwa: 

“Satpol PP Kota Semarang jumlahnya sangat terbatas dengan 

beban tugas yang cukup banyak meliputi wilayah kerja yang luas 
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merupakan kendala dalam pelaksanaan tugas. Satpol PP Kota 

Semarang tidak dapat mengawasi setiap pembangunan bangunan 

gedung di wilayah Kota Semarang termasuk di wilayah 

Gajahmungkur sehingga masih ada masyarakat yang melakukan 

pelanggaran terhadap larangan pembangunan yang melebihi 

GSB.”(Wawancara dengan Aniceto Magno da Silva, S.Sos., SH., 

Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Semarang, pada 

hari Senin, 30 Mei 2016 di Satpol PP Kota Semarang). 

 

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa faktor 

penegak hukum masih mengalami hambatan. Pelaksanaan penegakan 

peraturan daerah oleh Satpol PP belum dapat berjalan maksimal karena 

keterbatasan personil. 

“Kaitannya dengan penegak hukum, petugas DTKP 

merupakan pihak yang memberikan masukan dan atau 

rekomendasi kepada Satpol PP mengenai terjadinya pelanggaran. 

Masukan dan atau rekomendasi disampaikan kepada instansi 

terkait, untuk mendapatkan penanganan lebih jauh.”(Wawancara 

dengan Djaru Upoyo, ST., Kepala Seksi Tata Bangunan Dinas 

Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang, pada hari Selasa, 31 

Mei 2016 di DTKP Kota Semarang). 

 

Melihat kenyataan tersebut di atas, maka Satpol PP sebagai 

penegak peraturan daerah mempunyai beban tugas yang berat. Keadaan 

Satpol PP yang terbatas masih dibebani banyak tugas. Tidak hanya yang 

beraitan dengan pelanggaran ketentuan IMB  namun masih banyak tugas 

yang harus ditangani dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban 

masyarakat. 

“Saya menyayangkan minimnya penegak hukum. 

Seharusnya personil Satpol PP jumlah ditambah agar penanganan 

pelanggaran peraturan daerah menjadi lebih 

maksimal.”(Wawancara dengan Djunawan, SH., Pemilik 

Bangunan Ruko  di Jl. Komplek Ruko Sultan Agung Kelurahan 

Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, pada 

hari Santu 14 Mei 2015, di Jl. Komplek Ruko Sultan Agung 
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Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur Kota 

Semarang). 

 

Hal senada disampaikan oleh Herry Rusdjo Pramono, SE., yang 

menyatakan bahwa 

“Dampak minimnya penegak hukum mengakibatkan 

pengawasan terhadap pembangunan bangunan gedung menjadi 

kurang maksimal. Jika tidak ada laporan dari Apotik Kimia Farma 

bisa jadi pelanggaran terhadap GSB yang terjadi di wilayahnya 

tidak akan diketahui.”(Wawancara dengan Herry Rusdjo Pramono, 

SE., Sekretaris Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan 

Gajahmungkur Kota Semarang  di Kelurahan Gajahmyngkur 

Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, pada hari Jumat 13 Mei 

2015, di Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur Kota 

Semarang). 

 

3. Faktor Sarana 

Untuk mendukung tugas-tugas Satpol PP dibutuhkan sarana dan 

prasarana yang cukup memadai. Sarana yang sangat dibutuhkan oleh 

Satpol PP yaitu kendaraan operasional untuk melakukan patroli. 

Mengenai keterbatasan sarana disampaikan oleh Aniceto Magno da Silva 

yang menyatakan bahwa: 

“Satpol PP Kota Semarang mempunyai wilayah kerja yang 

cukup luas, namun sarana prasarana yang ada belum mampu 

mendukung kegiatan secara maksimal. Sebagai contoh kendaraan 

operasional sebagai pendukung utama dalam patroli masih sangat 

terbatas. Sehingga Satpol PP Kota Semarang masih mengalami 

keterbatasan dalam melakukan patroli dan pengangkutan barang-

barang dalam pelaksanaan penertiban. Hal ini mengakibatkan 

masih banyak hal-hal yang luput dari pengawasan, termasuk masih 

adanya masyarakat yang melakukan pembangunan bangunan 

gedung tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung. Masih dijumpai 

bangunan yang melebihi GSB di Kelurahan Gajahmungkur 

Semarang.”(Wawancara dengan Aniceto Magno da Silva, S.Sos., 

SH., Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Semarang, 

pada hari Senin, 30 Mei 2016 di Satpol PP Kota Semarang). 
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“Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP 

sangat menghambat kegiatan masih terkendala. Sebagai contoh 

dalam eksekusi pembongkaran bangunan gedung untuk 

mengangkut barang-barang.”(Wawancara dengan Djunawan, SH., 

Pemilik Bangunan Ruko  di Jl. Komplek Ruko Sultan Agung 

Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur Kota 

Semarang, pada hari Santu 14 Mei 2015, di Jl. Komplek Ruko 

Sultan Agung Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan 

Gajahmungkur Kota Semarang). 

 

Keterebatasan sarana dan prasarana tersebut merupakan salah satu 

faktor masih ada masyarakat Kelurahan Gajahmungkur Kota Semarang 

yang mendirikan bangunan gedung melebihi GSB. Berdasarkan contoh 

kasus pembangunan yang melebihi GSB berupa Ruko di Jl. Komplek 

Ruko Sultan Agung Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan 

Gajahmungkur Kota Semarang menunjukkan bahwa diketahuinya 

pelanggaran bukan oleh Satpol PP namun oleh pengelola Apotik Kimia 

Farma yang bersebelahan dengan bangunan tersebut. 

“Keterbatasan sarana dan prasarana juga dirasakan oleh 

DTKP Kota Semarang. Kendaraan operasional jumlahnya terbatas, 

demikian pula dengan anggaran. Hal ini menyulitkan saat 

dibutuhkan sarana dan prasarana tersebut namun keadannya masih 

minim. Tidak jarang petugas menggunakan kendaraan dan uang 

pribadi untuk menjang pelaksanaan tugas.”(Wawancara dengan 

Djaru Upoyo, ST., Kepala Seksi Tata Bangunan Dinas Tata Kota 

dan Perumahan Kota Semarang, pada hari Selasa, 31 Mei 2016 di 

DTKP Kota Semarang). 

 

“Keterbatasan sarana ikut mempengaruhi dalam mencegah 

terjadinya pelanggaran misalnya pencegahan melalui sosialisasi. 

Keterbatasan sarana mengakibatkan sosialisasi merupakan suatu 

hal yang sulit dilaksanakan.”.(Wawancara dengan Herry Rusdjo 

Pramono, SE., Sekretaris Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan 

Gajahmungkur Kota Semarang  di Kelurahan Gajahmyngkur 

Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, pada hari Jumat 13 Mei 
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2015, di Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur Kota 

Semarang) 

 

4. Faktor  Masyarakat 

Masih adanya masyarakat di Kelurahan Gajahmungkur Kota 

Semarang yang mendirikan bangunan gedung melebih GSB karena 

ketidaktahuannya mengenai peraturan tentang GSB. Masyarakat belum 

banyak yang mengetahui adanya larangan pembangunan bangunan dan 

gedung melebihi GSB. 

“Saya tidak mengetahui jika bangunan melebihi GSB dan hal 

tersebut merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan 

Gedung.Perasaan saya sudah mendirikan bangunan dengan benar, 

dan akan melakukan perijinan ketika bangunan sudah 

jadi.”(Wawancara dengan Djunawan, SH., Pemilik Bangunan 

Ruko  di Jl. Komplek Ruko Sultan Agung Kelurahan 

Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, pada 

hari Santu 14 Mei 2015, di Jl. Komplek Ruko Sultan Agung 

Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur Kota 

Semarang). 

 

Fakta tersebut menunjukkan bahwa masih ada masyarakat Kelurahan 

/ Kecamatan  Gajahmungkur Kota Semarang yang belum mengetahui 

mengenai ketentuan GSB dalam pembangunan gedung dan bangunan. 

Padahal sudah pernah dilakukan sosialisasi mengenai hal tersebut, 

khususnya sosialisasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 

2009 tentang Bangunan Gedung. Hal ini seperti disampaikan oleh Herry 

Rusdjo Pramono, yang menyatakan : 

“Sosialisasi langsung dari DTKP, berlokasi di kantor 

kecamatan Gajahmungkur. Yang datang biasanya dari tokoh 

masyarakat kebanyakan, kalau dari masyarakat sendiri kadang-

kadang ada yang dating.”(Wawancara dengan Herry Rusdjo 

Pramono, SE., Sekretaris Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan 
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Gajahmungkur Kota Semarang  di Kelurahan Gajahmungkur 

Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, pada hari Jumat 13 

Mei 2015, di Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan 

Gajahmungkur Kota Semarang). 

 

Sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung sudah dilakukan namun belum 

semua masyarakat mengikutinya, seperti yang disampaikan oleh 

Djunawan :  

“Sebenarnya ada (sosialisasi) namun saya tidak pernah 

mengikuti sosialisasi tersebut.”(Wawancara dengan Djunawan, 

SH., Pemilik Bangunan Ruko  di Jl. Komplek Ruko Sultan Agung 

Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur Kota 

Semarang, pada hari Santu 14 Mei 2015, di Jl. Komplek Ruko 

Sultan Agung Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan 

Gajahmungkur Kota Semarang). 

 

“Masyarakat di Kelurahan Gajahmungkur memang belum 

banyak yang mengetahu tentang GSB. Masyarakat umumnya 

mengabaikan larangan tersebut.”(Wawancara dengan Herry 

Rusdjo Pramono, SE., Sekretaris Kelurahan Gajahmungkur 

Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang  di Kelurahan 

Gajahmyngkur Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, pada 

hari Jumat 13 Mei 2015, di Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan 

Gajahmungkur Kota Semarang) 

 

5. Faktor Kebudayaan 

Masyarakat Kota Semarang sebagai masyarakat perkotaan 

cenderung mempunyai budaya individualistis. Adanya pelanggaran 

dalam pembangunan bangunan gedung karena melebihi GSB karena 

tidak ada pemberitahuan dari masyarakat kepada pemerintah setempat 

baik oleh pemilik bangunan gedung maupun masyarakats sekitarnya. Hal 

ini seperti disampaikan olehHerry Rusdjo Pramono, SE. 

“Pada saat mendirikan bangunan tersebut, pemilik bangunan 

tidak memberitahukan ke kelurahan jadi kelurahan tidak tahu, jika 
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saja pemilik bangunan memberitahu ke kelurahan terlebih dahulu, 

kelurahan pasti mengerti.Jadi kelurahan fungsinya hanya tembusan 

saja. Sp1, sp2, dan sp3 itu tembusan ke kelurahan dari Satpol PP.” 

(Wawancara dengan Herry Rusdjo Pramono, SE., Sekretaris 

Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur Kota 

Semarang  di Kelurahan Gajahmyngkur Kecamatan Gajahmungkur 

Kota Semarang, pada hari Jumat 13 Mei 2015, di Kelurahan 

Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang). 

 

Budaya masyarakat yang individualistis dan cenderung tertutup 

menyebabkan tidak adanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik 

antar anggota masyarakat maupun antara anggota masyarakat dengan 

pemerintah setempat. Hal ini menyebabkan pihak lain tidak dapat 

melakukan upaya-upaya preventif agar pelanggaran GSB tidak terjadi. 

“Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui 

mengenai aturan GSB.Mereka mengetahui setelah adanya 

kasus pelanggaran GSB seperti yang terjadi di wialayah 

setempat.”  (Wawancara dengan Herry Rusdjo Pramono, SE., 

Sekretaris Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan 

Gajahmungkur Kota Semarang  di Kelurahan Gajahmyngkur 

Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, pada hari Jumat 

13 Mei 2015, di Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan 

Gajahmungkur Kota Semarang) 

. 

Budaya masyarakat yang cenderung tertutup menyebabkan 

komunikasi berkurang. Hal ini menyebabkan  informasi-informasi ada 

yang tidak sampai kepada masyatakat. 

“Saat melakukan pembangunan di sebelah apotik kimia 

farma saya tidak menjalin komunikasi dengan pihak-pihak 

yang tanahnya berbatasan langsung dengan bangunan gedung 

yang sedang didirikan.” (Wawancara dengan Djunawan, SH., 

Pemilik Bangunan Ruko  di Jl. Komplek Ruko Sultan Agung 

Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur Kota 

Semarang, pada hari Santu 14 Mei 2015, di Jl. Komplek 

Ruko Sultan Agung Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan 

Gajahmungkur Kota Semarang) 
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“Tersumbatnya komunikasi seringkali menimbulkan 

masalah, misalnya saat operasi penertiban mendapat 

perlawanan dari pelanggar. Sikap masyarakat yang acuh tak 

acuh hanya menonton saja kurangtanggap memberikan 

bantuan.” (Wawancara dengan Aniceto Magno da 

Silva,S.Sos., SH., Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP 

Kota Semarang, pada hari Senin, 30 Mei 2016 di Satpol PP 

Kota Semarang) 

 

4.1.3  Sanksi yang Diberikan Terhadap Pemilik Bangunan Gedung yang 

Melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB) 

Garis Sempadan Bangunan (GSB) ditentukan agar dalam 

pembangunan gedung dilakukan tidak sembarangan. GSB juga 

dimaksudkan agar terciptan pemukiman yang nyaman, rapi dan aman 

dengan bangunan yang teratur sesuai dengan GSB.. 

Untuk membangun sebuah rumah harus memperhatikan kondisi di 

sekutar bangunan. Bangunan harus memperhatikan batas kanan, batas kiri, 

batas depan maupun belakang bagunan gedung. Hal ini disebabkan sebuah 

bangunan gedung terkait dengan lingkungan di sekitarnya, baik lingkungan 

umum maupun pemukiman. 

Aspek  dalam mendirikan bangunan  gedung tersebut dapat berupa 

persyaratan teknis serta administratif yang disesuaikan dengan fungsi 

sebuah bagunan gedung baik sebagai hunian maupun fungsi yang lain 

seperti bangunan gedung sebagai sarana umum, misalnya perkantoran atau 

peretokoan. Persyaratan dalam pembangunan bangunan gedung tertuang 

dalam peraturan tentang tata bangunan serta lingkungan yang telah 

ditetapkan pemerintah atau pemerintah daerah. 

http://www.arsindo.com/artikel/gsb-garis-sempadan-bangunan/
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Banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi dalam mendirikan 

bangunan gedung, kadang membuat orang mengabaikan persyaratan yang 

telah ditetapkan dalam peraturan tentang bangunan gedung. Salah satu 

pelanggaran terhadap persyaratan dalam pendirian bangunan gedung yaitu 

pelanggaran terhadap Garis Sempadan Bangunan atau GSB. 

Di dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung telah menyebutkan bahwasanya sebuah bangunan 

haruslah memiliki berbagai persyaratan jarak bebas bangunan yang di 

dalamnya meliputi GSB serta jarak antar bangunan. Selain itu juga dalam 

membangun sebuah rumah, perlu sudah mendapatkan standarisasi dari pihak 

pemerintah yang tercantum dalam SNI No. 03-1728-1989. Standar tersebut 

isinya mengatur setiap orang yang akan mendirikan bangunan haruslah 

memenuhi berbagai persyaratan lingkungan di sekitar bangunan, di 

antaranya adalah larangan untuk membangun di luar batas GSB. 

Dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 

tentang Bangunan Gedung bahwa  Garis Sempadan Bangunan atau GSB 

memiliki arti sebuah garis yang membataskan jarak bebas minimum dari sisi 

terluar sebuah massa bangunan terhadap batas lahan yang dikuasai. 

Pengertian ini dapat disimpulkan bahwa GSB ialah batas bangunan yang 

diperbolehkan untuk dibangun rumah atau gedung. 

Patokan serta batasan untuk cara mengukur luas GSB  ialah as atau 

garis tengah jalan, tepi pantai, tepi sungai, rel kereta api, dan/atau juga 

jaringan tegangan tinggi. Hingga kalau sebuah rumah kebetulan berada di 

http://www.arsindo.com/artikel/gsb-garis-sempadan-bangunan/
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pinggir sebuah jalan, maka garis sempadannya diukur dari garis tengah jalan 

tersebut sampai sisi terluar dari bangunan di tanah yang dikuasai si pemilik. 

Untuk faktor yang menentukan GSB ialah letak atau tempat dari 

lokasi bangunan tersebut berdiri. Rumah yang letaknya di pinggiran jalan, 

GSB-nya ditentukan oleh fungsi serta kelas jalan. Untuk lingkungan 

pemukiman standardnya ialah berkisar antara 3 sampai dengan 5 m. 

Pandangan tentang sisi bangunan terluar masih rancu oleh masyarakat. 

Beberapa menyebutkan bahwa sisi bangunan terluar ialah pagar rumah itu 

sendiri. Tapi sebenarnya adalah dari sisi luar fisik bangunan itu sendiri 

dengan komposisi lengkap dimulai dari sloof, pondasi, pasangan bata, 

jendela, pintu, atap dan plafond. 

Kalau melakukan renovasi sebuah rumah, menambah bangunan 

melewati batasGSB   masih ditolerir. Tetapi tak boleh juga dengan 

sembarangan melakukannya. Terdapat beberapa hal yang ditolerir yang 

masih dapat dibenarkan. Toleransi ini berlaku bagi bangunan sifatnya 

struktur, dan bukan bangunan ruang. Contohnya adalah elemen pergola 

yang berfungsi sebagai penyangga atap carport. Tetapi dalam membuat 

pergola tersebut juga tidak boleh sembarangan. Atap pergola itu tidak 

diperbolehkan menjorok ke lahan atau keluar pagar. 

Undang-undang serta peraturan mengenai GSB ini dibuat agar 

pemukiman disekitar bangunan gedung teratur dan aman. Bisa dibayangkan 

jika pemukiman bangunan gedung menjadi tidak teratur disebabkan para 

penghuninya yang sesukanya dalam membangun dan mengembangkan 
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bangunan gedung. Penghuninya dengan sesuka hati mengembangkan 

bangunan gedung serta memaksimalkan lahan disekitarnya. Seperti 

membuat kamar baru atau ruangan lainnya melewati batas GSB hingga 

terlalu dekat dengan pagar.Dan ada penghuni yang membuat jalan menuju 

carport melebih batas pagar, sampai melewati batas jalan walau sedikit. 

Hasilnya sebuah pemukiman akan tidak sedap untuk dipandang, serta tidak 

teratur. 

Selain dari faktor estetika, GSB ini dibuat juga untk kepentingan 

kemanan para pengendara kendaraan bermotor atau sepeda yang di depan 

sebuah bangunan gedung. Apabila Sebuah bangunan gedung berada di 

simpang jalan atau biasa disebut rumah hook, rumah seperti ini membuat 

jalan akan rawan dengan kecelakaan. Kecelakan tersebut terjadi dikarenakan 

sipengendara tak melihat pengendara lain dari arah yang berlawanan. Jarak 

lepas bebas pandang sipengendara akan terganggu, sebab akan tertutup oleh 

bangunan di hook tersebut yang  terlalu menjorok keluar batas GSB. 

Untuk bangunan yang di persimpangan sebuah jalan, ada 

dua ketentuan GSB, yaitu dari sisi muka bangunan tersebut serta dari 

samping bangunan itu. Ini sering dilupakan atau sengaja dilupakan oleh 

pemilik rumah. Mereka akan membangun berdasarkan satu GSB saja. 

Beberapa orang dengan sengaja merapatkan bangunannya salah satu sisi 

batas lahan, hingga melewati GSB samping. Sebenarnya tidak hanya rumah 

yang berada di simpang jalan yang memiliki ketentuan GSB samping. Tapi 

semua bangunan gedung harus memiliki GSB. 

http://www.arsindo.com/artikel/gsb-garis-sempadan-bangunan/
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Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Bangunan Gedung  menyebutkan bahwa setiap bangunan gedung 

yang didirikan tidak boleh melanggar ketentuan jarak bebas bangunan 

gedung yang ditetapkan dalam RTRW kota, RDTRK, dan/atau RTBL. 

Ketentuan jarak bebas bangunan gedung ditetapkan dalam bentuk :  

a. GSB gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, 

dan/atau jaringan tegangan tinggi; dan 

b. jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, jarak antar 

bangunan gedung, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman yang 

diizinkan pada lokasi yang bersangkutan, yang diberlakukan per 

kaveling, per persil, dan/atau per kawasan. 

Penetapan garis sempadan bangunan gedung dengan tepi jalan, tepi 

sungai, tepi pantai, tepi danau, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan 

tinggi didasarkan pada pertimbangan keselamatan dan kesehatan. Penetapan 

jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, dan jarak antara as 

jalan dan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi yang bersangkutan 

harus didasarkan pada pertimbangan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, 

dan kemudahan. Penetapan jarak bebas bangunan gedung atau bagian 

bangunan gedung yang dibangun di bawah permukaan tanah didasarkan 

pada jaringan utilitas umum yang ada atau yang akan dibangun. 

Pelanggaran terhadap GSB dalam pendirian bangunan masih ditemui 

di Kelurahan Gajahmungkur Semarang. Salah satu kasus pelanggaran 

terhadap ketentuan di dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 
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Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung yang terjadi di kota Semarang, 

khususnya di wilayah Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur, 

berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran yang diterbitkan oleh Dinas Tata 

Kota dan Perumahan Kota Semarang, pembongkaran tersebut dilakukan 

terhadap bangunan rumah toko (ruko). Bangunan tersebut dibongkar karena 

melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB). Selain itu, rumah toko (ruko) 

itu berdiri melebihi di lahan yang seharusnya digunakan untuk fasilitas 

umum yang fungsinya untuk mendukung keberadaan ruko yaitu sebagai 

tempat parkir dan bangunan ini tidak sesuai peruntukannya berdasarkan 

rencana tata ruang wilayah Kota Semarang sehingga tidak dapat diproses 

izin mendirikan bangunannya. 

Terhadap pelanggaran GSB di Kelurahan Gajahmungkur Semarang 

tersebut peran Dinas Tata Kota dan Perumahan Semarang yaitu melakukan 

peringatan kepada pelaku. Peringatan dilakukan secara tertulis sebanyak 3 

(tiga) kali. Surat peringatan dimaksudkan agar pemilik bangunan gedung 

memperbaiki bangunan gedung yang sedang atau telah dibangunan sesuai 

dengan ketentuan GSB. Jika peringatan yang diberikan tidak dipatuhi dan 

atau dilaksanakan maka dikeluarkan Surat Perintah Pembongkaran. Surat 

Perintah Pembongkaran diberikan bersamaan dengan Surat Peringatan III. 

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Djaru Upoyo yang menyatakan: 

“DTKP hanya sebagai pihak untuk memberikan Surat Perintah 

apabila terjadi pelanggaran. Yang DTKP lakukan yaitu dengan 

memberikan Surat Peringatan 1, jika dalam waktu 3 hari belum ada 

niat baik, maka diterbitkan Surat Peringatan 2, dan jika dalam waktu 7 

hari belum ada niat baik juga, maka bisa langsung diterbitkan Surat 

Peringatan 3 bersama SP 4 (Surat Perintah Pembongkaran) dari DTKP 
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ditujukan ke Satpol PP.” (Wawancara dengan Djaru Upoyo, ST., 

Kepala Seksi Tata Bangunan Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota 

Semarang, pada hari Selasa, 31 Mei 2016 di DTKP Kota Semarang) 

 

Surat Peringatan tersebut berisi tentang pelanggaran yang telah 

dilakukan pelanggar dan perintah untuk menyesuaikan bangunan gedung 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Misalnya terhadap pelanggaran GSB maka pemilik bangunan gedung 

dimintai untuk menyesuaikan GSB bangunan gedungnya sesuai aturan, jika 

bangunan gedung yang sedang atau sudah dibangun tidak dilengkapi dengan 

IMB maka pelanggar diminta untuk melengkapinya. 

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa peran Dinas 

Tata Kota dan Perumahan (DTKP) Kota Semarang dalam penanganan 

pelanggaran GSB bangunan gedung yaitu peran administratif. DTKP Kota 

Semarang tidak mempunyai kewenangan melakukan penindakan sebagai 

bagian dari penegakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 

2009 tentang Bangunan Gedung. 

Untuk mengenai penanganan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah 

Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung kaitannya 

dengan pelanggaran melebihi Garis Sempadan Bangunan (GSB) di 

Kelurahan Gajahmungkur Semarang berikut ini diberikan sesuai dengan 

contoh kasus sebagai berikut: 

1. Pelaku dan pelanggaran yang dilakukan 

Pelaku pelanggaran terhadap GSB yaitu Djunawan, SH., umur 49 

tahun lahir di Semarang Agama Kristen Pekerjaan Swasta Alarnat Aspol 
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Kepatihan 1 RT. 03/I Karicacing Sidomukti Salatiga, yang bersangkutan 

diperiksa sebagai tersangka dalam pelanggaran Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung Pasal 189 jo 

pasal 20 dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 sampai dengan 2031 

Pasal 168 jo 159 (Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 5 April 

2016). 

Tersangka diperiksa karena melakukan pembangunan Ruko di Jl. 

Sultan Agung Kelurahan Gajahmungkur Semarang melanggar Peraturan 

Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung. 

Pelanggaran tersebut berupa bangunan yang melebihi GSB yang 

merupakan jalan fasilitas umum dan tidak dimilikinya IMB bangunan 

tersebut.  

2. Diketahuinya pelanggaran 

Diketahuinya pelanggaran berdasarkan laporan keberatan dari 

pemilik Apotik Kimia Farma atas pembangunan terhadap Bangunan 

Ruko di JI. Sultan Agung Kelurahan Gajahmungkur disamping Apotik 

Kimia Farma. Keberatan diajukan dengan surat No.02/VIII/KFA19/2015  

perihal  keberatan dengan pendirian bangunandi samping apotek Kimia 

Farma. 

Apotik Kimia Farma melakukan pelaporan terhadap pembangunan 

ruko di samping apotek Kimia Farma karena telah melebihi GSB 

sehingga menyebabkan berkurangnya tempat terbuka umum yang 
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sebelumnya digunakan untuk lahan parkir kendaraan konsumen. Hal ini 

tentu mengganggu kenyamanan,  keamanan dan ketertiban. 

“Terhadap laporan yang masuk segera ditindak lanjuti dengan 

menerima laporan yang bersangkutan. Selanjutnya dilakukan 

langkah-langkah peninjauan lokasi. Setelah diperoleh data yang 

pasti kemudian dilakukan koordinasi dengan instansi terkait, 

khususnya Satpol PP.”(Wawancara dengan Djaru Upoyo, ST., 

Kepala Seksi Tata Bangunan Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota 

Semarang, pada hari Selasa, 31 Mei 2016 di DTKP Kota 

Semarang). 

 

“Satpol PP juga melakukan hal yang sama jika mendapat 

laporan dari pihak manapun tentang adanya pelanggaran. Setelah 

dicek kebenarannya selanjutnya dilakukan langkah-langkah 

tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.”(Wawancara dengan Aniceto Magno da Silva, S.Sos., SH., 

Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Semarang, pada 

hari Senin, 30 Mei 2016 di Satpol PP Kota Semarang). 

 

3. Peringatan dan Surat Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) 

“Peringatan dan Surat Penghentian Pekerjaan Pembangunan 

(SP4) dimaksudkan agar pelanggar memenuhi kewajibannya.Jika 

kewajiban pelanggar telah dilakanakan maka pembangunan dapat 

dilanjutkan kembali.”(Wawancara dengan Djaru Upoyo, ST., 

Kepala Seksi Tata Bangunan Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota 

Semarang, pada hari Selasa, 31 Mei 2016 di DTKP Kota 

Semarang). 

 

Pada kasus tersebut, terhadap pelanggaran yang dilakukan, Dinas 

Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang telah melakukan peringatan. 

Namun peringatan tersebut tidak dipatuhi oleh pelanggar. Kemudian 

DTKP mengeluarkan Surat Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) 

Nomor : 640/66 tanggal 22 September 2015. Adapun SP4 tersebut pada 

pokoknya berisi: 

a. Pelanggar agar segera menghentikan seluruh kegiatan pembangunan 

di Jl. Komplek Ruko Sultan Agung Kelurahan Gajahmungkur, 
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Kecamatan Gajahmungkur karena belum memiliki Ijin Mendirikan 

Bangunan ( IMB)  

b. Diminta segera datang di Kantor Dinas Tata Kota dan Perumahan 

Kota Semarang untuk pengarahan secara teknis.  

c. Selanjutnya pelanggar diminta segera mulai menyesuaikan 

pembangunan / pengurusan ijin sesuai dengan aruran yang berlaku.  

d. Apabila dalam waktu 7 ( Tujuh ) x 24 Jam belum melaksanakan item 

c dimaksud, akan dikenakan tindakan lanjut berupa penyegelan 

bangunan / lahan.. 

4. Penyelidikan dan Penyidikan 

Berdasarkan Surat Peringatan IV dari DTKP Kota Semarang dan 

keberatan terhadap bangunan Bangunan Ruko di JI. Sultan Agung 

Kelurahan Gajahmungkur Semarang tersebut dilakukan penyelidikan dan 

penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota 

Semarang.Penyelidikan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas 

Nomor : Sprin-Gas/151/IX/2015/Satpol.PP dan penyidikan dilaksanakan 

berdasarkan Surat Perintah Tugas  Nomor : SP.SIDIK/49/IX/2015/ 

Satpol.PP. 

Adapun PPNS Satpol PP Kota Semarang yang mendapat tugas 

melakukan penyelidikan dan penyidikan yaitu: 

a. Nama  : Eko Suroyo, SH. 

Pangkat/Gol/NIP : Penata/lll.c/19720217 1992 031 004 

Jabatan  : PPNS 



 
 

97 
 

 
 

b. Nama   : Djono Mursito 

Pangkat/Gol/NIP : Penata Muda Tk.I/ll.b/19630125 1991 031 007 

Jabatan  : PPNS 

c. Nama   : Hendri Djuanda 

Pangkat/Gol/NIP : Pengatur/II.c/19720218 200212 1 004 

Jabatan  : Staf PPNS 

5. Pemanggilan 

Pemanggilan terhadap tersangka dilakukan untuk pemeriksaan dalam 

rangka penyidikan. Pada pemanggilan I tersangka datang memenuhi 

panggilan penytidik 

6. Pemeriksaan 

Terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung dilakukan pemeriksaan 

dengan hasil yang pada pokoknya tersangka mengakui telah melakukan 

pelanggaran sebagaimana yang disangkakan. 

Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kebenaran dari 

dugaan adanya penyimpangan baik tertangkap tangan atau 

diketahui sendiri oleh petugas. Pemeriksaan dapat dilakukan 

melalui wawancara maupun pemeriksaan terhadap obyek fisik yang 

diduga melanggatr. (Wawancara dengan Aniceto Magno da Silva, 

S.Sos., SH., Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota 

Semarang, pada hari Senin, 30 Mei 2016 di Satpol PP Kota 

Semarang). 

 

7. Penyegelan 

Setelah diterbitkannya Surat Penghentian Pekerjaan Pembangunan 

(SP4) pelanggar tidak juga menyesuaikan pembangunan / pengurusan ijin 

sesuai dengan aruran yang berlaku sehingga DTKP Kota Semarang 
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mengeluarkan rekomendasi segel kepada Satpol PP Kota Semarang. 

Selanjutnya Kepala Satpol PP Kota Semarang mengeluarkan Surat 

Perintah Penyegelan dengan Surat Perintah Nomor 331.1/1137 tanggal  6 

Oktober 2015. 

“Penyegelan dilakukan agar obyek tidak mengalami upaya-upaya 

penyelesaian pekerjaan sepanjang pelanggaran belum 

diselesaikan.”(Wawancara dengan Djaru Upoyo, ST., Kepala Seksi Tata 

Bangunan Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang, pada hari 

Selasa, 31 Mei 2016 di DTKP Kota Semarang). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3  Penyegelan Obyek Pelanggaran 

Sumber: http://beritajateng.net/satpol-pp-kota-semarang-segel-ruko-tak-

berizin-di-sultan-agung/ 

 

Berdasarkan gambar tersebut nampak bahwa penyegelan dilakukan 

denganmenutup bangunan gedung. Penyegelan dilakukan dengan 

melibatkan instansi terkait khusus pengawalan. 

8. Penghentian Sementara Kegiatan Bangunan 

Penyegelan dilanjutkan dengan penghentian/penutupan sementara 

kegiatan bangunan gedung oleh Satpol PP Kota Semarang. Pada Berita 

Acara Penghentian Sementara tanggal 7 Oktober 2015 disebutkan bahwa 

penghentian Sementara ini dilaksanakan sampai dengan Pemilik / 

http://beritajateng.net/satpol-pp-kota-semarang-segel-ruko-tak-berizin-di-sultan-agung/
http://beritajateng.net/satpol-pp-kota-semarang-segel-ruko-tak-berizin-di-sultan-agung/
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Penanggung jawab / Penghuni / pengelola yang berkepentingan telah 

memenuhi kewajibannya untuk mengajukan perijinan sesuai dengan 

persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang di atur dalam 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bangunan Gedung. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Penghentian Sementara Kegiatan Pembangunan 

Sumber: http://metrosemarang.com/satpol-pp-segel-bangunan-

setengah-jadi-di-kompleks-ruko-sultan-agung 

 

 

9. Pembongkaran 

Pembongkaran akan dilakukan jika pelanggar tidak juga memenuhi 

kewajibannya hingga Penghentian Sementara Kegiatan Bangunan. 

Adapun kegiatan penyegelan pada kasus tersebut dilakukan sebagai 

berikut: 

a. Rekomendasi pembongkaran 

Rekomendasi pembomgkaran disampaikan oleh DTKP Kota 

Semarang kepada Satpol PP Kota Semarang. Berdasarkan 

rekomendasi pembongkaran Nomor 640/1144  tanggal 27 Oktober 
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2015 dapat diketahui bahwa rekomendasi pembongkaran sebagai 

berikut: 

Bahwa kegiatan pembangunan di Jl Komplek Ruko Sultan Agung 

Kelurahan. Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur Kota 

Semarang, sampai dengan saat ini pemilik tidak ada etikat baik untuk : 

1) Mengajukan pennohonan lijn Mendirikan Banganan (IMB ) ke 

Pemerintah Kota Semarang; 

2) Telah dilaksanakan Penyegelan oleh Tim terkait Pemerintah Kota 

Semarang pada hari Rabu 7 Oktober 2015 

3) Untuk itu direkomendasikan untuk segera dilakukan tindakan 

pembongkaran atas bangunan tersebut. 

b. Permohonan Pembongkaran Kepada Walikota 

Berdasarkan rekomendasi pembongkaran dari Kepala DTKP 

Kota Pekalongan maka Kepala Satpol PP Kota Semarang mengajukan 

permohonan bangunan gedung kepada Walikota Semarang. Adapun 

surat permohonan pembongkaran disampaikan dengan pertimbangan  

tanah yang berada disamping apotek Kimia Farma 19 Sultan Agung 

yang didirikan bangunan Jl. Komplek Ruko Sultan Agung Kelurahan. 

Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang 

merupakan fasilitas umum sehingga mendesak untuk dibongkar. 

c. Gelar perkara 

“Gelar perkara dilakukan untuk menemukan fakta-fakta 

hukum mengenai pelanggaran yang dilakukan.gelar perkara 

dilakukan untuk mendapatkan  kronologis terjadinya 

pelanggaran.”(Wawancara dengan Aniceto Magno da Silva, S.Sos., 
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SH., Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Semarang, 

pada hari Senin, 30 Mei 2016 di Satpol PP Kota Semarang).. 

 

Sebelum dilakukan pembomgkaran dilakukan gelar perkara 

rencana pembongkaran. Gelar perkara dihadiri oleh instansi terkait, 

yaitu: 

1) BPPT Kota Semarang 

2) DTKP Kota Semararg 

3) Bagian Hukum Setda Kota Semarang 

4) Polsek Gajahmungkur 

5) Koramil Gajahmungkur 

6) Camat Gajahmungkur 

7) Lurah Gajahmungkur 

Berdasarkan Hasil Laporan Gelar Perkara disimpulkan bahwa: 

1) Lokasi bangunan ruko di Jl. Sultan Agung menempati tanah fasum 

sehingga nrelanggar Perda Kota SemarangNomor 14 Tahun 2011 

tentang Tata Ruang dan Tata Wilayah Pasal 168 Jo pasal 159. 

Bahwa  bangunan ruko tersebut beium memiliki IMB sehingga 

melanggar Perda Kota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang 

Bangunan Gedung Pasal 189 Jo Pasal 20;  

2) Bahwa pihak DTKP Kota Semarang sesuai dengan Peraturan 

Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pengawasan 

dan Penertiban Bangunan Gedung sudah mengeluarkan surat 

teguran - rekomendasi bongkar tetapi tidak diindahkan oleh pemilik 

bargunan. 
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3) Satpol PP akan melaksanakan pembongkaran setelah ada surat. 

perintah dari Walikota Semarang. 

d. Pelaksanaan Pembongkaran 

Pelaksanaan pembongkaran dilaksanakan  dua tahap yaitu: 

1) Pembongkaran sukarela 

Pembongkaran sukarela merupakan pembongkaran yang 

dilakukan sendiri oleh pemilik bangunan gedung.Pembongkaran 

sukarela dilaksanakan dengan surat perintah bongkar yang 

diberikan kepada pemilik bangunan gedung yang melanggar.  

“Perintah pembongkaran seringkali tidak 

dilaksanakan karena pemilik bangunan gedung tidak mau 

mengalami kerugian atas biaya yang dikelaurkan selama 

pembangunan.”(Wawancara dengan Aniceto Magno da 

Silva, S.Sos., SH., Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol 

PP Kota Semarang, pada hari Senin, 30 Mei 2016 di Satpol 

PP Kota Semarang). 

 

Pada contoh kasus pemilik diberikan surat perintah bongkar. 

Pelanggar diperintahkan untuk segera melaksanakan 

pembongkaran bangunan sendiri serta mengamankan barang-

barang dalam waktu 7 x 24 jam sejak tanggal surat perintah 

bongkar ditandatangani. 

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pelanggar 

belum melaksanakan pembongkaran bangunan dimaksud, maka 

dilakukan tindak hukum berupa pembongkaran paksa oleh Tim 

Yustisi Pemerintah Kota Semarang. 

2) Pembongkaran Paksa 
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Pembongkaran paksa dilakukan dalam hal pelanggar tidak 

mau secara sukarela membongkar bangunannya. Pembongkaran 

paksa dilaksanakan oleh Satpol PP berkoordinasi dengan instansi 

terkait khususnya kepolisian untuk mengamankan jalannya 

pembongkaran. 

Sebelum melakukan pembongkaran, Kepala Satpol PP 

meminta persetujuan dari Walikota untuk melakukan 

pembongkaran terhadap bangunan gedung yang melakukan 

pelanggaran. Permohonan persetujuan pembongkaran disampaikan 

melalui surat Nomor : 640/1299.  Berdasarkan permintaan 

persetujuan tersebut Walikota Semarang mengeluarkan surat 

perintah tugas kepada Satpol PP Nomor : 331.1/1456 untuk 

melakukan pembongkaran. 

Berdasarkan surat perintah tugas  Nomor : 331.1/1456 

Walikota Semarang memerintahkan: 

a) Melakukan pembongkaran terhadap Bangunan di Ji. Komplek 

Ruko Sultan Agung Keluarahan Gajahmungkur Kecamatan  

Gajahmungkur Kota Semarang.  

b) Melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan 

Negeri Semarang. 

c) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota 

Semarang 
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d) Melaksanakan perintah dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa 

tanggung jawab.  

Setelah Walikota Semarang memberikan persetujuannya untuk 

melakukan pembongkaran terhadap bangunan gedung yang 

melanggar peraturan daerah, maka Kepala Satpol PP 

memerintahkan kepada anggotanya untuk melakukan 

pembongkaran. Adapun surat perintah tersebut pada pokoknya 

berisi: 

a) Melakukan pembongkaran terhadap Bangunan di Ji. Komplek 

Ruko Sultan Agung Keluarahan Gajahmungkur Kecamatan  

Gajahmungkur Kota Semarang.  

b) Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong 

Praja Kota Semarang. 

c)  Melaksanakan perintah dengan penuh rasa tanggung jawab.  

 

 
 

Gambar  4.5 Pembongkaran Bangunan 

Sumber: http://jateng.tribunnews.com/2015/12/31/diduga-belum-kantongi-

izin-bangunan-ruko-di-sultan-agung-ini-dibongkar-paksa 

 

http://jateng.tribunnews.com/2015/12/31/diduga-belum-kantongi-izin-bangunan-ruko-di-sultan-agung-ini-dibongkar-paksa
http://jateng.tribunnews.com/2015/12/31/diduga-belum-kantongi-izin-bangunan-ruko-di-sultan-agung-ini-dibongkar-paksa
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Faktor yang Menyebabkan Pemilik Bangunan Gedung 

Mendirikan Bangunan Gedung Melebihi Garis Sempadan 

Bangunan (GSB) 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat diketahui masih 

ditemui masyarakat Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur 

Kota Semarang yang mendirikan bangunan gedung melebihi Garis Sempadan 

Bangunan (GSB). Adapun faktor yang menyebabkan masyarakat mendirikan 

bangunan gedung melebihi GSB antara lain: 

1. Faktor Hukum 

Faktor hukum dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang 

mengatur sanksi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bangunan Gedung masih dianggap terlalui ringan sehingga tidak terlalu 

memberikan efek memaksa bagi pelanggar. 

Hal ini seperti disampaikan oleh Djaru Upoyo, ST yang menyoroti 

lemahnya sanksi hukum tersebut. Lemahnya sanksi hukum menyebabkan 

masyarakat mengabaikan ketentuan-ketentuan yang seharusnya dipatuhi 

seperti kewajiban memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan GSB. Hal 

ini terbukti sebagaimana diakui sendiri oleh pelanggar GSB dalam 

membangunan bangunan gedung yaitu Djunawan, SH yang melakukan 

pelanggaran karena merasa tidak mempunyai beban terhadap sanksi yang 
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akan diberikan kepadanya, karena sanksinya pada umumnya sanksi 

administrasi saja. 

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa 

peraturan hukum Peraturan Daerah Kota Semarang  Nomor 5 Tahun 

2009 tentang Bangunan Gedung masih lemah atau kurang tegas. 

Peraturan hukum yang dalam keadaan bagaimanapun, keadaan apapun 

juga harus mempunyai paksaan yang mutlak dan tegas. Hukum yang 

memaksa merupakan ketentuan/ ketetapan hukum yang mengandung 

sanksi yang tegas jika ketetapan hukum tersebut dilanggar. Dengan 

begitu setiap orang dipaksa untuk patuh terhadap ketetapan/ ketentuan 

hukum tersebut. 

Lemahnya sanksi hukum Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 

5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung menyebabkan peraturan daerah 

tersebut belum menjadi hal yang mendorong masyarakat mematuhinya. 

Kecenderungan masyarakat mengabaikan Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung merupakan 

indikator lemahnya sanksi hukum di dalamnya. 

2. Faktor Penegak Hukum 

Penegak hukum merupakan salah satu elemen yang mempengaruhi 

penegakan hukum. Penegak hukum sebagai alat-alat negara harus dapat 

menjalankan fungsinya dengan baik jika ingin penegakan hukum berjalan 

dengan maksimal. Kenyataannya penegakan Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung oleh Satpol 
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PP Kota Semarang belum dapat berjalan dengan baik. Masih ditemui 

kendala-kendala dalam pelaksanaannya di lapangan. 

Adapun hambatan yang dihadapi Satpol PP Kota Semarang yaitu 

keterbatasan personil. Hal ini seperti disampaikan sendiri oleh Aniceto 

Magno da Silva, S.Sos., SH., Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP 

Kota Semarang. Keterbatasan personil Satpol PP Kota Semarang tersebut 

menyebabkan Satpol PP Kota Semarang sebagai penegak hukum 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bangunan Gedung tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal 

ini mengakibatkan penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung menjadi lemah. 

Lemahnya penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung oleh Satpol PP Kota 

Semarang yaitu masih banyaknya ditemui masyarakat yang mendirikan 

bangunan gedung melebihi GSB. Hal ini sebagai dampak dari lemahnya 

Satpol PP Kota Semarang menjalankan fungsinya, khususnya fungsi 

pengawasan. 

Tabel 4.2 Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang 

Jumlah Status 

254 PNS 

26 PPNS 

42 TPHL (Tenaga Pegawai Harian Lepas) 

Sumber: http://satpolpp.semarangkota.go.id/tentang-kami/ 
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 Dengan jumlah personil Satpol PP Kota Semarang yang jumlahnya 

hanya ada 262 orang, sedangkan seperti yang diketahui tugas dari Satpol 

PP Kota Semarang bukan hanya mengenai tentang pengawasan terhadap 

pelanggaran bangunan saja, banyak sekali tugas dari Satpol PP Kota 

Semarang yaitu antara lain penegakan: 

1. Perda Kota Besar Semarang Tanggal 10 Februari 1956 Tentang 

Pemberantasan Pelacuran di Jalan Dalam Kota Besar Semarang. 

2. Perda Kota Besar Semarang Tanggal 10 Februari 1956 Tentang 

Penutupan Rumah Tempat Pelacuran. 

3. Perda Kota Praja Semarang Tanggal 11 Agustus 1965 Tentang 

Pemerahan dan Penjualan Susu. 

4. Perda Kotamadya Dati II Semarang No. 15 Tahun 1981 Tentang 

Peraturan Penghijauan/pertamanan Dalam Wilayah Kota madya Dati 

II Semarang. 

5. Perda Kotamadya Dati II Semarang No. 4 Tahun 1984 Tentang 

Perijinan Trayek Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Dalam 

Kota Wilayah Kodya Dati II Semarang. 

6. Perda Kotamadya Dati II Semarang No. 13 Tahun 1985 Tentang Ijin 

untuk menempati Rumah-rumah milik Pemerintah Kodya Dati II 

Semarang. 

7. Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang No. 9 Tahun 1988 

Tentang Penggalian Jalan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah 

Tingkat II Semarang. 
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8. Perda Kotamadya Dati II Semarang No. 5 Tahun 1993 Tentang 

Taman Margasatwa dan Kebun Raya Kodya Dati II Semarang. 

9. Perda Kotamadya Dati II Semarang No. 6 Tahun 1993 Tentang 

Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Dati II Semarang. 

10. Perda Kotamadya Dati II Semarang No. 18 Tahun 1981 Tentang 

Pemeriksaan dan Pemasangan “Label” Pada Alat Pemadam 

Kebakaran. 

11. Perda Kotamadya Dati II Semarang No. 9 Tahun 1996 Tentang 

Ruman Susun di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. 

12. Perda Kotamadya Dati II Semarang No. 15 Tahun 1998Tentang 

Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah. 

13. Perda Kota Semarang No. 7 Tahun 2000 Tentang Retribusi 

Pelayanan Kesehatan. 

14. Perda Kota Semarang No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Pasar. 

15. Perda Kota Semarang No. 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan 

Pembinaan Pedagang Kaki Lima. 

16. Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan 

dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. 

17. Perda Kota Semarang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan 

Parkir Swasta Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus 

Parkir. 

18. Perda Kota Semarang No. 8 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan 

Reklame. 
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19. Perda Kota Semarang No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian 

Lingkungan Hidup. 

20. Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan di Kota Semarang. 

21. Perda Kota Semarang No. 6 Tahun 2007 Tentang Kesehatan Hewan 

dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. 

22. Perda Kota Semarang No. 2 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan. 

23. Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung. 

24. Perda Kota Semarang No. 6 Tahun 2009 Tentang SIUP. 

25. Perda Kota Semarang No. 7 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat. 

26. Perda Kota Semarang No. 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan 

Pengendalian Minuman Beralkohol. 

27. Perda Kota Semarang No. 10 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan 

dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang. 

28. Perda Kota Semarang No. 11 Tahun 2009 Tentang Retribusi Ijin 

Penyelenggaraan Reklame. 

29. Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2010 Tentang Kepariwisataan. 

30. Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2010 Tentang Pengendalian 

Penyakit Demam Berdarah Dengue. 

31. Perda Kota Semarang No. 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang 

Terbuka Hijau. 
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32. Perda Kota Semarang No. 2 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

33. Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. 

34. Perda Kota Semarang No. 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran. 

35. Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan. 

36. Perda Kota Semarang No. 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame. 

37. Perda Kota Semarang No. 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan 

Jalan. 

38. Perda Kota Semarang No. 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah. 

39. Perda Kota Semarang No. 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan. 

40. Perda Kota Semarang No. 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir. 

41. Perda Kota Semarang No. 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang 

Burung Walet. 

42. Perda Kota Semarang No. 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan Perkotaan. 

43. Perda Kota Semarang No. 14 Tahun 2011 Tentang RTRW 2011 – 

2013. 

44. Perda Kota Semarang No. 20 tahun 2011 tentang Ijin Gangguan. 

45. Perda Kota Semarang No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa 

Umum di Kota Semarang. 

46. Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa 

Usaha di Kota Semarang. 
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47. Perda Kota Semarang No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa 

Tertentu di Kota Semarang. 

maka dari itu dengan terbatasnya personil dan dengan tugas yang banyak 

tersebut menjadi kelemahan Satpol PP Kota Semarang. Jika mengacu 

pada rasio perbandingan  jumlah masyarakat dengan personil dan tugas 

yang banyak  yang seharusnya ada lebih dari 300 personil. Harusnya 

dengan banyaknya tugas Satpol PP tersebut, jumlah personil Satpol PP 

Kota Semarang ditambah lebih banyak lagi. 

Satpol PP Kota Semarang tidak dapat melakukan pengawasan 

secara maksimal terhadap setiap perbuatan hukum masyarakat yang 

berkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Bangunan Gedung seperti pembangunan bangunan dan gedung 

yang harus memiliki IMB dan atau dilarang melebihi GSB.  

3. Faktor Sarana atau Fasilitas 

Seperti yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto (1986:27) 

bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin 

penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau 

fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang 

memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu 

tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai 

tujuannya. 
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Hal ini terjadi dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung oleh Satpol PP Kota 

Semarang. Keterbatasan sarana dan prasarana membuat Satpol PP Kota 

Semarang tidak dapat bekerja secara maksimal. Keterbatasan sarana dan 

prasarana menyebabkan masih ada masyarakat yang melakukan 

pelanggaran  Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Bangunan Gedung. 

Faktor sarana atau fasilitas pendukung dalam penegakan hukum 

mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh 

perangkat lunak adalah pendidikan. Untuk dapat menjalankan tugasnya 

dengan baik Satpol PP harus dibekali dengan pendidikan teknis yang 

sesuai. Hal ini dimaksudkan agar Satpol PP mampu dan siap 

menjalankan tugas menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Walaupun disadari pula 

bahwa tugas yang harus diemban begitu luas dan banyak. 

Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang 

berfungsi sebagai faktor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti 

peralatan teknis lapangan tidak ada atau jika ada jumlah dan fungsinya 

tidak maksimal, bagaimana mungkin Satpol PP dapat menjalankan 

tugasnya secara tuntas.  
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Tabel 4.3 Jumlah Sarana Peralatan Teknis Lapangan Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Semarang 

 

Jumlah (Unit) Nama Sarana 

1 Truk Pengangkut Barang 

7 Truk Pengangkut Personil 

13 Mobil Patroli 

5 Mobil Patroli Pengawalan 

48 Kendaraan Roda 2 

27 HT 

Sumber: http://satpolpp.semarangkota.go.id/tentang-kami/ 

Dengan terbatasnya jumlah sarana peralatan teknis yang dimiliki  

oleh Satpol PP Kota Semarang, maka itu juga menjadi kelemahan Satpol 

PP dalam melakukan tugasnya. Peningkatan kualitas sarana dan 

prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan 

tugas. 

Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang 

sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau 

fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan 

peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. 

4. Faktor Masyarakat 

Faktor masyarakat merupakan faktor sangat berpengaruh terhadap 

pelaksanaan penegakan hukum, karena masyarakat merupakan subyek 

dan obyek penegakan hukum. Sebagai subyek penegakan hukum 

masyarakat ada juga yang berprofesi sebagai penegak hukum maupun 

http://satpolpp.semarangkota.go.id/tentang-kami/
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pelaku perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Sebagai obyek hukum, 

masyarakat merupakan sasaran dari ditetapkan peraturan hukum.  

Pada masyarakat Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan 

Gajahmungkur Kota Semarang berdasarkan hasil penelitian bahwa 

ketidaktahuan masyarakat terhadap ketentuan tentang GSB menyebabkan 

masih adanya pelanggaran terhadap GSB dalam pendirian bangunan 

gedung. Masyarakat setempat sebagai obyek Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung ternyata 

belum banyak yang mengetahui tentang peraturan daerah tersebut. Hal 

ini merupakan sebuah ironi. 

Masyarakat sebagai obyek Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung, yaitu objek untuk 

mengatur kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan bangunan 

gedung. Ternyata masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang  

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bangunan Gedung sehingga masih dijumpai adanya pelanggaran dalam 

pembangunan gedung dan bangunan di wilayah Kelurahan 

Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.  

Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya 

mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf 

kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau 

kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, 

merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. 
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Derajat kepatuhan terhadap hukum masyarakat di wilayah 

Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang 

terhadap ketentuan mengenai GSB disebabkan ketidaktahuan masyarakat 

mengenai ketentuan GSB khususnya mengenai adanya Peraturan Daerah 

Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung. 

Sosialisasi peraturan daerah tersebut yang tidak maksimal menyebabkan 

belum semua masyarakat mengetahui mengenai peraturan daerah 

tersebut. 

Secara umum sikap masyarakat Kelurahan Gajahmungkur 

Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang terhadap penegak hukum 

dalam hal ini Satpol PP Kota Semarang cukup baik. Masyarakat mau 

mematuhi dan menghormati tugas Satpol PP Kota Semarang sebagai 

instansi yang mempunyai tugas dan fungsi pokok di bidang penegakan 

peraturan daerah.  

Sikap masyarakat terhadap penegak hukum merupakan salah satu 

indikator keberhasilan penegakan hukum. Sikap masyarakat yang kurang 

menyadari tugas penegak hukum, tidak mendukung, dan malahan 

kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum 

semata-mata urusan penegak hukum, serta keengganan terlibat sebagai 

saksi dan sebagainya merupakan salah satu faktor penghambat dalam 

penegakan hukum. 

Adanya sikap dukungan masyarakat terhadap tugas-tugas penegak 

hukum dapat memperlancar penegakan hukum. Sikap masa bodoh 
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bahkan menentang tugas penegak hukum mengindikasikan adanya 

kegagalan penegakan hukum oleh penegak hukum. Ketidakpercayaan 

masyarakat terhadap kinerja penegak hukum mengindikasikan kegagalan 

penegak hukum menjalankan tugasnya. 

Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan 

Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang cukup pro 

aktif dalam mendukung tugas-tugas Satpol PP Kota Semarang dalam 

penegakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Bangunan Gedung menunjukkan penegakan hukum di wilayah 

setempat cukup baik. 

5. Faktor Budaya 

Kebudayaan merupakan norma-norma yang berlaku dalam 

masyarakat berisi aturan-aturan yang mengatur bagaimana seharusnya 

bertindak, berbuat, dan menentukan sikap bagi individu jika mereka 

berhubungan dengan orang lain. Norma-norma budaya dalam masyarakat 

pada dasarnya berisi peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan 

perbuatan mana yang dilarang. 

Pada hasil penelitian pada masyarakat Kelurahan Gajahmungkur 

Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang mengenai penegakan 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bangunan Gedung khususnya tentang GSB menunjukkan memudarnya 

budaya masyarakat setempat. Masyarakat tidak lagi memperdulikan 
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tentang norma-norma budaya yang berlaku dalam masyarakat yang 

disebabkan tingginya aktivitas masyarakat.  

Individualisme masyarakat setempat yang semakin tinggi membuat 

masyarakat tidak peduli lingkungan di sekitarnya. Hal ini menyebabkan 

memudarnya norma-norma budaya masyarakat setempat. Masyarakat 

tidak lagi mendapatkan informasi yang cukup mengenai peraturan 

tentang hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang dilarang. Masing-

masing anggota masyarakat sibuk dengan urusannya sendiri. 

Kondisi demikian menyebabkan masyarakat kurang 

memperhatikan dan mengerti  peraturan-peraturan yang berlaku di sekitar 

mereka. Hal ini seperti pada hasil penelitian bahwa sikap masyarakat 

setempat kurang peduli terhadap upaya penegakan hukum Peraturan 

Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung 

terhadap bangunan yang melanggar Garis Sempadan Bangunan. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kelima 

faktor di atas saling berkaitan satu dengan lainnya, karena menjadi faktor 

yang berpengaruh dalam penegakan hukum. Kelima faktor tersebut 

merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor 

penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan 

hal yang mendasar. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya 

disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh 

penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri merupakan pedoman 

bagi masyarakat luas dalam berperilaku di masyarakat. Maka 
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Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Bangunan Gedung masih kurang baik, karena masih banyak 

dipengaruhi oleh banyak faktor-faktor yang menghambat diterapkannya 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan 

Gedung tersebut. 

4.2.2 Sanksi yang Diberikan Terhadap Pemilik Bangunan Gedung yang 

Melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB) 

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan 

Gajahmungkur, Kota Semarang bahwa sanksi yang diberikan terhadap 

pemilik bangunan gedung yang melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB) 

berupa sanksi administrasi yang diberikan secara bertahap sejak dari sanksi 

peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penyegelan hingga 

sanksi pembongkaran. Sanksi-sanksi tersebut pada dasarnya merupakan 

penerapan suatu norma hukum.Norma hukum dalam wujudnya sebagai 

peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang harus dipatuhi 

dan ditaati anggota masyarakat. 

Berdasarkan contoh kasus tersebut di atas dapat diketahui bahwa 

pelaku melakukan pelanggaran terhadap Perda Kota Semarang Nomor 5 

tahun 2009 tentang Bangunan Gedung Pasal 189 Jo Pasal 20. Pasal 189 

berkaitan dengan GSB sedangkan Pasal 20 berkaitan dengan pelanggaran 

IMB. Adapun Pasal 20 menyatakan bahwa : 

(1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan gedung 

dan/atau bangun bangunan wajib memiliki IMB. 



 
 

120 
 

 
 

(2) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota, 

kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, melalui 

proses permohonan IMB. 

(3) Pemerintah daerah wajib memberikan KRK untuk lokasi yang 

bersangkutan kepada setiap orang yang akan mengajukan permohonan 

IMB.  

(4) KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan ketentuan yang 

berlaku untuk lokasi yang bersangkutan dan berisi:  

a. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi 

bersangkutan; b. ketinggian maksimum bangunan gedung yang 

diizinkan; 

c. jumlah lantai/lapis bangunan gedung dibawah permukaan tanah dan 

KTB yang diizinkan; 

d. Garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang 

diizinkan; 

e. KDB maksimum yang diizinkan; 

f. KLB maksimum yang diizinkan;  

g. KDH minimum yang diwajibkan;  

h. KTB maksimum yang diizinkan; dan  

i. jaringan utilitas kota.  

(5) Dalam KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat juga 

dicantumkan ketentuanketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi 

yang bersangkutan. 
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(6) KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) digunakan 

sebagai dasar penyusunan rencana teknis bangunan gedung. 

Adapun Pasal 189 menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan 

paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima 

puluh juta rupiah). Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran. Pasal 3 ayat 

(1) menyatakan bahwa pengaturan bangunan gedung bertujuan 

untukmewujudkan bangunan yang fungsional dan sesuai dengan tata 

bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya.  Berdasarkan hal 

tersebut pendirian bangunan dan gedung yang  melebihi GSB tidak sesuai 

dengan tujuan pengaturan bangunan yaitu tidak sesuai dengan tata bangunan 

yang serasi dan selaras dengan lingkungan. 

Norma hukum ditegakkan dengan sebuah sanksi yang memaksa dan 

harus dijalankan sesuai yang ditetapkan. Pada contoh kasus pelanggaran 

bangunan yang melebihi Garis Sempadan Bangunan (GSB) di Kelurahan 

Gajahmungkur, pemilik bangunan dikenai sanksi secara bertahap meliputi 

sanksi peringatan, sanksi penghentian sementara, penyegelan, hingga sanksi  

pembongkaran, yang merupakan sanksi administratiftanpa diterapkannya 

sanksi pidananya. Padahal jika sanksi pidana tersebut diterapkan tentu saja 

akan memberikan rasa jera terhadap seseorang yang telah melakukan 

pelanggaran dan rasa “takut” terhadap seseorang yang akan mendirikan 

bangunan apabila akan melakukan pelanggaran, sehingga akan tercipta 

pendirian bangunan yang tertib. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

3. Faktor yang menyebabkan pemilik bangunan gedung mendirikan bangunan 

gedung melebihi Garis Sempadan Bangunan (GSB) di Kelurahan 

Gajahmungkur yaitu rendahnya sanksi hukum, faktor keterbatasan jumlah 

personil Satpol PP, faktor keterbatasan sarana dan prasarana khususnya 

kendaraan operasional, faktor ketidaktahuan masyarakat tentang peraturan 

larangan pembangunan bangunan dan gedung melebihi GSB, faktor  budaya 

masyarakat yang individualisme. 

4. Sanksi yang diberikan terhadap pemilik bangunan gedung yang melanggar 

Garis Sempadan Bangunan (GSB) berupa sanksi administratif berupa Surat 

Peringatan, Surat Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4), penyegelan, 

penghentian sementara kegiatan pembangunan hingga pembongkaran.  

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut di atas penelitian ini menyarankan 

sebagai berikut: 

1. Perlu ada sanksi hukum yang lebih berat dan tegas terhadap pelaku 

pelanggaran pendirian bangunan gedung melebihi Garis Sempadan 
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Bangunan(GSB), khususnya dengan memberikan sanksi pidana tidak 

hanya dengan sanksi administrasi semata. 

2. Perlu adanya peningkatan, penambahan personil dan sarana prasarana 

Satpol PP Kota Semarang agar pelaksanaan tugas  dan fungsi penegakan 

peraturan daerah dapat berjalan maksimal. 

3. Perlu adanya sosialisasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 

2009 tentang Bangunan Gedung kepada masyarakat sebagai pencegahan 

pelanggaran mendirikan bangunan gedung melebihi Garis Sempadan 

Bangungan (GSB). 

4. Penerapan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bangunan Gedung, haruslah merata di seluruh wilayah Kota Semarang, 

dan penegakan hukumnya juga harus rata tidak tebang pilih. 

5. Dengan adanya keterbatasan personil penegak hukum, harusnya dapat 

diatasi dengan kepercayaan unit dan instansi yang bersangkutan, agar 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan 

Gedung dapat diterapkan dengan baik. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NO 5 

TAHUN 2009 TENTANG BANGUNAN GEDUNG (STUDI KASUS 

PELANGGARAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB) DI 

KELURAHAN GAJAH MUNGKUR)” 

(Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang) 

 

IDENTITAS INFORMAN 

Nama    : Aniceto Magno da Silva, S.Sos., S.H 

Jenis Kelamin   : 

Tempat Tanggal Lahir : 

Pekerjaan   : Kabid Penegakan Perda 

Hari/ Waktu   : 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Bagaimana mekanisme dan prosedur pembongkaran bangunan yang 

dilakukan oleh Satpol PP Kota Semarang? 

Jawaban: Pertama dilalui dengan, misalnya dalam hal ini tertangkap 

tangan melakukan pelanggran, dilakukan pemamngglan, pemanggilan 
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pertama, kedua, pemanggilan ketiga, pemanggilan paksa. Kemudian 

dilakukan berita acara pemeriksaan, lalu ditanya dia (pelanggar) punya 

izin tidak, punya surat apa saja. Kalau misalnya dia tidak punya izin lalu 

dilakukan pembuktian tindakan, lalu dilakukan penyegelan sampai dengan 

dilakukan pembongkaran. 

2. Apakah pembongkaran bangunan tersebut sudah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku? 

Jawaban: Ya tentu saja 

3. Apa saja yang menjadi dasar untuk menetapkan pembongkaran bangunan 

tersebut? 

Jawaban: Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi 

Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 

tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 tahun 2012 tentang 

Organisasi dan  Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan 

Gedung, Peraturan Walikota Semarang No 35 Tahun 2012 tentang 

Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, 

Surat dari DTKP Kota Semarang No. 640/1144 tanggal 27 Oktober 2015 

tentang Pembongkaran 

4. Apa yang menjadi hambatan dalam proses pelaksanaan pembongkaran 

bangunan tersebut? 



 
 

 

Jawaban: Hambatannya apabila sudah masuk dalam ranah politik. Apabila 

akan dibongkar ternyata pemiliknya orang penting maka akan susah. Tapi 

selama normative, lanjut aja harus berani. Kalau kita ragu nanti mereka itu 

melanggar kok tidak dibongkar. Hambatannya itu saja apabila ada unsur 

politiknya terlalu kuat maka aparat itu ragu-ragu. Kalau pada bangunan di 

sultan agung, sebenarnya pemiliknya orang kuat namun Satpol PP nekat 

membongkar saja karena melanggar. Sampai hari ini aman. Resiko apabila 

kita ragu, mereka kebanyakan pejabat ragu karena takut dimutasi atau 

diganti apabila mereka melakukan itu. Tapi kalau dalam posisi benar 

kenapa takut karena jabatan ini kan titipan ya. 

5. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menyelesaikan 

hambatan-hambatan yang timbul dalam proses pembongkaran bangunan 

tersebut? 

Jawaban: melakukan pendekatan terhadap pemilik bangunan terlebih 

dahulu, namun apabila pemilik bangunan masih tetap melanggar pasti 

langsung bongkar. 

6. Berapa jarak waktu setelah terbitnya SP4 sampai dengan pembongkaran 

bangunan? 

Jawaban: Dirapatkan terlebih dahulu. Hasil rapat itu mereka kita somasi, 

bahwa untuk bongkar sendiri. Apabila 7x24 jam, 3x24 jam, 2x24 jam dia 

tidak bongkar, kita bongkar. Supaya menghindari pasal pengrusakan.  
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PEDOMAN WAWANCARA 

“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NO 5 

TAHUN 2009 TENTANG BANGUNAN GEDUNG (STUDI KASUS 

PELANGGARAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB) DI 

KELURAHAN GAJAH MUNGKUR)” 

(Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang) 

 

IDENTITAS INFORMAN 

Nama    : Djaru Upoyo, S.T 

Jenis Kelamin   : 

Tempat Tanggal Lahir : 

Pekerjaan   : Kepala Seksi Tata Bangunan DTKP Kota 

Semarang 

Hari/ Waktu   : 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Apa peran saudara dalam menangani pelanggaran Garis Sempadan 

Bangunan (GSB) di Kelurahan Gajah Mungkur? 
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Jawaban: dalam hal ini DTKP hanya sebagai pihak untuk memberikan 

Surat Perintah apabila terjadi pelanggaran. Yang DTKP lakukan yaitu 

dengan memberikan SP 1, jika dalam waktu 3 hari belum ada niat baik, 

maka diterbitkan SP 2, dan jika dalam waktu 7 hari belum ada niat baik 

juga, maka bisa langsung diterbitkan SP 3 bersama SP 4 (Surat Perintah 

Pembongkaran) dari DTKP ditujukan ke Satpol PP. 

2. Setelah terbitnya SP1, SP2, SP3 berapa jarak waktu hingga terbitnya SP4 

(surat rekomendasi pembongkaran bangunan)? 

Jawaban: dalam Perwal diatur jangka waktunya 7 hari 

3. Apa yang melatarbelakangi penerbitan SP1 terhadap bangunan di 

Kelurahan Gajah Mungkur? 

Jawaban: adanya laporan dari Apoteker Kimia Farma yang berlokasi di 

sebelah bangunan tersebut. 

4. Apakah sudah diadakan sosialisasi tentang pendirian bangunan? 

Jawaban: Sudah, sosialisasi diadakan pada tiap kecamatan, yaitu pada 16 

kecamatan di Kota Semarang. Sosialisasi diadakan dalam jangka waktu 3 

bulan dalam setahun yang berlokasi di kantor kecamatan masing-masing 

kecamatan. Dalam sosialisasi yang datang yaitu tokoh masyarakat, LPMK, 

dan pelaku usaha. Tamu undangan yang datang sekitar 50-75 orang. 

5. Apakah ada monitoring terhadap bangunan yang memiliki IMB ataupun 

yang tidak memiliki IMB? 

Jawaban: Monitoring IMB dilakukan oleh Koordinator Wilayah (Korwil), 

di Kota Semarang ada 8 Korwil, masing-masing Korwil membawahi 2 



 
 

 

Kecamatan. Tugas dari Korwil yaitu akan memonitoring wilayahnya 

masing-masing masing-masing, Korwil akan mengetahui dimana 

bangunan berdiri. 

6. Bagaimana mekanisme dan prosedur penerbitan IMB? 

1. Pemohon datang ke DTKP dilampiri dengan blangko IMB 

(formulir) sambil membawa gambar Teknis dan persyaratan teknis. 

2. Setelah masuk loket penelitian kajian teknis, laporan dicek lalu 

dicek lapangan oleh Korwil lalu dibuat Berita Acara Lapangan. 

3. Setelah tidak ada pelanggaran, dibuatkan perhitungan untuk untk 

dihitung biaya retribusi oleh konseptor. 

4. Dinaikkan ke korektor untuk diteliti kebenaran perhitungannya. 

5. Langsung naik Kasi kemudian diparaf, langsung naik Kabid 

kemudian diparaf, lalu dinaikkan ke Kadin untuk keabsahan 

gambarnya. 

6. Terus berlanjut ke BPPT, didapatkan nomor agenda 

7. Apabila persyaratan sudah lengkap, dibuatkan SK IMB. 

7. Apa yang diharapkan saudara dalam permasalahan terkait pelanggaran 

Garis Sempadan Bangunan (GSB)? 

Jawaban: Agar masyarakat mengurus IMB terlebih dahulu sebelum 

mendirikan bangunan 
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PEDOMAN WAWANCARA 

“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NO 5 

TAHUN 2009 TENTANG BANGUNAN GEDUNG (STUDI KASUS 

PELANGGARAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB) DI 

KELURAHAN GAJAH MUNGKUR)” 

( Kelurahan Gajah Mungkur) 

 

IDENTITAS INFORMAN 

Nama    : Herry Rusdjo Pramono, S.E 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Tempat Tanggal Lahir : 

Pekerjaan   : Sekretaris Kelurahan Gajah Mungkur 

Hari/ Waktu   : 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Apakah saudara mengetahui peristiwa pelanggaran Garis Sempadan 

Bangunan (GSB) yang terjadi di Jalan Sultan Agung? 

Jawaban: iya saya mengetahuinya setelah adanya pembongkaran bangunan 

tersebut okeh Satpol PP Kota Semarang. 
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2. Bagaimana kronologis peristiwa tersebut? 

Jawaban: pemilik bangunan langsung membangun tanpa ijin terlebih 

dahulu, baru ada dari DTKP mengeluarkan sp 1, sp3, sp3 tidak ditanggapi, 

pada akhirnya karena tidak ditanggapi langsung dieksekusi dengan 

pembongkaran bangunan oleh Satpol PP Kota Semarang. 

3. Apakah sebelumnya tidak ada usaha preventif dari kelurahan agar warga 

Kelurahan Gajah Mungkur dalam mendirikan bangunan tidak melakukan 

pelanggaran? 

Jawaban: Karena pada saat mendirikan bangunan tersebut, pemilik 

bangunan tidak memberitahu ke kelurahan jadi kelurahan tidak tahu, jika 

saja pemilik bangunan memberitahu ke kelurahan terlebih dahulu, 

kelurahan pasti mengerti. Jadi kelurahan fungsinya hanya tembusan saja. 

Sp1, sp2, dan sp3 itu tembusan ke kelurahan dari Satpol PP.  

4. Apa peran saudara dalam menangani pelanggaran Garis Sempadan 

Bangunan (GSB) di Jalan Sultan Agung? 

Jawaban: kebetulan pelanggaran tersebut terjadi di kelurahan Gajah 

Mungkur dalam hal ini kelurahan hanya sebagai tembusan saja. 

5. Apakah ada pengawasan atau monitoring terhadap bangunan yang 

memiliki IMB ataupun yang tidak memiliki IMB? 

Jawaban: Seharusnya ada, namun yang berjalan ini tidak sesuai dengan 

apa yang diinginan. Suatu contoh seperti itu tadi, bisa dikatakan kelurahan 

kecolongan. Dalam hal ini kelurahan hanya memantau saja tidak berani 



 
 

 

melakukan eksekusi. Kalau teguran dari kelurahan tidak bisa. Itu dari 

DTKP langsung ke Satpol PP. 

6. Apakah ada sosialisasi di Kelurahan Gajah Mungkur untuk pendirian 

bangunan dari dinas terkait? 

Jawaban: Langsung dari DTKP, berlokasi di kantor kecamatan Gajah 

Mungkur. Yang datang biasanya dari tokoh masyarakat kebanyakan, kalau 

dari masyarakat sendiri kadang-kadang ada yang datang. 

7. Bagaimana harapan saudara terkait kasus pelanggaran Garis Sempadan 

Bangunan (GSB) di Jalan Sultan Agung? 

Jawaban: Masyarakat yang akan mendirikan bangunan sebaiknya 

melakukan perijinan terlebih dahulu sehingga tidak ada pelanggaran-

pelanggaran yang terjadi dan dari pihak pemerintah juga seharusnya lebih 

sering melakukan sosialisasi terhadap semua lapisan masyarakat. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NO 5 

TAHUN 2009 TENTANG BANGUNAN GEDUNG (STUDI KASUS 

PELANGGARAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN (GSB) DI 

KELURAHAN GAJAH MUNGKUR)” 

(Warga Kelurahan Gajah Mungkur) 

 

IDENTITAS INFORMAN 

Nama    : Djunawan 

Jenis Kelamin   : 

Tempat Tanggal Lahir : 

Pekerjaan   : 

Hari/ Waktu   : 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Apakah saudara mengetahui apa itu Garis Sempadan Bangunan atau yang 

disingkat dengan GSB? 

Jawaban: Iya saya mengetahuinya 

2. Benarkah saudara mendirikan bangunan tanpa IMB? 
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Jawaban: Iya benar 

3. Apakah saudara mengetahui bahwa bangunan yang saudara dirikan 

melanggar Garis Sempadan Bangunan? 

Jawaban: Saya tidak mengetahuinya karena sebelumnya saya tidak 

mengurus IMB terlebih dahulu 

4. Mengapa saudara mendirikan bangunan tanpa melakukan kepengurusan 

IMB? 

Jawaban: Karena saya pikir saya mendirikan bangunan sudah benar, dan 

akan melakukan perijinan ketika bangunan sudah jadi. 

5. Akan digunakan untuk apa bangunan tersebut? 

Jawaban: Untuk dijadikan ruko 

6. Apa alasan saudara mendirikan bangunan di daerah tersebut? 

Jawaban: karena daerah tersebut berlokasi dipinggir jalan, dan bagus untuk 

dijadikan tempat usaha 

7. Apa status tanah yang digunakan untuk mendirikan bangunan tersebut? 

Jawaban: Hak Milik 

8. Apa yang melatarbelakangi saudara mendirikan bangunan dengan 

melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB)? 

Jawaban: Karena saya tidak mengetahui bahwa bangunan saya melebihi 

Garis Sempadan Bangunan  

9. Apakah tidak ada sosialisasi tentang perda Kota Semarang No 5 Tahun 

2009 tentang Bangunan Gedungoleh dinas terkait? 



 
 

 

Jawaban: Sebenarnya ada namun saya tidak pernah mengikuti sosialisasi 

tersebut 

10. Apakah saudara akan akibat hukum yang ditimbulkan jika saudara 

mendirikan bangunan melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB)? 

Jawaban: Ya saya tahu bahwa akan dibongkar apabila melanggar. 

11. Bagaimana sikap saudara terhadap pembongkaran bangunan tersebut 

setelah mengetahui resiko tidak mengurus perizinannya? 

Jawaban: Ya saya terima saja resikonya karena saya sudah melanggar 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

Wawancara dengan Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kota Semarang 

 

 

Wawancara dengan Kasi Tata Bangunan DTKP Kota Semarang 

 

 

Wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Gajah Mungkur 

 

 

 


