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ABSTRAK 

 

 

Nanda, Ana Risma. 2020. Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan 

Ruang terhadap Pembangunan Gedung di Kota Semarang. Skripsi, Program 

Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Dosen 

Pembimbing: Dr. Suhadi, S.H., M.Si. 

 

Kata Kunci: Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Masyarakat, Bangunan 

Gedung 

 

 Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban 

pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan 

gedung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 

tentang Bangunan Gedung dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana 

demikian pula pada bangunan gedung berupa Rumah Tinggal, Cafe Resto, dan 

Reflexi di Jalan Kawi Nomor 14 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari serta 

Bangunan Karaoke di Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah Kelurahan Sambirejo 

Kecamatan Gayamsari yang diindikasi terdapat pelanggaran persyaratan 

administratif yaitu penyimpangan Izin Mendirikan Bangunan dan pelanggaran  

persyaratan teknis yaitu peruntukan lokasi bangunan yang tidak sesuai Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Semarang. Oleh sebab itu dibutuhkan upaya 

pengendalian untuk menciptakan tertib bangunan gedung. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan 

ruang terhadap pembangunan gedung dan tindak lanjut dari instansi terkait dengan 

adanya pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh masyarakat 

terhadap pembangunan gedung di Kota Semarang khususnya pada bangunan 

gedung berupa Rumah Tinggal, Cafe Resto, dan Reflexi di Jalan Kawi Nomor 14 

Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari serta Bangunan Karaoke di Kawasan 

Masjid Agung Jawa Tengah Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari.  

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan yuridis empiris. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. 

Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi 

kepustakaan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk peran masyarakat dalam 

pengendalian pemanfaatan ruang terhadap bangunan gedung berupa rumah 

tinggal, cafe resto, dan reflexi di Jalan Kawi Nomor 14 Kelurahan Tegalsari 

Kecamatan Candisari serta bangunan karaoke di Kawasan Masjid Agung Jawa 

Tengah Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari adalah dengan melakukan 

pemantauan melalui kegiatan pengamatan dan pengaduan kepada Wali Kota 

Semarang atas pelanggaran yang ada pada kedua bangunan gedung tersebut sesuai 

ketentuan mengenai peran masyarakat yang diatur dalam Pasal 166 Perda Kota 

Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung. Adapun atas dasar 

pengaduan masyarakat tersebut serta hasil pengecekan lapangan, Dinas Penataan 

Ruang Kota Semarang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sebagai 

instansi terkait bergerak menindaklanjuti kedua bangunan tersebut dengan 

menerapkan sanksi administratif hingga tahap pembongkaran sesuai Pasal 183 

Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Kegiatan pembangunan merupakan bagian terpenting dan tidak dapat 

terpisahkan dari proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Indonesia 

sebagai salah satu negara yang menganut paham Welfare State berkewajiban 

untuk dapat menyelenggarakan pembangunan dengan memanfaatkan secara 

optimal berbagai sumber daya yang ada guna memenuhi kebutuhan hidup 

rakyatnya. Kewajiban negara ini diperkuat dengan dicantumkannya dalam 

konstitusi negara yakni pada Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara 

memiliki kekuasaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Salah satu 

bentuk nyata dari kegiatan pembangunan adalah pembangunan bangunan gedung. 

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu 

dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di 

dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan 

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

usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus (Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung). 

 Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 

tentang Bangunan Gedung, 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 
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yang berlaku serta harus diimplementasikan. Kegiatan implementasi tata ruang 

merupakan tahap penting untuk mencapai tujuan kegiatan penataan ruang kota, 

karena implementasi pada prinsipnya adalah cara agar kebijakan dapat mencapai 

tujuannya. Tanpa adanya kegiatan implementasi, maka seluruh strategi 

pemanfaatan dan pengelolaan ruang kota hanya akan menjadi dokumen 

perencanaan yang tersimpan sebagai arsip yang belum teruji kualitasnya dan tidak 

berfungsi sebagai instrumen regulasi dalam kegiatan penataan ruang kota (Suhadi, 

2012:59). 

 Dalam menerapkan kebijakan, tentu mementingkan satu tujuan yang erat 

kaitannya dengan pembentukan kesadaran masyarakat akan hukum. Pembentukan 

kesadaran hukum tersebut harus pula sesuai dengan tata nilai yang berlaku, 

setidaknya seperti yang diharapkan oleh Radbruch bahwa hukum harus memiliki 

manfaat dan kepastian agar memunculkan keadilan (Amal, 2017:116). Untuk 

menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan 

gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan 

teknis bangunan gedung, serta harus diselenggarakan secara tertib. Sesuai dengan 

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 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. Sedangkan persyaratan teknis 

bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan 

bangunan gedung. 

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 

tentang Bangunan Gedung, setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak 
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memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung dikenai sanksi 

administratif dan/atau sanksi pidana. Salah satu bentuk tidak terpenuhinya 

persyaratan administratif bangunan gedung adalah tidak adanya Izin Mendirikan 

Bangunan termasuk pada sejumlah bangunan-bangunan gedung di Kota 

Semarang. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan untuk mengatur, 

mengawasi serta mengendalikan terhadap setiap kegiatan membangun, 

memperbaiki dan merombak/merobohkan bangunan daerah. Menurut Mandi 

(2019:94), building permits in Indonesia show approval from the local 

government to construct a building. 

Tabel 1.1. Jumlah Bangunan Ber-IMB dan Tanpa IMB di Kota Semarang  

Tahun 
Jumlah 

Bangunan 

Jumlah Bangunan 

dengan IMB 

Jumlah Bangunan 

tanpa IMB 

2014 355000 207872 147128 

2013 354472 205349 149123 

2012 350525 185090 165435 

2011 346682 182437 164245 

2010 342883 178432 164451 

2009 326323 174727 151596 

2008 309629 169677 139952 

2007 291632 159874 131758 

2006 297832 155987 141845 

2005 292239 146593 145646 

2004 290001 142968 147033 

2003 287764 138462 149302 

Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Semarang 

Bentuk lain dari tidak terpenuhinya persyaratan administratif bangunan 

gedung berkaitan dengan Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah 

ketidaksesuaian luas bangunan dengan ketentuan luas yang termuat di dalam Izin 

Mendirikan Bangunan. Adapun bangunan gedung di Kota Semarang yang 
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termasuk memiliki indikasi tidak memenuhi persyaratan administratif bangunan 

gedung berkaitan dengan Izin Mendirikan Bangunan adalah bangunan gedung 

berupa Rumah Tinggal, Cafe Resto, dan Reflexi di Jalan Kawi Nomor 14 

Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari serta Bangunan Karaoke di Kawasan 

Masjid Agung Jawa Tengah Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari. Pada 

bangunan gedung berupa rumah tinggal, cafe resto, dan reflexi di Jalan Kawi 

Nomor 14 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari terdapat indikasi luas 

bangunan di lapangan melebihi luas yang termuat di dalam Izin Mendirikan 

Bangunan sedangkan pada bangunan gedung untuk usaha karaoke yang terletak di 

Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah Kelurahan Sambirejo Kecamatan 

Gayamsari terdapat indikasi bangunan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan. 

 Guna menciptakan tertib dalam pembangunan bangunan gedung sebagai 

bentuk penyelenggaraan pemanfaatan ruang yang optimal sekaligus tidak 

merugikan pihak mana pun, maka diperlukan kontribusi dari berbagai pihak 

termasuk dari pihak masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah meletakkan dasar-

dasar tentang perlindungan hukum hak-hak dan kewajiban masyarakat, serta peran 

masyarakat di dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat dalam penataan ruang di Kota 

Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011-2031. Berdasarkan 

Pasal 160 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011-2031, peran masyarakat 
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dalam penataan ruang dilakukan pada tahap: (a.) perencanaan tata ruang; (b.) 

pemanfaatan ruang; dan (c.) pengendalian pemanfaatan ruang. 

 Ketentuan khusus mengenai peran masyarakat terhadap bangunan gedung 

diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung yang menyatakan bahwa peran masyarakat dalam penyelenggaraan 

bangunan gedung meliputi: (a.) memantau dan menjaga ketertiban 

penyelenggaraan; (b.) memberi masukan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah 

Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang 

bangunan gedung; (c.) menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi 

yang berwenang terhadap penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan, 

rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan kegiatan penyelenggaraan yang 

menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Adapun ketentuan peran 

masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung di Kota Semarang diatur 

lebih rinci dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bangunan Gedung. 

 Berdasarkan konteks permasalahan yang sama berkaitan dengan 

persyaratan administratif bangunan gedung antara bangunan Rumah Tinggal, Cafe 

Resto, dan Reflexi di Jalan Kawi Nomor 14 Kelurahan Tegalsari Kecamatan 

Candisari dengan Bangunan Karaoke di Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 

Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: PERAN MASYARAKAT DALAM 

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG TERHADAP 

PEMBANGUNAN GEDUNG DI KOTA SEMARANG. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Pelanggaran dalam kegiatan pembangunan bangunan gedung di Kota 

Semarang; 

2. Aduan masyarakat terkait pelanggaran dalam kegiatan pembangunan 

bangunan gedung di Kota Semarang; 

3. Tindak lanjut dari Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dan Satpol PP 

Kota Semarang terhadap aduan masyarakat terkait pelanggaran dalam 

kegiatan pembangunan bangunan gedung di Kota Semarang; 

4. Pemberian sanksi kepada pemilik bangunan gedung yang melanggar di 

Kota Semarang. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

 Agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari judul sehingga dapat 

mengakibatkan ketidakjelasan dalam pembahasan masalah, maka penulis 

memfokuskan masalah yang akan dibahas dengan pembatasan masalah. Adapun 

batasan ruang lingkup bahasan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang terhadap 

pembangunan gedung di Kota Semarang; 

2. Tindak lanjut dari instansi terkait dengan adanya pengendalian 

pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh masyarakat terhadap 

pembangunan gedung di Kota Semarang. 
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1.4. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang 

terhadap pembangunan gedung di Kota Semarang? 

2. Bagaimana tindak lanjut dari instansi terkait dengan adanya pengendalian 

pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh masyarakat terhadap 

pembangunan gedung di Kota Semarang? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini 

bertujuan sebagai berikut: 

1.  Untuk menjelaskan bagaimana peran masyarakat dalam pengendalian 

pemanfaatan ruang terhadap pembangunan gedung di Kota Semarang; 

2. Untuk menganalisis tindak lanjut dari instansi terkait dengan adanya 

pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh masyarakat terhadap 

pembangunan gedung di Kota Semarang. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan 

penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1) Manfaat Teoritis  

Dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi dinamika Ilmu Hukum pada 

umumnya dan Hukum Agraria pada khususnya serta mampu menjadi sarana 
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penambah wawasan bagi masyarakat umum sekaligus bisa dijadikan sebagai 

bahan referensi alternatif bagi para akademisi hukum. 

2) Manfaat Praktis 

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

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan 

wawasan mengenai pelanggaran tata ruang yang terjadi dalam 

pembangunan gedung di Kota Semarang yang berkorelasi dengan peran 

masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruangnya serta peran dari 

instansi terkait dalam menanggapi upaya pengendalian pemanfaatan ruang 

yang dilakukan oleh masyarakat tersebut; 

2. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis 

guna meningkatkan pengetahuan mengenai peran masyarakat dalam 

penataan ruang pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang terhadap 

pembangunan gedung di Kota Semarang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

1. Nuzula Hidayah Briliannisa, “Implementasi Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Studi Kasus 

Pelanggaran Garis Sempadan Bangunan (GSB) di Kelurahan 

Gajahmungkur)”, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016. 

  Dalam penelitiannya tersebut, Nuzula Hidayah Briliannisa 

berusaha menganalis faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat 

mendirikan bangunan gedung melebihi Garis Sempadan Bangunan (GSB) 

di Kelurahan Gajahmungkur serta sanksi yang diberikan terhadap pemilik 

bangunan yang melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB). Sedangkan 

dalam penelitian ini, penulis lebih fokus terhadap pelanggaran-pelanggaran 

pada bangunan gedung berupa rumah tinggal, cafe resto, dan reflexi di 

Jalan Kawi Nomor 14 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari dan 

bangunan gedung berupa bangunan karaoke di Kawasan Masjid Agung 

Jawa Tengah Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari beserta sanksi 

yang diberikan. 

2. Meilita Hasan. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 

2011-2031 terhadap Pemanfaatan Ruang Industri di Wilayah Ngemplak 

Simongan”, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016. 
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   Yang menjadi fokus dalam penelitian Meilita Hasan tersebut 

adalah implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011-2031 

terhadap pemanfaatan ruang industri di wilayah Ngemplak Simongan 

beserta hambatannya. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis berusaha 

menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung terhadap bangunan gedung berupa 

rumah tinggal, cafe resto, dan reflexi di Jalan Kawi Nomor 14 Kelurahan 

Tegalsari Kecamatan Candisari dan bangunan gedung berupa bangunan 

karaoke di Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah Kelurahan Sambirejo 

Kecamatan Gayamsari. 

3. Anni Puji Astutik. "Akibat Hukum Bangunan Gedung yang Tidak Sesuai 

dengan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Pamekasan", Fakultas 

Hukum Universitas Madura, 2017. 

Dalam penelitiannya, Anni Puji Astutik berfokus pada pelanggaran 

salah satu persyaratan administratif dalam bangunan gedung yaitu Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) beserta sanksi hukumnya di Kabupaten 

Pamekasan. Sedangkan fokus dalam penelitian ini tidak hanya terkait 

pelanggaran IMB melainkan juga berkaitan dengan pelanggaran 

persyaratan peruntukan bangunan gedung yang bersangkutan dengan 

kesesuaian lokasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang. 

4. Agus Sugiarto. "Implementasi Pengendalian Pemaanfaatan Ruang dan 

Sanksi Administratif dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
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Sidoarjo", Program Studi Magister Sains Hukum Pembangunan 

Universitas Airlangga Surabaya, 2017. 

Fokus dalam penelitian Agus Sugiarto adalah bagaimana 

implementasi pengendalian pemaanfaatan ruang secara umum di 

Kabupaten Sidoarjo beserta pelaksanaan sanksi administratifnya terhadap 

pelanggaran pemanfaatan ruang. Sedangkan pada penelitian ini berfokus 

pada pengendalian pemaanfaatan ruang yang dilakukan oleh pihak 

masyarakat terhadap bangunan gedung sebagai salah satu wujud fisik 

pemanfaatan ruang beserta penindaklanjutan oleh instansi yang 

bersangkutan atas pelanggaran-pelanggaran yang ada pada bangunan 

gedung rumah tinggal, cafe resto, dan reflexi di Jalan Kawi Nomor 14 

Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari dan bangunan karaoke di 

Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah Kelurahan Sambirejo Kecamatan 

Gayamsari. 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Judul Fokus 

Penelitian 

Hasil Penelitian Kebaharuan 

1. Nuzula 

Hidayah 

Briliannis

a, Fakultas 

Hukum 

Universita

s Negeri 

Semarang, 

2016 

Implementa

si Peraturan 

Daerah Kota 

Semarang 

Nomor 5 

Tahun 2009 

tentang 

Bangunan 

Gedung 

(Studi Kasus 

Pelanggaran 

Garis 

Sempadan 

Bangunan 

Faktor yang 

menyebabka

n pemilik 

bangunan 

gedung 

mendirikan 

bangunan 

gedung 

melebihi 

Garis 

Sempadan 

Bangunan 

(GSB) di 

Kelurahan 

Faktor yang 

menyebabkan 

pemilik 

bangunan 

gedung 

mendirikan 

bangunan 

gedung melebihi 

Garis Sempadan 

Bangunan (GSB) 

di Kelurahan 

Gajahmungkur 

yaitu rendahnya 

sanksi hukum, 

Skripsi penulis 

nantinya akan 

membahas tentang 

peran masyarakat 

dalam 

pengendalian 

pemanfaatan 

ruang terhadap 

pembangunan 

gedung di Kota 

Semarang serta 

tindak lanjut dari 

instansi terkait 

dengan adanya 
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(GSB) di 

Kelurahan 

Gajahmung

kur) 

Gajahmungk

ur serta 

sanksi yang 

diberikan 

terhadap 

pemilik 

bangunan 

gedung yang 

melanggar 

Garis 

Sempadan 

Bangunan 

(GSB). 

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 

(SP4), 

penyegelan, 

penghentian 

sementara 

kegiatan 

pembangunan 

hingga 

pembongkaran. 

pengendalian 

pemanfaatan 

ruang yang 

dilakukan oleh 

masyarakat 

terhadap 

pembangunan 

gedung di Kota 

Semarang. 

2. Meilita 

Hasan, 

Fakultas 

Implementa

si Peraturan 

Daerah 

Implementas

i Peraturan 

Daerah 

Implementasi 

Peraturan Daerah 

Nomor 14 Tahun 

Skripsi penulis 

nantinya akan 

membahas tentang 
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Hukum 

Universita

s Negeri 

Semarang, 

2016 

Nomor 14 

Tahun 2011 

tentang 

Rencana 

Tata Ruang 

Wilayah 

(RTRW) 

Kota 

Semarang 

Tahun 2011-

2031 

terhadap 

Pemanfaata

n Ruang 

Industri di 

Wilayah 

Ngemplak 

Simongan 

Nomor 14 

Tahun 2011 

Tentang 

Rencana 

Tata Ruang 

Wilayah 

(RTRW) 

Kota 

Semarang 

Tahun 2011-

2031 

terhadap 

pemanfaatan 

ruang 

industri di 

wilayah 

Ngemplak 

Simongan 

serta 

hambatan 

implementas

i Peraturan 

Daerah 

Nomor 14 

Tahun 2011 

Tentang 

Rencana 

Tata Ruang 

Wilayah 

(RTRW) 

Kota 

Semarang 

Tahun 2011-

2031 

terhadap 

pemanfaatan 

ruang 

industri di 

wilayah 

Ngemplak 

Simongan 

yang 

menyebabka

n 

ketidakpastia

n penegakan 

hukum. 

2011 terhadap 

pemanfaatan 

ruang industri di 

Kelurahan 

Ngemplak 

Simongan 

kurang efektif 

karena tidak 

menghasilkan 

output sesuai 

dengan rencana. 

Pengaturan 

relokasi sudah 

tepat karena 

industri 

Ngemplak 

Simongan berada 

di luar kawasan 

industri, namun 

terdapat 

inkonsistensi 

dalam 

pelaksanan 

pengenaan 

sanksi dan 

pemberian ganti 

rugi oleh 

pemerintah. Pada 

masa transisi 

(2014) yang 

telah habis, 

pemerintah 

menghentikan 

segala bentuk 

izin operasional 

industri 

Ngemplak 

Simongan, 

namun industri 

masih tetap 

beraktivitas. 

Pemerintah 

memilih untuk 

tidak proaktif, 

dan tetap 

mengupayakan 

mediasi agar 

pengusaha 

peran masyarakat 

dalam 

pengendalian 

pemanfaatan 

ruang terhadap 

pembangunan 

gedung di Kota 

Semarang serta 

tindak lanjut dari 

instansi terkait 

dengan adanya 

pengendalian 

pemanfaatan 

ruang yang 

dilakukan oleh 

masyarakat 

terhadap 

pembangunan 

gedung di Kota 

Semarang. 
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melaksanakan 

relokasi Industri. 

Proses 

implementasi 

Peraturan Daerah 

Nomor 14 Tahun 

2011 terhadap 

penataan ruang 

industri di 

Kelurahan 

Ngemplak 

Simongan 

mengalami 

beberapa 

hambatan antara 

lain: a) belum 

adanya RDTRK 

dan pengaturan 

pelaksana 

relokasi Industri, 

b) tidak 

tersedianya 

PPNS 

pemerintah Kota 

Semarang, c) 

pelaksanaan 

relokasi 

membutuhkan 

biaya yang 

sangat besar, 

namun 

pemerintah tidak 

memberikan 

ganti rugi, 

pemerintah Kota 

Semarang hanya 

memberikan 

insentif berupa 

kemudahan izin, 

d) masyarakat 

khawatir akan 

keadaan 

ekonominya jika 

industri pindah 

dari kelurahan 

ngemplak 

Simongan. 
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3. Anni Puji 

Astutik, 

Fakultas 

Hukum 

Universita

s Madura, 

2017 

Akibat 

Hukum 

Bangunan 

Gedung 

yang Tidak 

Sesuai 

dengan Izin 

Mendirikan 

Bangunan di 

Kabupaten 

Pamekasan 

Pemberian 

sanksi 

terhadap 

bangunan 

gedung yang 

memiliki 

luas 

melebihi dari 

ketentuan 

luas yang 

termuat 

dalam Izin 

Mendirikan 

Bangunan. 

Pemilik atau 

pengguna 

bagunan gedung 

rumah makan 

wiraraja 

diberikan sanki 

berupa: (a) 

peringatan 

tertulis; (b) 

pembatasan 

kegiatan 

pembangunan; 

(c) penghentian 

sementara atau 

tetap pada 

pekerjaan 

pelaksanaan 

pembangunan; 

(d) penghentian 

sementara atau 

tetap pada 

pemanfaatan 

bangunan 

gedung; (e) 

pembekuan izin 

mendirikan 

bangunan 

gedung; (f) 

pencabutan izin 

mendirikan 

bangunan 

gedung; (g) 

pembekuan 

sertifikat laik 

fungsi bangunan 

gedung; (h) 

pencabutan 

sertifikat laik 

fungsi bangunan 

gedung; dan (j) 

perintah 

pembongkaran 

bangunan 

gedung. 

Permasalahan 

yang dihadapi 

oleh pemilik 

bangunan 

Skripsi penulis 

nantinya akan 

membahas tentang 

peran masyarakat 

dalam 

pengendalian 

pemanfaatan 

ruang terhadap 

pembangunan 

gedung di Kota 

Semarang serta 

tindak lanjut dari 

instansi terkait 

dengan adanya 

pengendalian 

pemanfaatan 

ruang yang 

dilakukan oleh 

masyarakat 

terhadap 

pembangunan 

gedung di Kota 

Semarang. 
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wiraraja bukan 

hanya izin 

mendirikan 

bangunannya 

tidak sesuai 

fungsi, 

peruntukan dan 

luas bangunan, 

namun izin 

operasionalnya 

belum ada, 

sehingga 

pengenaan 

sanksi hukumnya 

juga harus 

dipilah. 

4. Agus 

Sugiarto, 

Program 

Studi 

Magister 

Sains 

Hukum 

Pembangu

nan 

Universita

s 

Airlangga 

Surabaya, 

2017 

Implementa

si 

Pengendalia

n 

Pemaanfaata

n Ruang dan 

Sanksi 

Administrati

f dalam 

Rencana 

Tata Ruang 

Wilayah 

Kabupaten 

Sidoarjo 

Implementas

i 

Pengendalia

n 

Pemaanfaata

n Ruang di 

Wilayah 

Kabupaten 

Sidoarjo 

sekaligus 

instrumenny

a serta 

identifikasi 

pelanggaran 

pemanfaatan 

ruang dan 

pelaksanaan 

pemberian 

sanksi 

administratif

nya.  

Instrumen 

pengendalian 

pemanfaatan 

yang 

diimplementasik

an oleh 

Pemerintah 

Kabupaten 

Sidoarjo adalah 

instrumen 

perizinan dan 

pengenaan 

sanksi. Adapun 

implementasi 

sanksi 

administratif 

terhadap 

pelanggaran 

pemanfaatan 

ruang baru 

sebatas 

pemberian 

peringatan 

tertulis yang 

dilanjutkan 

dengan 

penyegelan. 

Belum ada 

sanksi sampai 

pada tingkat 

pembongkaran 

pembangunan.  

Skripsi penulis 

nantinya akan 

membahas tentang 

peran masyarakat 

dalam 

pengendalian 

pemanfaatan 

ruang terhadap 

pembangunan 

gedung di Kota 

Semarang serta 

tindak lanjut dari 

instansi terkait 

dengan adanya 

pengendalian 

pemanfaatan 

ruang yang 

dilakukan oleh 

masyarakat 

terhadap 

pembangunan 

gedung di Kota 

Semarang. 
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2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Teori Budaya Hukum 

 Setiap sistem hukum mengandung tiga komponen yaitu komponen 

struktural, komponen substansi, dan komponen kultur. Apabila sistem hukum 

diibaratkan untuk memproduksi suatu barang, maka kedudukan “substansi 

hukum” diibaratkan sebagai barang apa yang diproduksi, dan “struktur hukum” 

diibaratkan sebagai mesin-mesin pengelola barang. Sedangkan “budaya hukum” 

diibaratkan sebagai orang-orang yang menjalankan mesin dan berkewajiban untuk 

menghidupkan, menjalankan dan mematikan mesin ini, agar dapat menentukan 

baik buruknya hasil barang yang diproduksi (Warassih, 2005:43). 

 Menurut Lev (1990:119), budaya hukum adalah nilai hukum prosedural 

dan nilai hukum substantif, titik berat tentang budaya hukum adalah terhadap 

nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan proses hukum. Budaya hukum 

terdiri atas asumsi-asumsi fundamental mengenai penyebaran dan penggunaan 

sumber-sumber di masyarakat, kebaikan dan keburukan sosial dan sebagainya. 

Budaya hukum merupakan salah satu komponen untuk memahami bekerjanya 

sistem hukum sebagai suatu proses di mana budaya hukum berfungsi sebagai 

jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku 

hukum seluruh warga masyarakat. Dengan demikian tanpa didukung oleh budaya 

hukum yang kondusif niscaya suatu peraturan atau hukum tidak bisa 

direalisasikan sebagaimana diharapkan baik oleh pembuat hukum maupun 

masyarakat sebagai sasaran dari hukum. 

Adapun konsep budaya hukum dari Lawrence M. Friedman meliputi 

sebagai berikut (Rahayu, 2014:52-53): 
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1. Budaya hukum itu mengacu pada bagian-bagian kebudayaan secara umum 

(kebiasaan, pendapat, cara bertindak dan berpikir) yang dalam cara 

tertentu dapat menggerakkan kekuatan sosial mendekat atau menjauh dari 

hukum; 

2. Budaya hukum lah yang menentukan kapan, mengapa, dan bagaimana 

masyarakat memperlakukan hukum. Lembaga hukum atau proses 

berhukum dan mengapa mereka menggunakan lembaga lain atau sama 

sekali tidak menggunakannya. Dengan kata lain, faktor budaya lah yang 

mengubah struktur dan peraturan hukum yang statis menjadi hukum yang 

hidup; 

3. Budaya hukum adalah sikap-sikap, nilai-nilai dan pendapat-pendapat 

masyarakat dalam berurusan dengan hukum dan sistem hukum, budaya 

hukum adalah sumber hukum; 

4. Budaya hukum adalah jejaring nilai-nilai dan sikap-sikap yang berkaitan 

dengan hukum, yang menentukan kapan, mengapa dan bagaimana 

masyarakat mematuhi atau menolak hukum, menentukan struktur hukum 

apa yang digunakan dan apa alasannya dan peraturan hukum apa yang 

dipilih untuk diterapkan dan dikesampingkan serta apa alasannya; 

5. Budaya hukum merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, harapan dan 

opini-opini tentang hukum yang dipertahankan oleh warga masyarakat. 

 

2.2.2. Teori Penegakan Hukum 

 Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar 

kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum 
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dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena 

pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus 

ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. 

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan 

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

mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai 

tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian 

pergaulan hidup (Soekanto, 2012:5). 

 Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, 

yaitu: kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan 

keadilan (Gerechtigkeit). Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel 

terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat 

memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat 

mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum 

masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum 

karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Sebaliknya, masyarakat 

mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah 

untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi 

manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Unsur yang ketiga adalah keadilan. 

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan 

hukum, keadilan diperhatikan. Pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil 

(Mertokusumo, 2010:207-208). 

 Menurut Soekanto (2012:8), masalah pokok penegakan hukum sebenarnya 

terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor 
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tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya 

terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada 

undang-undang saja. Yang diartikan dengan undang-undang dalam arti 

materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh 

Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Dengan demikian, maka 

undang-undang dalam materiel (selanjutnya disebut undang-undang) 

mencakup Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau 

suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian 

wilayah negara dan Peraturan Setempat yang hanya berlaku di suatu 

tempat atau daerah saja; 

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

menerapkan hukum. Yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan 

dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang 

penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan 

tetapi juga peace maintenance. Kalangan tersebut mencakup mereka yang 

bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, 

kepengacaraan, dan pemasyarakatan; 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 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, 
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organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan 

seterusnya; 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

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

sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum 

tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal 

pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat 

mempengaruhi kepatuhan hukumnya; 

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

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan 

(sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari 

hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi 

abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang 

dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya 

merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim 

yang harus diserasikan. 

 Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 

merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada 

efektivitas penegakan hukum. 

 Upaya penegakan hukum dapat ditempuh atau dilakukan dengan 

menggunakan sarana sebagai berikut: 
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1. Represif (Penal) 

Inti dari upaya represif yaitu kebijakan dalam menanggulangi tindak 

pidana dengan menggunakan hukum pidana atau undang-undang, yang 

menitikberatkan pada penumpasan tindak pidana sesudah tindak pidana itu 

terjadi. Yang dimaksud dengan upaya represif adalah segala tindakan yang 

dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana 

seperti penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya sampai 

dilaksanakan putusan pidananya (Sudarto, 1986:118). 

2. Preventif (Non-Penal) 

Pada dasarnya, penegakan preventif adalah upaya yang dilakukan untuk 

menjaga kemungkinan akan terjadinya tindak pidana, merupakan upaya 

pencegahan, penangkalan, dan pengadilan sebelum tindak pidana itu 

terjadi, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor kondusif antara 

lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara 

langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan tindak pidana. Tujuan 

utama dari upaya preventif adalah memperbaiki kondisi sosial tertentu. 

 

2.3. Landasan Konseptual 

2.3.1. Peran Masyarakat 

2.3.1.1. Peran 

 Dalam ilmu sosiologi ditemukan dua istilah yang akan selalu berkaitan, 

yakni status (kedudukan) dan peran sosial dalam masyarakat. Status biasanya 

didefinisikan sebagai suatu peringkat kelompok dalam hubungannya dengan 

kelompok lain. Adapun peran merupakan sebuah perilaku yang diharapkan dari 
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seseorang yang memiliki suatu status tertentu tersebut. Peran merupakan aspek 

yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Menurut Soekanto (2001:267), 

apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. 

 Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-

aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Menurut 

teori peran, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, 

mahasiswa, orang tua, dan lain sebagainya, diharapkan agar mampu berperilaku 

sesuai dengan peran. 

 Menurut Levinson, bahwa peranan itu mencakup tiga hal, yaitu: pertama, 

peranan yang dikaitkan dengan norma-norma yang dihubungkan dengan posisi 

atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

kemasyarakatan. Kedua, peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat 

dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Ketiga, peranan 

juga dapat dikatakan sebagai perikelakuan individu yang penting bagi struktur 

sosial masyarakat (Soekanto, 2001:213). 

2.3.1.2. Fungsi Peranan 

 Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi 

peran sendiri adalah sebagai berikut: 

a. Memberi arah pada sosialisasi; 

b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan 

 pengetahuan; 

c. Dapat mempersatukan kelompok masyarakat; 
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d. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga melestarikan 

kehidupan masyarakat (Narwoko, 2004:139-140). 

2.3.1.3. Jenis Peranan 

 Peranan berdasarkan jenis-jenisnya dapat diklasifikasikan beberapa 

macam, yaitu sebagai berikut (Hendropuspito, 1989:185): 

a. Peranan yang Diharapkan (Expected Roles): cara ideal dalam pelaksanaan 

peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan 

yang diharapkan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar 

dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan. Peranan jenis ini antara 

lain peranan hakim, peranan protokoler diplomatik, dan sebagainya; 

b. Peranan yang Disesuaikan (Actual Roles): cara bagaimana sebenarnya 

peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan 

mungkin cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul 

dapat dianggap wajar oleh masyarakat; 

c. Peranan Bawaan (Ascribed Roles): peranan yang diperoleh secara 

otomatis, bukan karena usaha, misalnya peranan sebagai masyarakat, ayah, 

anak, dan sebagainya; 

d. Peranan Pilihan (Acchived Roles): peranan yang diperoleh atas dasar 

keputusan sendiri; 

e. Peranan Kunci (Key Roles) dan Peranan Tambahan (Suplementary Roles); 

f. Peranan Golongan dan Peranan Bagian; 

g. Peranan Tinggi, Peranan Menengah, dan Peranan Rendah. 
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2.3.1.4. Peran Sosial 

 Peran sosial adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam 

usaha menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya. 

Seseorang dapat dikatakan berperan jika dia telah melaksanakan hak dan 

kewajiban sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. 

 Ciri pokok berhubungan dengan istilah peranan sosial adalah terletak pada 

adanya hubungan-hubungan sosial seseorang dalam masyarakat menyangkut 

dinamika dari cara-cara bertindak dengan berbagai norma yang berlaku dalam 

masyarakat sebagaimana pengakuan terhadap status sosialnya. Sedangkan fasilitas 

utama seseorang yang akan menjalankan peranannya adalah lembaga-lembaga 

sosial yang ada dalam masyarakat. Biasanya lembaga masyarakat menyediakan 

peluang untuk pelaksanaan suatu peranan (Abdulsyani, 2007:94). 

2.3.1.5. Status Peranan (Status-Roles) 

 Status atau kedudukan tempat atau posisi seseorang dalam kelompok. 

Status seseorang biasanya lebih dari satu macam karena biasanya seseorang 

mempunyai berbagai kegiatan. Sedangkan peranan atau peran (role) merupakan 

aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan 

(Soekanto, 2010:243). 

 Dengan demikian, status dan peranan saling kait-mengkait. Semakin 

banyak status seseorang yang dimilikinya dalam masyarakat maka semakin 

banyak pula peranannya. Jadi setiap orang mempunyai peranan yang bermacam-

macam yang berasal dari kedudukannya (status) yang dimilikinya itu. 
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2.3.1.6. Masyarakat 

 Masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia 

yang dengan karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh 

memengaruhi satu sama lain (Shadily, 1993:47). Kemudian suatu masyarakat 

terdiri atas kelompok-kelompok manusia yang saling terkait oleh sistem-sistem, 

adat istiadat, serta hukum-hukum khas, dan yang hidup bersama. Kehidupan 

bersama ialah kehidupan yang di dalamnya kelompok-kelompok manusia hidup 

bersama-sama di suatu wilayah tertentu dan bersama-sama berbagi iklim serta 

makanan yang sama. 

2.3.1.7. Struktur Masyarakat 

a. Kelompok Sosial 

Kelompok sosial adalah kehidupan bersama manusia dalam himpunan atau 

kesatuan-kesatuan manusia yang umumnya secara fisik relatif kecil yang 

hidup secara guyup; 

b. Lembaga (Pranata) Sosial 

Lembaga pranata sosial adalah sekumpulan tata aturan yang mengatur 

interaksi dan proses-proses sosial di dalam masyarakat. Lembaga sosial 

memungkinkan setiap struktur dan fungsi serta harapan-harapan setiap 

anggota dalam masyarakat dapat berjalan dan memenuhi harapan 

sebagaimana yang disepakati bersama. Dengan kata lain lembaga sosial 

diciptakan untuk menciptakan ketertiban. 

Wujud konkret dari pranata sosial adalah aturan, norma, adat istiadat, dan 

semacamnya yang mengatur kebutuhan masyarakat dan telah 

terinternalisasikan dalam kehidupan manusia, dengan kata lain pranata 
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sosial adalah sistem norma yang telah melembaga atau menjadi 

kelembagaan di suatu masyarakat; 

c. Stratifikasi Sosial 

Stratifikasi sosial adalah struktur yang berlapis-lapis di dalam masyarakat. 

Lapisan sosial menunjukkan bahwa masyarakat memiliki strata, mulai dari 

yang terendah sampai yang paling tinggi. Secara fungsional, lahirnya strata 

sosial ini karena kebutuhan masyarakat terhadap sistem produksi yang 

dihasilkan masyarakat di setiap strata, di mana sistem produksi itu 

mendukung secara fungsional masing-masing strata; 

d. Mobilitas Sosial (Social Mobility) 

Mobilitas sosial dapat diartikan sebagai suatu gerak perpindahan dari suatu 

kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Mobilitas bisa berupa peningkatan atau 

penurunan dalam segi status sosial dan biasanya termasuk pula 

penghasilan yang dapat dialami oleh beberapa individu atau oleh 

keseluruhan anggota kelompok (communication.uii.ac.id). 

 

2.3.2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

2.3.2.1. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

 Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib 

tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan 

peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan 

sanksi. 

 

 



28 
 

 
 

2.3.2.1.1. Penetapan Peraturan Zonasi 

 Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan 

pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap 

blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. 

2.3.2.1.2. Perizinan 

 Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban 

pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai 

dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh 

pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. 

2.3.2.1.3. Pemberian Insentif dan Disinsentif 

 Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan 

imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, 

baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk 

insentif tersebut antara lain dapat berupa keringanan pajak, pembangunan 

prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur 

perizinan, dan pemberian penghargaan. 

 Sedangkan pemberian disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk 

mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak 

sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak 

yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan 

kompensasi dan penalti. 

2.3.2.1.4. Pengenaan Sanksi 

 Pengenaan sanksi dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban 

atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan 
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zonasi. Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang 

tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula 

kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan 

ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. 

2.3.2.2. Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

 Menurut Kamus Tata Ruang (Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan 

Umum bekerja sama dengan IAP, edisi pertama, 1998:79), peran serta masyarakat 

diartikan: berbagai kegiatan orang seorang, kelompok atau badan hukum yang 

timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat 

dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang. 

 Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Adapun 

ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam 

pengendalian pemanfaatan ruang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 

Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan 

Ruang. 

2.3.2.3. Bentuk Peran Masyarakat 

 Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat 

berupa: 

a. Masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian 

insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi; 

b. Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata 

ruang yang telah ditetapkan; 
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c. Pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal 

menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan 

pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah 

ditetapkan; dan 

d. Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap 

pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang. 

2.3.2.4. Tata Cara Peran Masyarakat 

 Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang 

dilaksanakan dengan cara: 

a. Menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, 

perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi 

kepada pejabat yang berwenang; 

b. Memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang; 

c. Melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal 

menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan 

pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah 

ditetapkan; dan 

d. Mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang 

terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. 

 

2.3.3. Bangunan Gedung 

Bangunan gedung merupakan buah karya manusia yang dibuat untuk 

menunjang kebutuhan hidup manusia, baik sebagai tempat bekerja, usaha, 
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pendidikan, sarana olahraga dan rekreasi, serta sarana lain sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat (Wahyuni, 2018:62). 

2.3.3.1. Dasar Hukum Bangunan Gedung 

 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 didirikan secara benar 

(Siahaan, 2008:1). 

 Adapun dasar hukum dari bangunan gedung khususnya di Kota Semarang 

meliputi sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 

b. Peraturan Pemerintah 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 Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan 

Gedung. 

2.3.3.2. Fungsi Bangunan Gedung 

 Fungsi bangunan gedung adalah ketetapan mengenai pemenuhan 

persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung, baik ditinjau 
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dari segi tata bangunan dan lingkungannya, maupun keandalan bangunan 

gedungnya. Adapun fungsi bangunan gedung meliputi sebagai berikut: 

a. Fungsi Hunian 

Bangunan gedung dengan fungsi hunian adalah bangunan yang 

mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia yang meliputi: 

(1.) bangunan hunian tunggal, misalnya rumah tunggal; (2.) bangunan 

hunian jamak, misalnya rumah tinggal deret dan rumah susun; (3.) 

bangunan hunian sementara, dalam hal ini rumah tinggal sementara, yaitu 

bangunan gedung fungsi hunian yang tidak dihuni secara tetap, seperti 

asrama, rumah tamu, motel, hostel, dan sejenisnya; serta (4.) bangunan 

hunian campuran, misalnya rumah toko dan rumah kantor; 

b. Fungsi Keagamaan 

 Bangunan dengan fungsi keagamaan adalah bangunan yang mempunyai 

fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah yang meliputi bangunan 

masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng; 

c. Fungsi Usaha 

 Bangunan gedung dengan fungsi adalah bangunan yang mempunyai fungsi 

utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan 

gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan 

rekreasi, terminal, serta bangunan gedung tampat penyimpanan; 

d. Fungsi Sosial dan Budaya 

 Bangunan gedung dengan fungsi sosial dan budaya adalah bangunan yang 

mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan 

budaya yang meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan 
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kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan 

umum; 

e. Fungsi Khusus 

 Bangunan gedung dengan fungsi khusus adalah bangunan yang 

mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang 

mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional atau 

yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya 

dan atau mempunyai risiko bahaya tinggi, dan penetapannya dilakukan 

oleh menteri yang membidangi bangunan gedung berdasarkan usulan 

menteri terkait. Bangunan gedung fungsi khusus meliputi bangunan 

gedung untuk reaktor nuklir, bangunan gedung untuk instalasi pertahanan, 

bangunan gedung untuk instalasi keamanan, dan sejenisnya. 

2.3.3.3. Persyaratan Bangunan Gedung 

2.3.3.3.1. Persyaratan Administratif Bangunan Gedung 

 Pembangunan bangunan gedung harus memenuhi persyaratan 

administratif sebagai berikut: 

a. Status Hak atas Tanah 

Setiap bangunan gedung harus didirikan pada tanah yang status 

kepemilikannya jelas, baik milik sendiri maupun milik pihak lain. Dalam 

hal tanahnya 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 yang memuat paling 
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sedikit hak dan kewajiban para pihak, luas, letak, dan batas-batas tanah, 

serta fungsi bangunan gedung dan jangka waktu pemanfaatan tanah; 

b. Status Kepemilikan Bangunan Gedung 

Status kepemilikan bangunan gedung dibuktikan dengan surat bukti 

kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, 

kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, berdasarkan 

hasil kegiatan pendataan bangunan gedung. Kepemilikan bangunan 

gedung dapat dialihkan kepada pihak lain. Dalam hal pemilik bangunan 

gedung bukan pemilik tanah, pengalihan hak harus mendapat persetujuan 

pemilik tanah; 

c. Izin Mendirikan Bangunan Gedung 

Setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki Izin 

Mendirikan Bangunan Gedung. IMB adalah surat bukti dari pemerintah 

daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan 

sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis 

bangunan gedung yang telah disetujui oleh pemerintah daerah. IMB 

gedung merupakan satu-satunya perizinan yang diperbolehkan dalam 

penyelenggaraan bangunan gedung, yang menjadi alat pengendali 

penyelenggaraan bangunan gedung. 

IMB dapat bersifat tetap atau sementara dan dapat diberikan secara 

bertahap. Untuk mendapatkan IMB, setiap orang harus mengajukan 

permohonan secara tertulis kepada kepala dinas dengan melampirkan 

persyaratan yang sekurang-kurangnya memuat: (1.) tanda bukti status 

kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian; (2.) izin 
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pemanfaatan tanah dari pemilik tanah, (3.) identitas/data pemilik bangunan 

gedung; (4.) rencana teknis bangunan gedung; dan (5.) hasil analisis 

mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung yang menimbulkan 

dampak penting terhadap lingkungan. IMB diterbitkan dengan jangka 

waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak persetujuan dokumen rencana 

teknis diberikan. Permohonan IMB yang telah memenuhi persyaratan 

administratif dan persyaratan teknis, disetujui dan disahkan oleh 

pemerintah daerah. Kepala dinas dapat menangguhkan proses penerbitan 

IMB atau menolak permohonan IMB yang tidak memenuhi persyaratan 

(Leks&Co, 2018:33). 

2.3.3.3.2. Persyaratan Teknis Bangunan Gedung 

 Pembangunan bangunan gedung harus memenuhi persyaratan teknis 

sebagai berikut: 

a. Persyaratan Tata Bangunan 

 Persyaratan Tata Bangunan meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas 

bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan 

pengendalian dampak lingkungan. 

(1) Persyaratan Peruntukan dan Intensitas Bangunan Gedung 

 Persyaratan peruntukan merupakan persyaratan peruntukan lokasi 

yang bersangkutan sesuai dengan RTRW kabupaten/kota, RDTRK, 

dan/atau RTBL. Sedangkan persyaratan intensitas bangunan gedung 

meliputi persyaratan kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas 

bangunan gedung yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan; 
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(2) Arsitektur Bangunan Gedung 

 Persyaratan arsitektur bangunan gedung meliputi persyaratan 

penampilan bangunan gedung, tata ruang-dalam, keseimbangan, 

keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan 

lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara 

nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai 

perkembangan arsitektur dan rekayasa; 

(3) Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan 

Penerapan persyaratan pengendalian dampak lingkungan hanya 

berlaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak 

penting terhadap lingkungan. Setiap mendirikan bangunan gedung 

yang menimbulkan dampak penting, harus didahului dengan 

menyertakan analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan 

hidup. 

b. Persyaratan Keandalan Bangunan 

Persyaratan keandalan bangunan gedung meliputi persyaratan 

keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. 

(1) Persyaratan Keselamatan 

Persyaratan keselamatan meliputi persyaratan kemampuan bangunan 

gedung untuk mendukung beban muatan, serta kemampuan 

bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya 

kebakaran dan bahaya petir; 
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(2) Persyaratan Kesehatan 

Persyaratan kesehatan bangunan gedung meliputi persyaratan sistem 

penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan 

bangunan gedung; 

(3) Persyaratan Kenyamanan 

Persyaratan kenyamanan bangunan gedung meliputi kenyamanan 

ruang gerak dan hubungan antarruang, kondisi udara dalam ruang, 

pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan; 

(4) Persyaratan Kemudahan 

Persyaratan kemudahan meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan 

di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana 

dalam pemanfaatan bangunan gedung. 

2.3.3.4. Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung 

 Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, masyarakat dapat berperan 

untuk memantau dan menjaga ketertiban, baik dalam kegiatan pembangunan, 

pemanfaatan, pelestarian, maupun kegiatan pembongkaran bangunan gedung. 

Masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah perorangan, kelompok, badan 

hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang 

bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang 

berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung (Siahaan, 2008:263-

264). 

 Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dapat 

dilakukan dengan kegiatan sebagaimana di bawah ini: 

a. Memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan bangunan gedung. 
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Apabila terjadi ketidaktertiban dalam pembangunan, pemanfaatan, 

pelestarian, dan pembongkaran bangunan gedung, masyarakat dapat 

menyampaikan laporan, masukan, dan usulan kepada pemerintah daerah. 

Setiap orang juga berperan dalam menjaga ketertiban dan memenuhi 

ketentuan yang berlaku, seperti dalam memanfaatkan fungsi bangunan 

gedung sebagai pengunjung pertokoan, bioskop, mal, pasar, dan 

pemanfaatan tempat umum lain; 

b. Memberi masukan kepada pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah 

dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang 

bangunan gedung. 

Penyempurnaan yang dimaksud termasuk perbaikan peraturan daerah 

tentang bangunan gedung sehingga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2002; 

c. Menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang 

berwenang terhadap penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan, 

rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan kegiatan penyelenggaraan 

bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap 

lingkungan. 

Penyampaian pendapat dan pertimbangan dapat melalui tim ahli bangunan 

gedung yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau melalui forum dialog 

dan dengar pendapat publik. Penyampaian pendapat tersebut dimaksudkan 

agar masyarakat yang bersangkutan ikut memiliki dan bertanggung jawab 

dalam penataan bangunan dan lingkungannya; 
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d. Melaksanakan gugatan perwakilan (class action) terhadap bangunan 

gedung yang mengganggu, merugikan, dan atau membahayakan 

kepentingan umum. 

Gugatan perwakilan dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan oleh perorangan atau kelompok orang yang mewakili para pihak 

yang dirugikan akibat adanya penyelenggaraan bangunan gedung yang 

mengganggu, merugikan, atau membahayakan. 

 

2.3.3.5. Sanksi  

 Setiap pemilik dan atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban 

pemenuhan fungsi, dan atau persyaratan dan atau penyelenggaraan bangunan 

gedung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenai sanksi 

administratif dan atau sanksi pidana. Pengenaan sanksi tidak berarti membebaskan 

pemilik dan atau pengguna bangunan gedung dari kewajibannya memenuhi 

ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 pada 

umumnya dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bangunan Gedung pada khususnya. 

2.3.3.5.1. Sanksi Administratif  

 Sanksi administratif adalah sanksi yang diberikan oleh administrator 

(pemerintah) kepada pemilik dan atau pengguna bangunan gedung tanpa melalui 

proses peradilan karena tidak terpenuhinya ketentuan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2002 dan/atau khususnya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung. Sanksi administratif meliputi beberapa 

jenis, yang pengenaannya bergantung pada tingkat kesalahan yang dilakukan oleh 
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pemilik dan atau pengguna bangunan gedung. Adapun sanksi administratif yang 

diberikan kepada pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang melanggar 

ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bangunan Gedung meliputi: 

a. Peringatan tertulis; 

b. Pembatasan kegiatan pembangunan; 

c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan 

pembangunan; 

d. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung; 

e. 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; 

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

IMB apabila: 

(1) IMB yang diterbitkan berdasarkan kelengkapan persyaratan izin 

yang diajukan dan keterangan pemohon ternyata kemudian 

dinyatakan tidak benar oleh putusan pengadilan; 

(2) Pelaksanaan pembangunan dan/atau penggunaan bangunan gedung 

menyimpang dari ketentuan atau persyaratan yang tercantum dalam 

IMB; 

(3) Dalam waktu 6 bulan setelah tanggal IMB diterbitkan, pemegang 

IMB masih belum melakukan pekerjaan; 
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(4) Pelaksanaan pekerjaan pembangunan bangunan gedung telah 

berhenti selama 12 bulan. 

g. Pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; 

h. Pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; 

i. Perintah pembongkaran bangunan gedung. 

 Selain pengenaan sanksi administratif yang telah dikemukakan di atas, 

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. 

2.3.3.5.2. 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 lama 3 

(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 

 Setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan 

yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 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; 
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(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. 
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2.4. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bagan 2.1. Kerangka Berpikir 

Pembangunan Bangunan 

Gedung di Kota Semarang 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 

tentang Bangunan Gedung 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 

5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung 

Bangunan Karaoke di Kawasan 

Masjid Agung Jawa Tengah 

Kelurahan Sambirejo Kecamatan 

Gayamsari Kota Semarang 

 

Bangunan Rumah Tinggal, Cafe 

Resto, dan Reflexi di Jalan Kawi 

Nomor 14 Kelurahan Tegalsari 

Kecamatan Candisari Kota 

Semarang 

Tidak Memiliki Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) 

Tidak Sesuai dengan Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) 

Pengendalian Pemanfaatan Ruang terhadap Pembangunan Bangunan 

Gedung 

- Yuridis Empiris 

- Observasi 

- Wawancara 

- Dokumentasi 

- Studi Kepustakaan 

 

Tindak Lanjut Instansi Terkait 

atas Peran Masyarakat 

 

Peran Masyarakat 

 

Pembongkaran 

Terlaksananya Pembangunan Bangunan Gedung di Kota Semarang yang 

Tertib secara Administratif dan Teknis serta Sesuai dengan Penataan Ruang 



44 
 

 
 

2.4.1. Deskripsi Kerangka Berpikir 

 Pembangunan bangunan gedung di Indonesia diatur dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Sedangkan di Kota 

Semarang, pembangunan bangunan gedung diatur dalam Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung. Oleh sebab itu, 

pembangunan bangunan gedung di Indonesia termasuk di Kota Semarang harus 

memerhatikan persyaratan bangunan gedung yang telah tertera di dalam kedua 

peraturan tersebut. 

 Dari berbagai pembangunan bangunan gedung yang ada di Kota 

Semarang, dua di antaranya meliputi pembangunan bangunan gedung berupa 

Rumah Tinggal, Cafe Resto, dan Reflexi di Jalan Kawi Nomor 14 Kelurahan 

Tegalsari Kecamatan Candisari serta Bangunan Karaoke di Kawasan Masjid 

Agung Jawa Tengah Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari. Namun 

demikian, pada kedua pembangunan bangunan gedung tersebut terdapat 

pelanggaran persyaratan yang berkaitan dengan Izin Mendirikan Bangunan. Maka 

dari itu, karena pembangunan bangunan gedung merupakan salah satu bentuk dari 

pemanfaatan ruang maka dalam penelitian ini akan dianalisis bagaimana peran 

masyarakat di sekitar bangunan gedung terhadap kedua fenomena tersebut sebagai 

wujud pengendalian pemanfaatan ruang. 

 Dalam penelitian ini juga akan dianalisis terkait penindaklanjutan dari 

instansi yang bersangkutan terhadap pemilik bangunan gedung melanggar dengan 

pemberian sanksi yang sesuai sehingga diharapkan dapat tercipta pembangunan 

bangunan gedung di Kota Semarang yang tertib secara administratif dan teknis 

serta sesuai dengan penataan ruang.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

 Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis empiris. Kata “empiris” bukan berarti harus menggunakan alat 

pengumpul data dan teori-teori yang biasa dipergunakan di dalam metode 

penelitian ilmu-ilmu sosial, namun di dalam konteks ini lebih dimaksudkan 

kepada pengertian bahwa “kebenarannya dapat dibuktikan pada alam kenyataan 

atau dapat dirasakan oleh panca indera” (Sonata, 2014:27). Pada penelitian yuridis 

empiris maka yang diteliti awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian 

dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap 

masyarakat (Soekanto, 1986:10). 

 Adapun alasan digunakannya pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu 

karena penelitian ini berlandaskan pada ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan 

perundang-undangan terkait bangunan gedung khususnya Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung serta cenderung 

melihat secara langsung fenomena sesungguhnya yang ada pada masyarakat 

khususnya tentang peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang 

terhadap pembangunan gedung di Kota Semarang dan tindak lanjut dari instansi 

terkait dengan adanya pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh 

masyarakat terhadap pembangunan gedung di Kota Semarang 
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3.2. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

memiliki tujuan, yang berhubungan dengan memahami aspek-aspek kehidupan 

sosial, dan metode yang (pada umumnya) menghasilkan kata-kata, bukan angka, 

sebagai data untuk analisis. Secara umum penelitian kualitatif mempunyai dua 

tujuan yaitu, “untuk menggambarkan dan mengungkap serta untuk 

menggambarkan dan menjelaskan” (Sukmadinata, 2011:96). Oleh sebab itu, 

alasan penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu karena ingin 

menggambarkan dan mengungkap terkait pelanggaran-pelanggaran yang ada pada 

pembangunan gedung di Kota Semarang khususnya di Jalan Kawi Nomor 14 

Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari serta di Kawasan Masjid Agung Jawa 

Tengah Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari, peran masyarakat terhadap 

pelanggaran tersebut, serta tindak lanjut dari instansi yang bersangkutan, akan 

tetapi bukan dalam bentuk angka atau perhitungan melainkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian 

ini. 

 Penulis memperoleh informasi terkait penelitian dari berbagai pihak yang 

berhubungan dengan upaya pengendalian pemanfaatan ruang oleh masyarakat 

terhadap pembangunan gedung di Kota Semarang khususnya di Jalan Kawi 

Nomor 14 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari serta di Kawasan Masjid 

Agung Jawa Tengah Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari. 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 dan berbagai literatur yang ada. 
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3.3. Fokus Penelitian 

 Penetapan fokus berfungsi untuk membatasi studi, memenuhi kriteria 

inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh 

dari lapangan. Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti tahu 

persis data mana dan data tentang apa yang perlu dikumpulkan dan data mana 

pula yang walaupun mungkin menarik karena tidak relevan tidak perlu 

dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Jadi, dengan 

penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat 

keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak 

perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang (Moleong, 2012:94). 

 Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah: 

1. Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang terhadap 

pembangunan gedung di Kota Semarang; 

2. Tindak lanjut dari instansi terkait terhadap pengendalian pemanfaatan 

ruang oleh masyarakat pada pembangunan gedung di Kota Semarang. 

 

3.4. Lokasi Penelitian 

 Untuk memperkaya informasi serta memperkuat validitas hasil penelitian, 

penulis melakukan penelitian pada tempat-tempat sebagai berikut: 

1. Dinas Penataan Ruang Kota Semarang yang beralamat di Kompleks Balai 

Kota Semarang Jalan Pemuda Nomor 148, Kota Semarang, Jawa Tengah; 

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

Ronggolawe Nomor 10, Kota Semarang, Jawa Tengah; 
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3. Farida Restyani selaku pihak pelapor bangunan gedung rumah tinggal, 

cafe resto, dan reflexi di Jalan Kawi Nomor 14 Kelurahan Tegalsari 

Kecamatan Candisari; 

4. Pihak Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah selaku pihak pelapor 

bangunan gedung karaoke di Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 

Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari yang diwakili oleh Beny 

Arief Hidayat selaku Kepala Bagian Humas dan Pemasaran Masjid Agung 

Jawa Tengah; 

5. Bambang Siswa Siswanto, S.E. selaku pemilik bangunan gedung rumah 

tinggal, cafe resto, dan reflexi di Jalan Kawi Nomor 14 Kelurahan 

Tegalsari Kecamatan Candisari; 

6. Abdul Rosid selaku pemilik bangunan gedung karaoke di Kawasan Masjid 

Agung Jawa Tengah Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari; 

7. Hery Mulyono selaku pemilik bangunan gedung karaoke di Kawasan 

Masjid Agung Jawa Tengah Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari. 

 

3.5. Sumber Data 

1. Data Primer 

  Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas 

(Amiruddin, 2006:30). 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 adalah orang 
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yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan 

kondisi latar penelitian. 

  Adapun informan dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut: 

a. Sarwo selaku Koordinator Wilayah II (Tembalang, Candisari) pada 

Bagian Pengawasan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang; 

b. Marthen Stevanus Da Costa, AP selaku Kepala Bidang Penegak 

Peraturan Perundang-Undangan (PPUD) Satuan Polisi Pamong 

Praja Kota Semarang; 

c. Farida Restyani selaku pihak pelapor bangunan gedung rumah 

tinggal, cafe resto, dan reflexi di Jalan Kawi Nomor 14 Kelurahan 

Tegalsari Kecamatan Candisari; 

d. Pihak Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah selaku pihak pelapor 

bangunan gedung karaoke di Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 

Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari yang diwakili oleh 

Beny Arief Hidayat selaku Kepala Bagian Humas dan Pemasaran 

Masjid Agung Jawa Tengah; 

e. Bambang Siswa Siswanto, S.E. selaku pemilik bangunan gedung 

rumah tinggal, cafe resto, dan reflexi di Jalan Kawi Nomor 14 

Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari; 

f. Abdul Rosid selaku pemilik bangunan gedung karaoke di Kawasan 

Masjid Agung Jawa Tengah Kelurahan Sambirejo Kecamatan 

Gayamsari; 
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g. Hery Mulyono selaku pemilik bangunan gedung karaoke di 

Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah Kelurahan Sambirejo 

Kecamatan Gayamsari. 

2. Data Sekunder 

  Selain menggunakan data primer, penelitian ini juga menggunakan 

data sekunder. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil 

penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. 

  Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini dibedakan 

menjadi tiga macam: 

a. Bahan Hukum Primer 

 Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat 

dan berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

penelitian ini, yang meliputi: 

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang; 

(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 

tentang Bangunan Gedung; 

(3) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 

2011-2031; 

(4) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Bangunan Gedung. 

 

 



51 
 

 
 

b. 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 hukum sekunder yang digunakan antara lain: 

(1) Buku-buku tentang penelitian hukum, buku tentang hukum 

penataan ruang, dan hukum bangunan gedung; 

(2) Melalui electronic research yaitu dengan memanfaatkan 

internet untuk mengunduh serta menyalin bahan hukum yang 

diperlukan. 

c. Bahan Hukum Tersier 

 Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 

contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya. 

 Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

(1) Kamus Hukum; 

(2) Kamus Besar Bahasa Indonesia; 

(3) Buku Pedoman Penulisan Skripsi. 
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3.6. Teknik Pengambilan Data 

 Sugiyono (2008:309) mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, 

pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber 

data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan 

serta (participant observation), wawancara mendalam (in depth interview), dan 

dokumentasi. 

 Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

 Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan 

pancaindra, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh 

informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil 

observasi kemudian ditarik kesimpulan dan dapat dijadikan sebagai 

pembanding antara hasil wawancara dengan hasil pengamatan untuk 

mengetahui apakah terdapat kesesuaian atau tidak. 

 Dalam teknik observasi ini, penulis akan mengamati secara 

langsung di lapangan terkait bangunan gedung milik perseorangan yang 

akan diperuntukan sebagai rumah tinggal, cafe resto, dan reflexi yang 

terletak di Jalan Kawi Nomor 14 Kelurahan Tegalsari Kecamatan 

Candisari serta bangunan gedung yang pada awalnya diperuntukan sebagai 

bangunan usaha karaoke yang terletak di Kawasan Masjid Agung Jawa 

Tengah Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari sekaligus 

permasalahan yang ada pada kedua bangunan gedung tersebut. Selain itu, 

peneliti juga akan mengamati secara langsung terkait bagaimana Peran 
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Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang terhadap 

Pembangunan Gedung di Kota Semarang khususnya pada bangunan 

rumah tinggal, cafe resto, dan reflexi di Jalan Kawi Nomor 14 Kelurahan 

Tegalsari Kecamatan Candisari dan bangunan usaha karaoke di Kawasan 

Masjid Agung Jawa Tengah Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari. 

2. Wawancara 

 Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi untuk 

mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan 

informan atau subjek penelitian. Dalam penelitian ini, dilakukan 

wawancara secara langsung kepada Dinas Penataan Ruang Kota 

Semarang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, pihak pelapor 

bangunan, serta pemilik bangunan gedung terkait permasalahan yang 

diangkat seperti yang sudah dijelaskan di dalam data primer. 

3. Dokumentasi 

 Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

memperoleh data dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen 

yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. 

Peneliti mengumpulkan data tertulis melalui arsip-arsip, termasuk buku-

buku tentang pendapat, teori atau buku hukum yang berhubungan dengan 

tema penelitian ini. Selain itu, penulis juga memperoleh dokumen resmi 

yang didapat dari data yang ada di Dinas Penataan Ruang Kota Semarang 

serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. 
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4. Studi Kepustakaan 

 Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti 

untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah 

yang diteliti. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, 

laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, ensiklopedia, dan 

sumber-sumber tertulis lain baik yang berbentuk cetak maupun elektronik. 

 

3.7. Validitas Data 

 Setelah data-data terkumpul, maka harus dilakukan pengujian terhadap 

keabsahan data. Keabsahan data di sini sangatlah penting untuk menjamin 

validnya sebuah data, karena peneliti harus mampu mempertanggungjawabkan 

kebenaran data yang sudah didapatkan. 

 Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik triangulasi (triangulation). Teknik triangulasi merupakan teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu 

(Moleong, 2012:330). 

 Menurut Patton ada empat macam triangulasi yang dapat digunakan dalam 

penelitian di antaranya: 

1. Triangulasi sumber yaitu pemeriksaan sumber yang memanfaatkan jenis 

sumber data yang berbeda-beda untuk menggali data yang sejenis; 

2. Triangulasi metode yaitu pemeriksaan yang menekankan pada penggunaan 

metode pengumpulan data yang berbeda dan bahkan jelas untuk 
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diusahakan mengarah pada sumber data yang sama untuk menguji 

kemantapan informasinya; 

3. Triangulasi peneliti yaitu hasil penelitian baik di atas atau simpulan 

mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari 

beberapa peneliti yang lain; 

4. Triangulasi teori yaitu pemeriksaan data dengan menggunakan perspektif 

lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji (Moleong, 

2012:331). 

 Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi 

sumber, di mana pemeriksaan sumber yang memanfaatkan jenis sumber data yang 

berbeda-beda untuk menggali data yang sejenis. Peneliti melakukan triangulasi 

sumber yang meliputi sumber data berupa hasil observasi, hasil wawancara 

dengan informan, dokumentasi, serta studi kepustakaan. 

 

3.8. Analisis Data 

 Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 

dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 

2012:280). Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua yang tersedia 

dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam 

catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. 

 Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan mengikuti 

konsep milik Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa 
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aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. 

 Adapun langkah-langkah analisis data menurut Miles (1992:15-19) 

meliputi sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan 

melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan 

strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan 

fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya; 

2. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga 

perlu pencatatan yang diteliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke 

lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. 

Untuk itu diperlukan untuk mereduksi data, yang berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. 

Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya; 

3. Penyajian Data 

 Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya menyajikan data berupa 

uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, flowchart dan sejenisnya. 

Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan 

untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif; 
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4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Setelah melakukan reduksi data dan penyajian data, langkah terakhir 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif mungkin bisa menjawab rumusan masalah, mungkin juga tidak 

karena rumusan masalah masih bersifat sementara dan dalam penelitian di 

lapangan data akan berkembang. Penarikan kesimpulan yang didukung 

dengan bukti yang valid merupakan kesimpulan yang kredibel, jika 

didukung dengan data dari objek lain dengan kasus yang sama, maka 

kesimpulan tersebut dapat diverifikasi sebagai teori baru. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Gambaran Lokasi Penelitian 

 Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang berada 

pada perlintasan Jalur Jalan Utara Pulau Jawa yang menghubungkan Kota 

Surabaya dan Jakarta. Secara geografis, Kota Semarang terletak di antara 109
o 

35’ 

- 110
o 

50’ Bujur Timur dan 6
o 

50’ - 7
o 

10’ Lintang Selatan. Batas wilayah 

administrasi Kota Semarang meliputi Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten 

Demak di sebelah timur, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, dan Kabupaten 

Kendal di sebelah barat. 

 Luas wilayah Kota Semarang tercatat mencapai 373,70 km
2 

dengan 

kepadatan penduduk pada tahun 2019 mencapai angka 1.814.110 jiwa/km
2 

(semarangkota.bps.go.id). Luas yang ada terdiri dari 39,56 km
2 

(10,59%) tanah 

sawah dan 334,14 km
2 

(89,41%) bukan lahan sawah. Menurut penggunaannya, 

luas tanah sawah terbesar merupakan tanah sawah tadah hujan (53,12%) dan 

hanya sekitar 19,97% yang dapat ditanami dua kali. Lahan kering sebagian besar 

digunakan untuk tanah pekarangan / tanah untuk bangunan dan halaman sekitar 

yaitu sebesar 42.17% dari total lahan bukan sawah 

(si.disperakim.jatengprov.go.id). 

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 
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2031, Kota Semarang memiliki Bagian Wilayah Kota (BWK) yang berarti satu 

kawasan fungsional atau kawasan yang memiliki kemiripan fungsi ruang. 

Tabel 4.1. Bagian Wilayah Kota Semarang 

No. Bagian Wilayah 

Kota (BWK) 

Wilayah Luas Fungsi 

1. I Kecamatan 

Semarang Tengah, 

Kecamatan 

Semarang Timur 

dan Kecamatan 

Semarang Selatan 

2.223 ha Perkantoran, 

Perdagangan, dan 

Jasa 

2. II Kecamatan 

Candisari dan 

Kecamatan 

Gajahmungkur 

1.320 ha Perkantoran, 

Perdagangan, dan 

Jasa, Pendidikan 

Kepolisian dan 

Olah Raga 

3. III Kecamatan 

Semarang Barat dan 

Kecamatan 

Semarang Utara 

3.522 ha Perkantoran, 

Perdagangan, dan 

Jasa 

4. IV Kecamatan Genuk 2.738 ha Industri 

5. V Kecamatan 

Gayamsari dan 

Kecamatan 

Pedurungan 

2.622 ha Permukiman 

6. VI Kecamatan 

Tembalang 

4.420 ha Pendidikan 

7. VII Kecamatan 

Banyumanik 

2.509 ha Perkantoran 

Militer 

8. VIII Kecamatan 

Gunungpati 

5.399 ha Pendidikan 

9. IX Kecamatan Mijen 6.213 ha Kantor 

Pelayanan Publik 

10. X Kecamatan 

Ngaliyan dan 

Kecamatan Tugu 

6.393 ha Industri    

Sumber: Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 
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 Adapun masing-masing objek dalam penelitan ini yaitu bangunan gedung 

berupa rumah tinggal, cafe resto, dan reflexi yang terletak di Jalan Kawi Nomor 

14 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari termasuk dalam BWK II sedangkan 

bangunan gedung berupa bangunan karaoke yang terletak di Kawasan Masjid 

Agung Jawa Tengah Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari termasuk dalam 

BWK V.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Peta Rencana Pembagian BWK Semarang 

Sumber: satudata.semarangkota.go.id 

4.1.2. Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang terhadap  

 Pembangunan Gedung di Kota Semarang 

4.1.2.1. Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

terhadap Pembangunan Gedung di Jalan Kawi Nomor 14 

Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari 

 Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan 

tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Salah satu 

wujud fisik pemanfaatan ruang adalah bangunan gedung. Peran masyarakat dalam 

penyelenggaraan bangunan gedung adalah berbagai kegiatan masyarakat yang 
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merupakan perwujudan kehendak dan keinginan masyarakat untuk memantau dan 

menjaga ketertiban, memberi masukan, menyampaikan pendapat dan 

pertimbangan, serta melakukan gugatan perwakilan berkaitan dengan 

penyelenggaraan bangunan gedung. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, 

badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang 

bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang 

berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung. Dalam hal 

pengendalian pemanfaatan ruang yang memiliki tujuan untuk mewujudkan tertib 

tata ruang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung, masyarakat dapat 

berperan untuk memantau dan menjaga ketertiban, baik dalam kegiatan 

pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun kegiatan pembongkaran 

bangunan gedung. Pemantauan dilakukan secara objektif, dengan penuh tanggung 

jawab, dan dengan tidak menimbulkan gangguan dan/atau kerugian bagi pemilik 

dan/atau pengguna bangunan gedung, masyarakat dan lingkungan. Masyarakat 

melakukan pemantauan melalui kegiatan pengamatan, penyampaian masukan, 

usulan, dan pengaduan. 

 Salah satu bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan 

ruang terdapat pada bangunan dengan peruntukan sebagai rumah tinggal, cafe 

resto, dan reflexi yang terletak di Jalan Kawi Nomor 14 Kelurahan Tegalsari 

Kecamatan Candisari. Bangunan tersebut merupakan milik perseorangan atas 

nama Bambang Siswa Siswanto, S.E. dan berdiri di atas tanah Hak Milik No. 53 

dengan luas 750 m
2
. Bangunan terdiri atas 5 lantai dengan luasan lantai masing-

masing sebagai berikut: 

 



62 
 

 
 

Tabel 4.2. Jumlah dan Luas Lantai Bangunan Rumah Tinggal, Cafe Resto, 

dan Reflexi di Jalan Kawi Nomor 14 Kelurahan Tegalsari 

Kecamatan Candisari Berdasarkan Rencana Bangunan Rumah 

Tinggal, Cafe Resto, dan Reflexi 

Lantai Luas 

Lantai Basement 445 m
2 

Lantai 1 409 m
2
 

Lantai 2 432 m
2
 

Lantai 3 369 m
2
 

Lantai 4 292 m
2
 

Total Luas 1.947 m
2
 

Sumber: Dokumentasi Penelitian 

Adapun masing-masing lantai bangunan terdiri atas beberapa ruang dengan 

berbagai peruntukan sebagai berikut: 

Tabel 4.3. Peruntukan Lantai Bangunan Rumah Tinggal, Cafe Resto, dan 

Reflexi di Jalan Kawi Nomor 14 Kelurahan Tegalsari Kecamatan 

Candisari Berdasarkan Rencana Bangunan Rumah Tinggal, Cafe 

Resto, dan Reflexi 

Lantai Peruntukan 

Lantai Basement Area parkir motor, tempat parkir motor, 

tempat parkir, ruang genset 

Lantai 1 Area parkir motor, teras, ruang tamu, 

ruang makan, 2 ruang tidur, 2 dapur, 

resto area, 4 kamar mandi/wc 

Lantai 2 Balkon, 3 ruang tidur, resto area, ruang 

keluarga, kantor, dapur, kamar 

mandi/wc 

Lantai 3 Balkon, ruang reflexi, mushola, ruang 

tidur, ruang santai, resto area, 6 kamar 

mandi/wc 

Lantai 4 Ruang rapat karyawan, mess karyawan, 

tempat barang, kolam, ruang bilas, 4 

kamar mandi/wc 

Sumber: Dokumentasi Penelitian 
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 Di lapangan, bangunan belum bisa beroperasi sebagaimana peruntukannya 

sebagai rumah tinggal, cafe resto, dan reflexi karena memang kegiatan 

pembangunannya belum selesai. Kegiatan pembangunan ini sendiri sudah 

memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan No. 6442/1371/DPM-

PTSP/VIII/2017. 

Dalam proses pembangunannya terdapat aduan dari pihak masyarakat 

kepada Wali Kota Semarang yang kemudian dilanjutkan oleh Lembaga Pengawas 

Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) dengan tujuan agar Wali Kota Semarang 

dapat segera menindaklanjuti kegiatan pembangunan oleh Bambang Siswa 

Siswanto, S.E. selaku penyelenggara sekaligus pemilik bangunan di Jalan Kawi 

Nomor 14 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari. 

Peran masyarakat terhadap penyelenggaraan bangunan gedung untuk 

rumah tinggal, cafe resto, dan reflexi di Jalan Kawi Nomor 14 Kelurahan 

Tegalsari Kecamatan Candisari adalah dengan mengajukan surat / laporan 

pengaduan kepada Wali Kota Semarang. 

a. Surat Pengaduan Masyarakat 

Nama Pelapor   : Farida Restyani 

Alamat    : Jl. Kawi No. 16 Semarang 

Pekerjaan   : Mengurus Rumah Tangga 

Tanggal Surat   : 26 Juni 2018 

Perihal Permohonan  : 

Permohonan kepada Wali Kota Semarang untuk melakukan Evaluasi dan 

Kajian yang lebih komprehensif terhadap Perijinan dan Rencana Tempat 

Usaha di Jalan Kawi Nomor 14 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari 
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dikarenakan kekurangnyamanan atas dampak dari pembangunan tersebut 

dan dampak lingkungan setelah beroperasinya tempat usaha itu nantinya. 

Berdasarkan wawancara dengan Farida Restyani selaku Pihak Pelapor 

sekaligus Tetangga Bangunan Gedung untuk Rumah Tinggal, Cafe Resto, dan 

Reflexi di Jalan Kawi Nomor 14 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari pada 

Rabu, 5 Februari 2020, faktor pihak pelapor membuat surat pengaduan 

masyarakat terhadap bangunan gedung untuk rumah tinggal, cafe resto, dan 

reflexi di Jalan Kawi Nomor 14 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari yang 

ditujukan kepada Wali Kota Semarang yaitu karena dari awal pembangunan 

pemilik bangunan tidak pernah sekali pun mengunjungi tetangga di sekitar 

bangunan untuk sekadar berkomunikasi. Selain itu, apabila bangunan tersebut jadi 

dan digunakan nantinya, orang-orang di sekitar bangunan akan merasa terganggu 

karena keadaan menjadi kurang kondusif”. 

b. Laporan Pengaduan dari Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara 

(LPKAN) 

Nama Pelapor   : Koalisi Pengawas Nasional 

Nama Lembaga  : LPKAN RI * KPKN 

Sekretariat   : Perum Bukit Beringin Kec. Ngaliyan Kota  

 Semarang 

Nama Penanggung Jawab : Dwi Sofiyanto 

Jabatan    : Koordinator 

Nomor Surat   : 110/Pengaduan/KPN/VI-2018 

Tanggal Surat   : 29 Juni 2018 
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Dasar Aduan   : 

Diduga dalam pelaksanaan pembangunan di lapangan terjadi 

penyimpangan dalam hal luas bangunan karena di lokasi diduga telah 

terbangun bangunan dengan total luas ± 3.750 m
2
 sedangkan berdasarkan 

IMB yang telah diterbitkan oleh Wali Kota Semarang total luas bangunan 

yang seharusnya adalah ± 1.947 m
2 

sehingga terdapat selisih luas ± 1.803 

m
2
. 

Perihal Permohonan  : 

(a.) Memohon kepada Wali Kota Semarang untuk mengusut dan 

menindak tegas siapa pun tanpa tebang pilih bila terbukti telah 

melakukan dugaan penyimpangan Perda Kota Semarang tentang 

IMB terkait pembangunan gedung 5 lantai (rumah tinggal, cafe 

resto, dan reflexi) di Jalan Kawi No. 14 Semarang; 

(b.) Memohon kepada Wali Kota Semarang untuk segera 

memerintahkan Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang 

melakukan evaluasi atas terbitnya IMB terkait pembangunan 

gedung 5 lantai (rumah tinggal, cafe resto, dan reflexi) di Jalan 

Kawi No. 14 Semarang; dan 

(c.) Memohon kepada Wali Kota Semarang untuk segera 

menginstruksikan kepada Kepala Satpol PP Kota Semarang selaku 

penegak Perda untuk memberhentikan kegiatan pembangunan 

gedung 5 lantai (rumah tinggal, cafe resto, dan reflexi) di Jalan 

Kawi No. 14 Semarang tersebut atas dugaan penyimpangan IMB 
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 Guna mengonfirmasi perihal surat / laporan pengaduan terhadap 

pembangunan rumah tinggal, cafe resto, dan reflexi di Jalan Kawi Nomor 14 

Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari peneliti melakukan wawancara kepada 

Bagian Pengawasan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang yang beralamat di 

Kompleks Balai Kota Semarang Jalan Pemuda Nomor 148 Kota Semarang serta 

diwakili oleh Sarwo selaku Koordinator Wilayah II (Tembalang, Candisari) yang 

bertugas mengawasi sekaligus menangani kegiatan pembangunan tersebut sebagai 

berikut: 

“Faktor utama pengajuan aduan dari pihak pelapor yaitu karena 

pemilik bangunan tidak pernah meminta izin serta berkomunikasi 

kepada pihak pelapor selaku tetangga. Faktor lainnya adalah bahwa 

pihak pelapor merasa terganggu apabila ke depannya bangunan 

sudah beroperasi.” (Wawancara dengan Sarwo selaku Koordinator 

Wilayah II (Tembalang, Candisari) Bagian Pengawasan Dinas 

Penataan Ruang Kota Semarang pada Kamis, 30 Januari 2020 di 

Kantor Dinas Penataan Ruang Kota Semarang). 

 

4.1.2.2. Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

terhadap Pembangunan Gedung di Kawasan Masjid Agung Jawa 

Tengah Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari 

 Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang menjadi 

fokus dalam penelitian ini selanjutnya terdapat pada bangunan dengan peruntukan 

sebagai tempat kegiatan usaha hiburan karaoke. Bangunan tersebut termasuk ke 

dalam Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) di mana Masjid Agung 

Jawa Tengah (MAJT) itu sendiri berlokasi di Jalan Gajah Raya Kelurahan 

Sambirejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Berdasarkan Pasal 104 ayat (1) 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031, Masjid Agung Jawa Tengah 

(MAJT) termasuk ke dalam Kawasan Strategis Sosial Budaya. 
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Gambar 4.2. Penampakan Bangunan Masjid Agung Jawa Tengah (Depan) dan 

Area (Belakang) 

Sumber: Hasil Observasi 

 

 Salah satu bangunan karaoke yang terdapat di Kawasan Masjid Agung 

Jawa Tengah (MAJT) merupakan milik perseorangan bernama Hery Mulyono. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan, bangunan karaoke milik 

Hery Mulyono tersebut merupakan bangunan berlantai satu yang dibangun secara 

berderet dan terletak bersebelahan dengan area Relokasi Pasar Johar Kota 

Semarang. Selain bangunan pasar, bangunan karaoke tersebut tidak dikelilingi 

bangunan-bangunan lain melainkan lahan kosong semata. Selain milik Hery 

Mulyono, terdapat juga bangunan-bangunan karaoke lain milik beberapa orang 

salah satunya yaitu milik Abdul Rosid yang terletak di Jalan Arteri Soekarno – 

Hatta 20 Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Adapun 

bangunan karaoke tersebut didirikan di atas tanah perseorangan / pribadi. 

 Di masa pengoperasiannya, terdapat aduan yang datang dari masyarakat 

atas keberadaan bangunan-bangunan tersebut. Pihak masyarakat yang dimaksud 



68 
 

 
 

berasal dari pihak pengurus Masjid Agung Jawa Tengah serta Komunitas Aliansi 

Tiga Masjid (Masjid Agung Semarang, Masjid Raya Baiturrahman, dan Masjid 

Agung Jawa Tengah) yang merasa keberatan dengan keberadaan serta 

beroperasinya bangunan sebagai tempat kegiatan usaha hiburan karaoke. Aduan 

ditujukan kepada Pemerintah Kota Semarang untuk segera menutup bangunan 

tersebut. 

 Peran masyarakat terhadap penyelenggaraan bangunan gedung untuk 

usaha karaoke di Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah Kelurahan Sambirejo 

Kecamatan Gayamsari adalah dengan membuat surat pernyataan sikap. 

a. Surat Pernyataan Sikap dari Aliansi Remaja Tiga Masjid (RISMA JT, 

KARISMA, dan IKAMABA) 

Nama Koordinator  : Ahsan Fauzi 

Tanggal Surat   : 19 Juli 2019 

Perihal Surat   : 

Sehubungan dengan maraknya kegiatan karaoke di lingkungan Kawasan 

MAJT bahkan disinyalir juga untuk kegiatan prostitusi dan perjudian maka 

atas nama Aliansi Remaja Tiga Masjid yang terdiri dari Masjid Agung 

Jawa Tengah, Masjid Kauman, serta Masjid Baiturrahman menyatakan 

sikap: 

(a.) Mendukung dan mengawal kebijakan Pemerintah Kota untuk 

 menutup karaoke, prostitusi dan perjudian ataupun kegiatan yang 

 berbau maksiat di lingkungan Kawasan MAJT untuk selamanya; 
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(b.) Mendukung aparat penegak hukum untuk melakukan penertiban 

 dan penegakan hukum terhadap kegiatan kemaksiatan di 

 lingkungan Kawasan MAJT; 

(c.) Mendukung kawasan lingkungan sekitar MAJT sebagai Kawasan 

 Little Mekkah; 

(d.) Mendukung, mengawal serta mewujudkan lingkungan Kawasan 

 MAJT sesuai Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2015 tentang 

 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Semarang, 

 menjadikan lingkungan Kawasan MAJT sebagai Kawasan 

 Pariwisata Budaya (Islam); 

(e.) Mendukung seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan Kota 

 Semarang menjadi kota aman, tertib, dan damai. 

 Adapun faktor yang melandasi surat pernyataan sikap tersebut dibuat yaitu 

sebagai berikut: 

“Adanya keresahan dari warga masyarakat atas munculnya karaoke 

akan menimbulkan penyakit masyarakat lainnya, banyaknya 

keributan yang terjadi akibat adanya pembangunan karaoke 

tersebut, dan tidak sesuainya penggunaan lahan dengan RTRW 

Kota Semarang yang  menjadikan kawasan sekitar MAJT menjadi 

kawasan budaya / religi.” (Wawancara dengan Beny Arief Hidayat 

selaku Kepala Bagian Humas dan Pemasaran Masjid Agung Jawa 

Tengah pada Sabtu, 25 April 2020). 

 

Untuk memastikan kebenaran tentang aduan masyarakat terhadap 

keberadaan bangunan karaoke di Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) 

tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Semarang yang beralamat di Jalan Ronggolawe Nomor 10 Kota Semarang yang 

diwakili oleh Marthen Stevanus Da Costa, AP selaku Kepala Bidang Penegak 

Peraturan Perundang-Undangan (PPUD) sebagai berikut: 
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“Masyarakat mendesak Pemerintah Kota Semarang untuk 

menertibkan bangunan karaoke liar yang berada di Kawasan 

Masjid Agung Jawa Tengah karena bangunan-bangunan tersebut 

diindikasi menjadi tempat prostitusi dan berbagai bentuk 

kemaksiatan sehingga mengganggu kekhusyukan masyarakat 

dalam beribadah.” (Wawancara dengan Marthen Stevanus Da 

Costa, AP selaku Kepala Bidang Penegak Peraturan Perundang-

Undangan (PPUD) Satuan Polisi Pamong Praja pada Selasa, 11 

Februari 2020 di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang). 

 

4.1.3. Tindak Lanjut dari Instansi Terkait dengan Adanya Pengendalian 

Pemanfaatan Ruang yang Dilakukan oleh Masyarakat terhadap 

Pembangunan Gedung di Kota Semarang 

  Tindak Lanjut berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

memiliki arti yaitu langkah selanjutnya (tentang penyelesaian perkara, perbuatan, 

dan sebagainya) sedangkan arti Instansi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

yaitu badan pemerintah umum (seperti jawatan, kantor); tingkatan (pengadilan); 

tahap (dalam rapat dan sebagainya). Dinas Penataan Ruang Kota Semarang yang 

beralamat di Kompleks Balai Kota Semarang Jalan Pemuda Nomor 148, Kota 

Semarang, Jawa Tengah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang yang 

beralamat di Jalan Ronggolawe Nomor 10, Kota Semarang, Jawa Tengah 

merupakan dua instansi yang melakukan penanganan terhadap bangunan gedung 

untuk rumah tinggal, cafe resto, dan reflexi di Jalan Kawi Nomor 14 Kelurahan 

Tegalsari Kecamatan Candisari sekaligus bangunan gedung untuk usaha karaoke 

di Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT). 

4.1.3.1. Tindak Lanjut dari Instansi Terkait dengan Adanya Pengendalian  

Pemanfaatan Ruang yang Dilakukan oleh Masyarakat terhadap 

Pembangunan Gedung di Jalan Kawi Nomor 14 Kelurahan 

Tegalsari Kecamatan Candisari 

  Berdasarkan hasil penelitian di Bagian Pengawasan Dinas Penataan Ruang 

Kota Semarang dan Bidang Penegak Peraturan Perundang-Undangan (PPUD) 
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Satuan Polisi Pamong Kota Semarang serta dengan mempelajari dokumen-

dokumen resmi yang ada seperti Surat Pengaduan Masyarakat, Laporan 

Pengaduan dari Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN), denah 

bangunan, dokumentasi gambar pengecekan lapangan, dapat disimpulkan bahwa 

upaya tindak lanjut dari pihak Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dan Satuan 

Polisi Pamong Kota Semarang terhadap bangunan rumah tinggal, cafe resto, dan 

reflexi di Jalan Kawi Nomor 14 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari adalah 

sebagai berikut: 
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1. Surat Pengaduan Masyarakat tanggal 26 

Juni 2018; 

2. Laporan Pengaduan dari Lembaga 

Pengawas Kinerja Aparatur Negara 

(LPKAN) tanggal 29 Juni 2018. 

Tanggal 29 Juni 2018: 

Dinas Penataan Ruang Kota Semarang 

mengecek kelengkapan dokumen dan 

mengecek kondisi lapangan dengan hasil 

bahwa kegiatan pembangunan telah memiliki 

IMB dengan No. 6442/1371/DPM-

PTSP/VIII/2017. 

Tanggal 29 Juni 2018: 

Pemilik bangunan mengirimkan Surat 

Permohonan Penyelesaian kepada Kepala 

Dinas Penataan Ruang Kota Semarang 

perihal permohonan penyelesaian persoalan 

pembangunan di Jl. Kawi 14 Semarang 

untuk mencarikan  solusi dan 

penyelesaiannya. 

 

Tanggal 2 Juli 2018: 

Dinas Penataan Ruang Kota Semarang 

mengirimkan Rekomendasi Segel Bangunan 

No. 640/1232/2018 kepada Satpol PP Kota 

Semarang dengan perihal bahwa 

pembangunan tidak sesuai dengan izin yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang. 

Tanggal 6 Juli 2018: 

Satpol PP Kota Semarang menghentikan / 

menutup sementara bangunan berdasarkan 

Surat Perintah Satpol PP No. 331.1/889. 

Tanggal 2 November 2018: 

Pemilik bangunan mengirimkan Surat 

Permohonan Ijin Pembukaan Police Line 

kepada Kepala Dinas Penataan Ruang Kota 

Semarang perihal permohonan pembukaan 

police line untuk melakukan pembenahan 

dan meneruskan pekerjaan pembangunan 

finishing agar dapat beraktivitas sesuai 

dengan program pemerintah dengan isi: 

1. Akan melakukan pembenahan / 

pembongkaran atas pelanggaran yang 

dilakukan; 

2. Melakukan penguatan ring pada 

pemasangan dinding lantai yang belum 

sempurna untuk mencegah robohnya 

dinding; 

3. Dengan adanya gedung tersebut untuk 

rumah tinggal, cafe resto, dan reflexi dan 

didukung penduduk kampung belakang 

diharapkan banyak tenaga kerja yang 

akan dipekerjakan sebagai karyawan; 

4. Bangunan tidak mengganggu lalu lintas 

dan penduduk kampung belakang 

gedung; 

5. Dengan adanya kegiatan usaha 

diharapkan dapat menciptakan lapangan 

pekerjaan dan meningkatkan pendapatan 

daerah; 

6. Akan membina dan menjalin kerukunan 

dengan lingkungan dan penduduk sekitar 

secara intensif; 

7. Apabila bangunan tidak dilanjutkan akan 

mengganggu  pemandangan kota / 

kelihatan kurang elok. 

 

Tanggal 22 November 2018: 

Pemilik bangunan membuat Surat 

Pernyataan perihal: 

1. Bersedia membongkar bangunan sesuai 

dengan IMB yang diterbitkan Pemerintah 

Kota Semarang; 

2. Bersedia akan berkoordinasi dan 

komunikasi sebaik-baiknya dengan 

lingkungan; 

3. Akan menyediakan / menyiapkan lahan 

parkir sesuai kebutuhan; 

4. Akan ikut menjaga keamanan dan 

kenyamanan lingkungan sekitar; 

5. Apabila terjadi permasalahan dengan 

lingkungan akan segera 

menyelesaikannya dengan sebaik-

baiknya. 
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Tanggal 29 November 2018: 

Dinas Penataan Ruang Kota Semarang 

mengirimkan Surat Pembukaan Segel No. 

050/3005/2018 kepada Satpol PP Kota 

Semarang perihal membongkar bangunan 

yang melanggar dan menyesuaikan dengan 

ketentuan IMB. 

Tanggal 30 November 2018: 

Satpol PP Kota Semarang membuka segel 

atas penghentian pembangunan dengan 

dasar: 

1. Surat dari Dinas Penataan Ruang Kota 

Semarang No. 050/3005/2018 tanggal 29 

November 2018; 

2. Pencabutan Pengaduan dari LPKAN No. 

138/Pengaduan/KPN/X-2018 tanggal 5 

November 2018; 

3. Pemilik bangunan sanggup membongkar 

yang melanggar tidak sesuai dengan 

IMB. 

Tanggal 4 Januari 2019: 

Dinas Penataan Ruang Kota Semarang 

mengirimkan Surat Pemberitahuan 

Pembongkaran kepada pemilik bangunan 

untuk dapat menyelesaikan pembongkaran 

bangunan selambat-lambatnya 7 hari kali 24 

jam dengan ketentuan: 

1. GSB dikembalikan 10 meter; 

2. Dinding belakang mundur sepanjang 5 

meter; 

3. Lantai basement hanya 1 lantai tetapi di 

lapangan ada 2 lantai; 

4. Dinding samping yang menghadap rumah 

Bapak Pujianto agar ditutup penuh, agar 

privasi rumah Bapak Pujianto tetap 

terjaga; 

5. Atap lantai tidak boleh terbuka sehingga 

untuk ditutup. 

Tanggal 8 Januari 2019: 

Pemilik bangunan mengirimkan Surat 

Penyelesaian Pembongkaran dan Tanggapan 

Surat dari Dinas Penataan Ruang Kota 

Semarang tanggal 4 Januari 2019 kepada 

Dinas Penataan Ruang Kota Semarang. 

 

Tanggal 11 Januari 2019: 

Dinas Penataan Ruang Kota Semarang 

mengirimkan Rekomendasi Segel dan 

Rekomendasi Bongkar kepada Satpol PP 

Kota Semarang karena sampai dengan 

tenggat waktu ditentukan Saudara Bambang 

Siswa Siswanto, S.E. belum mampu 

menyelesaikan pembongkaran bangunan 

sesuai IMB yang dimiliki. 

Tanggal 28 Januari 2019: 

Pemilik bangunan membuat Surat 

Pernyataan bersedia menerima penyegelan 

bangunan. 

Tanggal 29 Januari 2019: 

Satpol PP Kota Semarang menghentikan / 

menutup sementara bangunan. 

Tanggal 1 Maret 2019: 

Dinas Penataan Ruang Kota Semarang 

mengirimkan Surat Permohonan Alat Berat 

No. 640/513 kepada Kepala Dinas Pekerjaan 

Umum (DPU) Kota Semarang perihal 

memohon bantuan untuk mengirim alat berat 

untuk digunakan kegiatan pembongkaran 

bangunan. 

Tanggal 4 Maret 2019: 

Satpol PP Kota Semarang membongkar 

paksa bangunan. 
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Bagan 4.1. Alur Penindaklanjutan Pelanggaran Bangunan Rumah Tinggal, 

Cafe Resto, dan Reflexi di Jalan Kawi Nomor 14 Kelurahan Tegalsari 

Kecamatan Candisari

Tanggal 18 Maret 2019: 

Dinas Penataan Ruang Kota Semarang 

mengirimkan Surat Pembukaan Segel No. 

640/678/2019 kepada Satpol PP Kota 

Semarang dengan tindak lanjut sebagai 

berikut: 

1. Membongkar bangunan yang melanggar 

dan menyesuaikan dengan segala 

ketentuan IMB yang ditetapkan dalam 

waktu 1 bulan sejak dibukanya segel; 

2. Untuk segera menyelesaikan dan 

melaksanakan kegiatan pembangunan 

sesuai dengan perencanaan dan ketentuan 

yang ditetapkan di dalam dan tercantum 

di SK IMB. 

 

Tanggal 14 Mei 2019: 

Dinas Penataan Ruang Kota Semarang 

mengirimkan Surat Permohonan Pinjam Alat 

Berat No. 640/1177/2019 kepada DPU Kota 

Semarang perihal memohon bantuan untuk 

pinjam alat berat beserta operatornya 

digunakan untuk kegiatan pembongkaran 

bangunan yang melanggar. 

 

Tanggal 14 Mei 2019: 

Satpol PP Kota Semarang membongkar 

paksa bangunan di Jalan Kawi Nomor 14 

Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari. 

 

Tanggal 24 Mei 2019: 

Dinas Penataan Ruang Kota Semarang 

mengirimkan Surat Permohonan Pembekuan 

IMB No. 640/1320 kepada Kepala DPM-

PTSP Kota Semarang dengan isi: 

1. Hasil cek lapangan dan kajian teknis 

pembangunan tidak sesuai dengan IMB; 

2. Terdapat pelanggaran GSB dan KDB 

sehingga tidak sesuai dengan IMB yang 

diterbitkan. 

 

Tanggal 13 Juni 2019: 

Dinas Penataan Ruang Kota Semarang 

mengirimkan Surat Tindak Lanjut 

Pelaksanaan Pembongkaran No. 

640/1404/2019 kepada Kepala Satpol PP 

Kota Semarang perihal untuk 

menindaklanjuti dan segera menyelesaikan 

pembongkaran atas bangunan. 

 

Tanggal 14 Juni 2019: 

Dinas Penataan Ruang Kota Semarang 

melakukan pengawasan kegiatan 

pembongkaran yang dilakukan pihak ketiga 

(Pembongkar) pada bagian depan bangunan 

bagian balkon lantai satu. 

 

Tanggal 6 Agustus 2019: 

Pemilik Bangunan membuat Surat 

Pernyataan perihal: 

1. Akan menggunakan bangunan bagian 

belakang lantai 1,2,3, dan 4 tetapi akan 

memanfaatkan luasan bangunan sesuai 

IMB, adapun  kelebihan bangunan akan 

digunakan sebagai taman dan smoking 

area dan tidak dipergunakan sebagai 

fungsi profesional; 

2. Apabila melanggar, bersedia diproses 

sesuai ketentuan. 

 

Tanggal 13 Agustus 2019: 

Satpol PP Kota Semarang mengirimkan 

Memo Intern No. 900/1118 kepada Wali 

Kota Semarang perihal pembongkaran 

bangunan dengan isi: 

Upaya penyelesaian pelanggaran bangunan 

di Jalan Kawi Nomor 14 Kelurahan 

Tegalsari Kecamatan Candisari sudah pada 

tahap pembongkaran bagian depan bangunan 

dan telah dilaksanakan / sudah selesai. 
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Gambar 4.3. Pembongkaran Bangunan Rumah Tinggal, Cafe Resto, dan Reflexi 

di Jalan Kawi Nomor 14 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari 

Sumber: halosemarang.id 

4.1.3.2. Tindak Lanjut dari Instansi Terkait dengan Adanya Pengendalian  

Pemanfaatan Ruang yang Dilakukan oleh Masyarakat terhadap 

Pembangunan Gedung di Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 

Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Semarang, penindaklanjutan dari instansi terkait terhadap 

bangunan karaoke milik Abdul Rosid yang terletak di Jalan Arteri Soekarno – 

Hatta 20 Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah Kelurahan Sambirejo Kecamatan 

Gayamsari adalah sebagai berikut: 
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Bagan 4.2. Alur Penindaklanjutan Pelanggaran Bangunan Karaoke di 

Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah Kelurahan Sambirejo Kecamatan 

Gayamsari 

 

Tanggal 19 Juli 2019: 

Surat Pernyataan Sikap dari Aliansi Remaja 

Tiga Masjid (Masjid Agung Semarang, 

Masjid Raya Baiturrahman, dan Masjid 

Agung Jawa Tengah). 

 

Tanggal 2 September 2019: 

Dinas Penataan Ruang Kota Semarang 

memberikan Surat Peringatan (SP 1) No. 

640/K7-27/IX/2019 kepada pemilik 

bangunan. 

Tanggal 26 September 2019: 

Dinas Penataan Ruang Kota Semarang 

memberikan Surat Perintah Pembatasan 

Kegiatan Pembangunan (SP 3) No. 

640/2540/2019 kepada pemilik bangunan 

dengan ketentuan yaitu perintah kepada 

pemilik bangunan untuk segera 

menghentikan seluruh kegiatan 

pembangunan di Jalan Arteri Soekarno Hatta 

20 karena: 

1. Pemilik bangunan tidak melaksanakan 

ketentuan dalam Surat  Peringatan (SP 1); 

2. Pemilik bangunan tidak melaksanakan 

ketentuan dalam Surat  Peringatan 

Penghentian (SP 2). 

Pemilik bangunan juga diminta untuk segera 

mengurus perizinan berupa Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB). Apabila dalam 7 x 24 jam 

pemilik bangunan tidak menghentikan 

kegiatan pembangunan dan belum mengurus 

IMB maka akan dilaksanakan penyegelan 

oleh pihak Satpol PP Kota Semarang 

bersama Tim Penertiban. 

Tanggal 9 Oktober 2019: 

Pihak Satpol PP Kota Semarang melakukan 

tindakan penyegelan terhadap bangunan 

dengan Surat Perintah No. 331.1/1453 yang 

ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 2019 atas 

dasar Surat Rekomendasi Segel dari Dinas 

Penataan Ruang Kota Semarang No. 

640/1666/2019 tanggal 8 Oktober 2019 

karena: 

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan 

pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 

dengan kesimpulan bahwa dalam 

pembangunan bangunan karaoke tersebut 

diindikasikan terdapat pelanggaran yaitu 

tidak adanya Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB); 

2. Pemilik bangunan tidak melaksanakan 

ketentuan dalam Surat  Peringatan (SP 1); 

3. Pemilik bangunan tidak melaksanakan 

ketentuan dalam Surat Peringatan 

Penghentian (SP 2); 

4. Pemilik bangunan tidak melaksanakan 

ketentuan dalam Surat Perintah 

Pembatasan Kegiatan Pembangunan (SP 

3). 

 

Tanggal 6 November 2019: 

Pembongkaran Bangunan oleh Satpol PP 

Kota Semarang atas Rekomendasi Bongkar 

dari pihak Dinas Penataan Ruang Kota 

Semarang. Bangunan dibongkar secara 

keseluruhan dengan terlebih dahulu 

mengeluarkan barang-barang yang ada di 

dalam bangunan tersebut. 
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Gambar 4.4. Pembongkaran Bangunan Karaoke di Jalan Arteri Soekarno – Hatta 

20 Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari 

Sumber: jateng.tribunnews.com 

 

 Sementara untuk bangunan karaoke milik Hery Mulyono yang terletak di 

area Relokasi Pasar Johar Kota Semarang, berdasarkan Surat Pernyataan yang 

telah dibuat oleh pihak pengelola karaoke yang berisi tentang kebersediaan dari 

pengelola bangunan untuk diratakan bangunannya, bangunan karaoke tersebut 

pun dibongkar pada tanggal 16 Januari 2020 dengan dihadiri saksi-saksi yang 

meliputi Kepala Satpol PP Kota Semarang, Kapolsek Gayamsari, Camat 

Gayamsari, Lurah Sambirejo, serta Dinas Penataan Ruang Kota Semarang. 

 Namun demikian, bangunan karaoke di area Relokasi Pasar Johar Kota 

Semarang tidak dibongkar secara keseluruhan melainkan hanya bagian dalam 

(sekat) bangunan. Marthen Stevanus Da Costa, AP menjelaskan sebagai berikut: 

“Pembongkaran hanya dilakukan di bagian dalam (sekat) bangunan 

sedangkan bangunan utuh tidak dibongkar karena bangunan akan 

dialihfungsikan menjadi tempat usaha kuliner sesuai permohonan 

dari pemilik bangunan yang telah disepakati bersama dengan pihak 

Satpol PP Kota Semarang, Aliansi Remaja Tiga Masjid (RISMA 
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JT, KARISMA, dan IKAMABA), Kapolsek Gayamsari, dan Camat 

Gayamsari. Adapun pertimbangan kemanusiaan menjadi faktor 

utama diizinkannya pemilik bangunan untuk tetap bisa 

menggunakan bangunannya sebagai tempat kegiatan usaha lain”. 

(Wawancara dengan Marthen Stevanus Da Costa, AP selaku 

Kepala Bidang Penegak Peraturan Perundang-Undangan (PPUD) 

Satuan Polisi Pamong Praja pada Selasa, 11 Februari 2020 di 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 4.5. Bangunan Karaoke di Relokasi Pasar Johar Kota Semarang 

Sumber: Hasil Observasi 

 Untuk melihat realisasi dari permohonan pemilik bangunan yang telah 

disepakati bersama dengan pihak-pihak yang bersangkutan terkait 

pengalihfungsian bangunan menjadi tempat kegiatan usaha kuliner, peneliti telah 

melakukan pengamatan lapangan pada tanggal 29 Februari 2020 di Relokasi Pasar 

Johar Kota Semarang. Berdasarkan hasil pengamatan, kondisi bangunan masih 

berdiri secara utuh. Namun demikian, Aji selaku penjaga bangunan menuturkan 

bahwa bangunan karaoke tersebut telah dialihfungsikan menjadi peternakan sapi 

bukan sebagai tempat kegiatan usaha kuliner. 
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4.2. Pembahasan 

4.2.1. Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang terhadap  

 Pembangunan Gedung di Kota Semarang 

 Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. 

Oleh karena itu dalam pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada 

pengaturan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Guna mewujudkan tertib pemanfaatan ruang, maka dilaksanakanlah upaya 

pengendalian pemanfaatan ruang dalam penyelenggaraan bangunan gedung salah 

satunya oleh masyarakat. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum 

atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan 

gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang 

berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung. 

 Masyarakat yang berperan dalam pengendalian pemanfaatan ruang 

terhadap penyelenggaraan bangunan gedung di Kota Semarang khususnya 

bangunan rumah tinggal, cafe resto, dan reflexi di Jalan Kawi Nomor 14 

Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari serta bangunan karaoke di Kawasan 

Masjid Agung Jawa Tengah Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari atau 

dengan kata lain merupakan pihak pelapor adalah sebagai berikut: 

a. Perorangan 

Tetangga bangunan rumah tinggal, cafe resto, dan reflexi di Jalan Kawi 

Nomor 14 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari. 
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b. Kelompok 

Tiga aliansi remaja masjid meliputi Remaja Islam Masjid Agung Jawa 

Tengah (RISMA JT), Ikatan Remaja Masjid Baiturrahman (IKAMABA), 

dan Keluarga Remaja Masjid Agung Semarang (KARISMA). 

c. Lembaga 

(a.) Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN); 

(b.) Masjid Agung Jawa Tengah. 

 Adapun peran masyarakat sebagai wujud pengendalian pemanfaatan ruang 

dalam penyelenggaraan bangunan gedung adalah berbagai kegiatan masyarakat 

yang merupakan perwujudan kehendak dan keinginan masyarakat untuk 

memantau dan menjaga ketertiban, memberi masukan, menyampaikan pendapat 

dan pertimbangan, serta melakukan gugatan perwakilan berkaitan dengan 

penyelenggaraan bangunan gedung. Sesuai dengan ketentuan dalam Bab VII 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan 

Gedung terkait Peran Masyarakat, dalam penyelenggaraan bangunan gedung, 

masyarakat dapat berperan sebagai berikut: 

1. Pemantauan dan Penjagaan Ketertiban 

Masyarakat dapat berperan untuk memantau dan menjaga 

ketertiban, baik dalam kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, 

maupun kegiatan pembongkaran bangunan gedung. Pemantauan dilakukan 

secara objektif, dengan penuh tanggung jawab, dan dengan tidak 

menimbulkan gangguan dan/atau kerugian bagi pemilik dan/atau 

pengguna bangunan gedung, masyarakat dan lingkungan. Masyarakat 
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melakukan pemantauan melalui kegiatan pengamatan, penyampaian 

masukan, usulan, dan pengaduan. 

2. Pemberian Masukan terhadap Penyusunan dan/atau Penyempurnaan 

Peraturan, Pedoman, dan Standar Teknis 

Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap 

penyusunan dan/atau penyempurnaan peraturan, pedoman, dan 

standar teknis di bidang bangunan gedung kepada Walikota. 

Masukan masyarakat disampaikan baik secara perorangan, 

kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun melalui Tim Ahli 

Bangunan Gedung dengan mengikuti prosedur dan berdasarkan 

pertimbangan nilai-nilai sosial budaya. 

3. Penyampaian Pendapat dan Pertimbangan 

Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan 

pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap 

penyusunan RTBL, rencana teknis bangunan gedung tertentu 

dan/atau kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak 

penting terhadap lingkungan agar masyarakat yang bersangkutan 

ikut memiliki dan bertanggung jawab  dalam penataan bangunan 

dan lingkungannya. 

4. Pelaksanaan Gugatan Perwakilan 

Masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan ke 

pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Masyarakat yang dapat mengajukan gugatan perwakilan adalah 

perorangan atau kelompok orang yang  dirugikan, yang mewakili  
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para  pihak  yang dirugikan akibat adanya penyelenggaraan 

bangunan gedung yang mengganggu, merugikan, atau 

membahayakan kepentingan umum; atau perorangan atau kelompok 

orang atau organisasi kemasyarakatan yang mewakili para pihak 

yang dirugikan akibat adanya penyelenggaraan bangunan gedung 

yang mengganggu, merugikan, atau membahayakan kepentingan 

umum. 

 Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa peran 

masyarakat terhadap bangunan rumah tinggal, cafe resto, dan reflexi di Jalan 

Kawi Nomor 14 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari dan bangunan karaoke 

di Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah Kelurahan Sambirejo Kecamatan 

Gayamsari termasuk dalam kategori Pemantauan dan Penjagaan Ketertiban 

dikarenakan masyarakat telah melaksanakan ketentuan dalam Pasal 166 Peraturan 

Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung yaitu 

melakukan pemantauan melalui kegiatan: 

a. Pengamatan 

 Pada bangunan rumah tinggal, cafe resto, dan reflexi di Jalan Kawi 

Nomor 14 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari, pihak pelapor yaitu 

Farida Restyani selaku tetangga sebelah timur bangunan telah mengamati 

jika pemilik bangunan tidak mempunyai iktikad baik untuk berkomunikasi 

dengan masyarakat sekitar perihal kegiatan pembangunan sehingga 

pelapor merasa kurang nyaman dengan dampak dari bangunan ketika 

sudah beroperasi nantinya. 
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Sementara itu, hasil pengamatan pada bangunan karaoke di 

Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah Kelurahan Sambirejo Kecamatan 

Gayamsari oleh pihak pelapor yang meliputi pihak pengelola Masjid 

Agung Jawa Tengah dan anggota tiga aliansi remaja masjid (Masjid 

Agung Jawa Tengah, Masjid Baiturrahman, dan Masjid Agung Semarang) 

menyatakan bahwa keberadaan bangunan tersebut telah meresahkan 

masyarakat yang berada di sekitar bangunan serta dianggap mengganggu 

kekhusyukan kegiatan beribadah masyarakat. 

 Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

pengamatan dari para pihak pelapor menitikberatkan pada lingkup sosial 

yang berkaitan erat dengan masyarakat sekitar bangunan. 

b. Pengaduan 

  Berdasarkan penjelasan atas Pasal 166 ayat (3) Peraturan Daerah 

Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung, materi 

masukan, usulan, dan pengaduan dalam penyelenggaraan bangunan 

gedung meliputi identifikasi ketidaklaikan fungsi, dan/atau tingkat 

gangguan dan bahaya yang ditimbulkan, dan/atau pelanggaran ketentuan 

perizinan, dan lokasi bangunan gedung, serta kelengkapan dan kejelasan 

data pelapor. 

 Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dasar pengaduan 

dari Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) terhadap 

bangunan rumah tinggal, cafe resto, dan reflexi di Jalan Kawi Nomor 14 

Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari berkaitan dengan pelanggaran 

ketentuan perizinan di mana luas bangunan tidak sesuai dengan luas yang 
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tercantum dalam Izin Mendirikan Bangunan yaitu total luas di lapangan ± 

3.750 m
2
 sedangkan berdasarkan IMB total luas bangunan yang 

seharusnya adalah ± 1.947 m
2 

sehingga terdapat selisih luas ± 1.803 m
2
. 

 Sementara itu, faktor lokasi bangunan gedung menjadi dasar 

pengaduan dari pihak pengelola Masjid Agung Jawa Tengah dan anggota 

tiga aliansi remaja masjid (Masjid Agung Jawa Tengah, Masjid 

Baiturrahman, dan Masjid Agung Semarang) atas bangunan karaoke yang 

terletak di Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah Kelurahan Sambirejo 

Kecamatan Gayamsari di mana keberadaan bangunan tersebut membuat 

suasana di sekitar Masjid Agung Jawa Tengah kurang kondusif. 

Bangunan-bangunan karaoke tersebut diklaim oleh pihak pelapor 

bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang yang 

menjadikan kawasan sekitar Masjid Agung Jawa Tengah sebagai kawasan 

budaya / religi. Adapun hal tersebut selaras dengan Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 Pasal 86 huruf f yang menyatakan 

bahwa Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah di Kecamatan Gayamsari 

termasuk dalam Pengembangan dan Peningkatan Wisata Religi. 

Selain itu, meskipun didirikan bukan di atas tanah Hak Milik 

Masjid Agung Jawa Tengah, namun demikian lokasi bangunan karaoke 

tersebut tidak jauh dari letak Masjid Agung Jawa Tengah dan Beny Arief 

Hidayat selaku Kepala Bagian Humas dan Pemasaran Masjid Agung Jawa 

Tengah menjelaskan bahwa bangunan-bangunan di sekitar Masjid Agung 

Jawa Tengah harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada termasuk 
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ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 

tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Semarang 

Tahun 2015-2025 khususnya pada Pasal 30 tentang Pengembangan Citra 

Pariwisata. Selanjutnya, pada Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Kota Semarang Tahun 2015-2025 dinyatakan bahwa 

peningkatan dan pemantapan penempatan citra pariwisata destinasi 

didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing 

destinasi pariwisata di mana kekuatan utama Masjid Agung Jawa Tengah 

adalah nilai religi sehingga keberadaan bangunan karaoke yang tidak 

sesuai dengan kekuatan utama Masjid Agung Jawa Tengah tersebut 

bertentangan dengan citra pariwisata destinasi Masjid Agung Jawa Tengah 

yang sekaligus akan mempersulit upaya peningkatan dan pemantapan 

penempatan citra pariwisata destinasi Masjid Agung Jawa Tengah apabila 

tidak ditindaklanjuti dan dibiarkan begitu saja. 

"Pihak Masjid Agung Jawa Tengah tidak melakukan pengawasan 

khusus terhadap bangunan karaoke di Kawasan Masjid Agung 

Jawa Tengah namun hanya menerima laporan dari masyarakat 

serta mengawal laporan tersebut sampai kepada pihak terkait 

dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang sebagai pihak yang 

berwenang" (Wawancara dengan Beny Arief Hidayat selaku 

Kepala Bagian Humas dan Pemasaran Masjid Agung Jawa Tengah 

pada Rabu, 2 September 2020). 

 

 Sesuai dengan Pasal 166 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung, berdasarkan hasil penelitian, masing-

masing pihak pelapor jelas sudah membuat laporan secara tertulis kepada Wali 

Kota Semarang atas dasar pemantauan yang telah dilakukan terhadap kedua 

bangunan perihal indikasi bangunan gedung yang tidak laik fungsi (suatu kondisi 
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bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan 

teknis sesuai dengan fungsi bangunan ditetapkan) dan/atau bangunan gedung yang 

pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan/atau pembongkarannya berpotensi 

menimbulkan gangguan dan/atau bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan 

lingkungannya. 

 Selanjutnya, pada Pasal 167 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung dijelaskan bahwa Walikota wajib 

menindaklanjuti laporan pemantauan masyarakat dengan melakukan penelitian 

dan evaluasi, baik secara administratif maupun secara teknis melalui pemeriksaan 

lapangan, dan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

serta menyampaikan hasilnya kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, 

ketentuan dalam pasal tersebut telah diterapkan oleh masing-masing pihak pelapor 

dengan menyertakan ke dalam laporan pengaduan terkait permohonan kepada 

Wali Kota Semarang untuk segera menindaklanjuti bangunan rumah tinggal, cafe 

resto, dan reflexi di Jalan Kawi Nomor 14 Kelurahan Tegalsari Kecamatan 

Candisari dan bangunan karaoke di Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 

Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari sebagai berikut: 

a. Memohon kepada Wali Kota Semarang untuk melakukan evaluasi dan 

kajian yang lebih komprehensif terhadap perizinan dan rencana tempat 

usaha pada bangunan rumah tinggal, cafe resto, dan reflexi di Jalan Kawi 

Nomor 14 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari; 

b. Memohon kepada Wali Kota Semarang untuk mengusut dan menindak 

tegas dugaan penyimpangan IMB pada pembangunan bangunan rumah 
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tinggal, cafe resto, dan reflexi di Jalan Kawi Nomor 14 Kelurahan 

Tegalsari Kecamatan Candisari; 

c. Memohon kepada Wali Kota Semarang segera memerintahkan Kepala 

Dinas Penataan Ruang Kota Semarang untuk melakukan evaluasi atas 

terbitnya IMB terkait pembangunan bangunan rumah tinggal, cafe resto, 

dan reflexi di Jalan Kawi Nomor 14 Kelurahan Tegalsari Kecamatan 

Candisari; 

d. Memohon kepada Wali Kota Semarang segera menginstruksikan Kepala 

Satpol PP Kota Semarang selaku penegak Perda untuk memberhentikan 

kegiatan pembangunan bangunan rumah tinggal, cafe resto, dan reflexi di 

Jalan Kawi Nomor 14 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari atas 

dugaan penyimpangan IMB; 

e. Mendesak Pemerintah Kota Semarang untuk menertibkan bangunan 

karaoke yang berada di Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah karena 

bangunan-bangunan tersebut diindikasi menjadi tempat prostitusi dan 

berbagai bentuk kemaksiatan sehingga mengganggu kekhusyukan 

masyarakat dalam beribadah. 

 Tindakan dari para pihak pelapor terhadap bangunan rumah tinggal, cafe 

resto, dan reflexi di Jalan Kawi Nomor 14 Kelurahan Tegalsari Kecamatan 

Candisari dan bangunan karaoke di Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah dengan 

cara membuat laporan pengaduan kepada Wali Kota Semarang berdasarkan 

ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bangunan Gedung pada Bab Peran Masyarakat perihal Pemantauan dan 

Penjagaan Ketertiban merupakan sebuah manifestasi dari budaya hukum di mana 
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Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa budaya hukum mengacu pada bagian-

bagian kebudayaan secara umum (kebiasaan, pendapat, cara bertindak dan 

berpikir) yang dalam cara tertentu dapat menggerakkan kekuatan sosial mendekat 

atau menjauh dari hukum (Rahayu, 2014:52). Adapun budaya hukum erat 

kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat yang berarti semakin tinggi 

kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan 

dapat mengubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Dengan 

demikian, cara bertindak dari para pihak pelapor yang berlandaskan Peraturan 

Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung sebagai 

dasar hukumnya dapat dikatakan sebagai salah satu perwujudan budaya hukum itu 

sendiri. 

 Sementara itu, berdasarkan Pasal 160 ayat (3) Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Semarang Tahun 2011 – 2031, bentuk peran masyarakat dalam pengendalian 

pemanfaatan ruang meliputi sebagai berikut: 

a. Masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian 

insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi; 

b. Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata 

ruang yang telah ditetapkan; 

c. Pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal 

menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan 

pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah 

ditetapkan; dan 
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d. Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap 

pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang. 

 Adapun dalam penelitian ini, peran masyarakat dalam  pengendalian 

pemanfaatan ruang terkait pembangunan bangunan gedung berupa rumah tinggal, 

cafe resto, dan reflexi di Jalan Kawi Nomor 14 Kelurahan Tegalsari Kecamatan 

Candisari dan bangunan karaoke di Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 

Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari merupakan salah satu bentuk peran 

masyarakat guna menciptakan tertib tata ruang melalui upaya pelaporan kepada 

instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan 

penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar 

rencana tata ruang yang telah ditetapkan di mana pada bangunan rumah tinggal, 

cafe resto, dan reflexi di Jalan Kawi Nomor 14 Kelurahan Tegalsari Kecamatan 

Candisari yang menjadi dasar laporan adalah penyimpangan salah satu izin 

pemanfaatan ruang yang termuat dalam Pasal 125 ayat (1) Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Semarang Tahun 2011 – 2031 yaitu Izin Mendirikan Bangunan di mana terdapat 

kelebihan luas bangunan daripada yang termuat dalam Izin Mendirikan Bangunan 

sedangkan dasar laporan terhadap bangunan karaoke di Kawasan Masjid Agung 

Jawa Tengah Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari adalah lokasi bangunan 

sebagai kegiatan usaha hiburan bertentangan dengan Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Semarang di mana berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang 

Tahun 2011 – 2031 Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah termasuk ke dalam 

Kawasan Wisata Religi. 
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4.2.2. Tindak Lanjut dari Instansi Terkait dengan Adanya Pengendalian 

Pemanfaatan Ruang yang Dilakukan oleh Masyarakat terhadap 

Pembangunan Gedung di Kota Semarang 

 Pasal 167 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bangunan Gedung menyatakan bahwa Walikota wajib menindaklanjuti laporan 

pemantauan masyarakat dengan melakukan penelitian dan evaluasi, baik secara 

administratif maupun secara teknis melalui pemeriksaan lapangan, dan melakukan 

tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan 

hasilnya kepada masyarakat. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui jika 

setelah adanya laporan dari pihak masyarakat terhadap bangunan gedung yang 

memiliki indikasi tidak laik fungsi dan/atau bangunan gedung yang pembangunan, 

pemanfaatan, pelestarian, dan/atau pembongkarannya berpotensi menimbulkan 

gangguan dan/atau bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan lingkungannya, maka 

proses selanjutnya adalah penindaklanjutan dari Walikota sebagai pihak yang 

memiliki wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban dalam penyelenggaraan 

gedung sebagai berikut: 

a. Wewenang Walikota 

(a.) Menerbitkan ijin sepanjang persyaratan teknis dan administratif 

 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

(b.) Menghentikan atau menutup kegiatan pembangunan pada suatu 

 bangunan yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana 

 dimaksud pada huruf a, sampai yang bertanggung jawab atas 

 bangunan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan; 
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(c.) Memerintahkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap 

 bagian bangunan, bangun-bangunan, dan pekarangan ataupun suatu 

 lingkungan yang membahayakan untuk pencegahan terhadap 

 gangguan keamanan, kesehatan dan keselamatan; 

(d.) Memerintahkan, menyetujui atau menolak dilakukannya 

 pembangunan, perbaikan atau pembongkaran sarana atau prasarana 

 lingkungan oleh pemilik bangunan atau lahan; 

(e.)  Menetapkan kebijaksanaan terhadap lingkungan khusus atau 

 lingkungan yang dikhususkan dari ketentuan-ketentuan yang diatur 

 dalam Peraturan Daerah ini dengan mempertimbangkan keserasian 

 lingkungan dan atau keamanan negara; 

(f.)  Menetapkan bangunan tertentu untuk menampilkan arsitektur yang 

 berjatidiri Indonesia; 

(g.)  Menetapkan prosedur dan persyaratan serta kriteria teknis tentang 

 penampilan bangun-bangunan; 

(h.) Menetapkan sebagian bidang pekarangan atau bangunan untuk 

 penempatan, pemasangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana 

 lingkungan kota demi kepentingan umum; 

(i.) Memberikan insentif dan disinsentif sebagai bentuk pentaatan dan 

 pembinaan. 

b. Tanggung Jawab Walikota 

(a.) Pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung; 

(b.) Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan bangunan gedung 

 dan bangun-bangunan; 
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(c.) Pelayanan pengaduan dan fasilitasi penyelesaian kasus dan/atau 

 sengketa bangunan gedung dan bangun-bangunan; 

(d.) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum 

 dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan bangun-bangunan; 

(e.) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian Bangunan Cagar 

 Budaya; 

(f.) Pengelolaan sistem informasi bangunan gedung dan bangun-

 bangunan; dan 

(g.) Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan 

 gedung dan bangun-bangunan. 

c. Kewajiban Walikota 

(a.) Memberikan informasi seluas-luasnya tentang penyelenggaraan 

 bangunan gedung dan bangun-bangunan; 

(b.) Mengelola informasi penyelenggaraan bangunan gedung dan 

 bangun-bangunan sehingga mudah diakses oleh masyarakat; 

(c.) Menerima, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat 

 berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung dan bangun-

 bangunan; 

(d.) Menerima dan menindaklanjuti pengaduan atau laporan atau 

 masalah penyelenggaraan bangunan gedung dan bangun-bangunan 

 sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan 

(e.) Melaksanakan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-

 undangan yang berlaku. 
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 Kemudian, pada Pasal 169 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung dijelaskan bahwa 

dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan masyarakat 

diterima instansi yang berwenang wajib menindaklanjuti laporan masyarakat 

dengan melakukan penelitian dan evaluasi baik secara administratif maupun 

secara teknis melalui pemeriksaan lapangan, dan melakukan tindakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan hasilnya kepada 

masyarakat. Penyampaian hasil tindak lanjut laporan masyarakat paling lama 

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. 

 Dinas Penataan Ruang Kota Semarang selaku Dinas Teknis yang 

berwenang di bidang bangunan gedung di lingkungan Pemerintah Daerah serta 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sebagai penegak Peraturan Daerah 

sekaligus penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 

merupakan dua instansi yang berwenang menindaklanjuti laporan masyarakat 

terhadap bangunan rumah tinggal, cafe resto, dan reflexi di Jalan Kawi Nomor 14 

Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari dan bangunan karaoke di Kawasan 

Masjid Agung Jawa Tengah atas dasar perintah dari Wali Kota Semarang. 

 Kemudian, dengan adanya laporan masyarakat terhadap bangunan rumah 

tinggal, cafe resto, dan reflexi di Jalan Kawi Nomor 14 Kelurahan Tegalsari 

Kecamatan Candisari dan bangunan karaoke di Kawasan Masjid Agung Jawa 

Tengah yang menyatakan bahwa pada kegiatan penyelenggaraan kedua bangunan 

gedung tersebut terdapat indikasi tidak laik fungsi di mana setelah dilakukan 

pengecekan lapangan diketahui jika bangunan-bangunan tersebut tidak memenuhi 

persyaratan administratif bangunan gedung berkaitan dengan Izin Mendirikan 
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Bangunan, maka sebagai upaya penindaklanjutan atas pelanggaran yang ada, perlu 

diterapkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan 

Gedung yang meliputi sebagai berikut: 

a. Peringatan tertulis; 

b. Pembatasan kegiatan pembangunan; 

c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan 

pembangunan; 

d. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung; 

e. Pembekuan IMB; 

f. Pencabutan IMB; 

g. Pembekuan SLF bangunan gedung; 

h. Pencabutan SLF bangunan gedung; atau 

i. Perintah pembongkaran bangunan gedung. 

 Berdasarkan hasil penelitian, kedua bangunan tersebut telah ditindaklanjuti 

oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dan Satpol PP Kota Semarang hingga 

tahap pembongkaran pada bagian depan bangunan bagian balkon lantai satu untuk 

bangunan rumah tinggal, cafe resto, dan reflexi di Jalan Kawi Nomor 14 

Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari sedangkan bangunan karaoke di 

Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah dibongkar secara keseluruhan untuk 

bangunan karaoke yang berlokasi di Jalan Arteri Soekarno – Hatta 20 Kelurahan 

Sambirejo Kecamatan Gayamsari serta dibongkar hanya pada bagian sekat dalam 

bangunan untuk bangunan karaoke yang berlokasi di Relokasi Pasar Johar Kota 

Semarang.
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Upaya tindak lanjut oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dan 

Satpol PP Kota Semarang tersebut di atas merupakan sebuah wujud dari 

penegakan hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban 

dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan 

menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas 

menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta 

didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak 

dicapai (Sunyoto, 2008:199). Adapun faktor-faktor yang memengaruhi penegakan 

hukum terhadap pelanggaran pada bangunan rumah tinggal, cafe resto, dan reflexi 

di Jalan Kawi Nomor 14 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari dan bangunan 

karaoke di Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah oleh Dinas Penataan Ruang 

Kota Semarang dan Satpol PP Kota Semarang adalah sebagai berikut: 

a. Faktor Hukum 

   Dasar hukum penyelenggaraan bangunan gedung di Indonesia 

adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 

sedangkan di Kota Semarang adalah Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung yang mana bertujuan 

agar kegiatan pembangunan di Kota Semarang dapat diselenggarakan 

secara tertib, terarah, dan selaras dengan tata ruang kota oleh sebab itu 

setiap penyelenggaraan bangunan gedung harus terpenuhi persyaratan 

administratif dan teknis bangunan gedung dan dimanfaatkan sesuai dengan 

fungsinya untuk menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya.  

  Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 
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tentang Bangunan Gedung telah termuat ketentuan-ketentuan terkait 

penyelenggaraan bangunan gedung dari mulai pembangunan hingga sanksi 

yang diberikan bagi bangunan yang melanggar. Berlandaskan hasil 

penelitian, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bangunan Gedung menjadi dasar yang kuat bagi Dinas Penataan Ruang 

Kota Semarang dan Satpol PP Kota Semarang untuk menindaklanjuti 

pelanggaran pada bangunan rumah tinggal, cafe resto, dan reflexi di Jalan 

Kawi Nomor 14 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari dan bangunan 

karaoke di Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah. Hal ini terlihat dari 

berbagai upaya penindaklanjutan yang telah dilakukan oleh Dinas 

Penataan Ruang Kota Semarang dan Satpol PP Kota Semarang terhadap 

kedua bangunan tersebut yang meliputi pemberian peringatan tertulis, 

pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara, dan 

pembongkaran yang ketentuannya termuat dalam Pasal 183 Peraturan 

Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung 

terkait sanksi administratif. Adapun dalam hal pembongkaran di lapangan 

tetap dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan, 

keselamatan masyarakat dan lingkungan sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan 

Gedung dibuktikan dengan penggunaan alat berat sesuai standar atas 

bantuan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang pada 

pembongkaran bangunan rumah tinggal, cafe resto, dan reflexi di Jalan 

Kawi Nomor 14 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari juga 

memastikan terlebih dahulu barang-barang yang ada di dalam bangunan 
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sudah dikeluarkan sebelum pembongkaran bangunan karaoke di Kawasan 

Masjid Agung Jawa Tengah dilakukan. 

   Berdasarkan upaya penindaklanjutan terhadap pelanggaran-

pelanggaran yang ada pada bangunan rumah tinggal, cafe resto, dan reflexi 

di Jalan Kawi Nomor 14 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari dan 

bangunan karaoke di Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah, dapat 

disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 

2009 tentang Bangunan Gedung sebagai dasar hukumnya memiliki 

kejelasan substansi norma hukum yang bersifat mengikat perihal 

pemberian sanksi terhadap kedua bangunan tersebut di mana telah 

dijatuhkan sanksi administratif sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 

183. Kemudian pada Pasal 184 diuraikan tahapan pemberian sanksi 

administratif pada tahap pembangunan bangunan sebagai berikut: 

(1) Pemilik bangunan gedung yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat 

(6), Pasal 21 ayat (4), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35 ayat 

(1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 117 ayat (2), Pasal 143 ayat (5), dan 

Pasal 156 ayat (2) dikenakan sanksi peringatan tertulis; 

(2) 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 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan 

sanksi berupa pembatasan kegiatan pembangunan; 

(3) Pemilik bangunan gedung yang telah dikenakan sanksi 

 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 14 (empat belas) hari 



98 
 

 
 

 kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran 

 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa 

 penghentian sementara pembangunan dan pembekuan izin 

 mendirikan bangunan gedung; 

(4) Pemilik bangunan gedung yang telah dikenakan sanksi 

 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 14 (empat belas) hari 

 kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran 

 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa 

 penghentian tetap pembangunan, pencabutan izin mendirikan 

 bangunan gedung, dan perintah pembongkaran bangunan gedung; 

(5) Dalam hal pemilik bangunan gedung tidak melakukan 

pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka 

 waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, pembongkarannya dilakukan 

oleh Pemerintah Daerah atas biaya pemilik bangunan gedung; 

(6) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh pemerintah daerah, 

pemilik bangunan gedung juga dikenakan denda administratif yang

 besarnya paling banyak 10 % (sepuluh perseratus) dari nilai total 

bangunan gedung yang bersangkutan; 

(7) Besarnya denda administratif ditentukan berdasarkan berat dan 

ringannya pelanggaran yang dilakukan setelah mendapat 

pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung. 

 Dilanjutkan dengan Pasal 185 sebagai berikut: 

(1) Pemilik bangunan gedung yang melaksanakan pembangunan 

bangunan gedungnya melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) 
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dikenakan sanksi penghentian sementara sampai dengan 

diperolehnya izin mendirikan bangunan gedung; 

(2) Pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan 

bangunan gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.3. Alur Sanksi Administratif pada Bangunan Rumah Tinggal, Cafe 

Resto, dan Reflexi di Jalan Kawi Nomor 14 Kelurahan Tegalsari Kecamatan 

Candisari dan Bangunan Karaoke di Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 

Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari 

 

Dikarenakan bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik 

pemanfaatan ruang maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Bangunan Gedung tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang di 

mana pada bagian Mengingat dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung disebutkan pula Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-

Peringatan Tertulis 

Tenggang waktu: 7 hari 

Pembatasan Kegiatan 

Pembangunan 

Tenggang waktu: 14 hari 

 

Penghentian Sementara 

Pembangunan 

Tenggang waktu: 14 hari 

 

Perintah Pembongkaran  

Bangunan Gedung 

Tenggang waktu: 14 hari 

 

Pembekuan Izin 

Mendirikan Bangunan 

(untuk bangunan di Jalan 

Kawi No. 14) 
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Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

merupakan ketentuan dasar dari pengaturan penataan ruang di Kota Semarang 

yaitu Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011-2031. Pada Pasal 160 ayat (4) 

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Kota Semarang Tahun 2011-2031 dijelaskan mengenai bentuk peran 

masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang di mana dapat dikatakan 

bahwa peran masyarakat dalam penelitian ini juga termasuk bentuk pelaporan 

kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan 

penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar 

rencana tata ruang yang telah ditetapkan. 

Substansi dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Bangunan Gedung merupakan salah satu penjabaran lebih rinci dari 

ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011-2031. 

Dalam Pasal 125 ayat (1) disebutkan izin pemanfaatan ruang yang meliputi: (a.) 

izin prinsip; (b.) izin lokasi/ penetapan lokasi; (c.) izin penggunaan pemanfaatan 

tanah; (d.) izin mendirikan bangunan; dan (e.) izin lain berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Adapun dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung diatur lebih terperinci 

mengenai izin mendirikan bangunan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Bangunan Gedung memiliki korelasi substansi yang cukup jelas dengan 
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Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Kota Semarang Tahun 2011-2031. 

b. Faktor Penegak Hukum 

 Penegak hukum yang berperan menegakkan Peraturan Daerah 

Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung terhadap 

penyelenggaraan bangunan rumah tinggal, cafe resto, dan reflexi di Jalan 

Kawi Nomor 14 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari dan bangunan 

karaoke di Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah adalah Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Semarang. 

 Adapun struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang terdiri dari: 

(a.) Kepala Satuan; 

(b.) Sekretariat, terdiri atas: (1.) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi, 

 (2.) Subbagian Keuangan dan Aset, dan (3.) Subbagian Umum dan 

 Kepegawaian; 

(c.) Bidang Pembinaan Masyarakat, terdiri atas: (1.) Seksi 

 Kewaspadaan Dini, (2.) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan, dan (3.) 

 Seksi Pengaduan; 

(d.) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri 

 atas: (1.) Seksi Ketertiban Umum, (2.) Seksi Operasional, dan (3.) 

 Seksi Pengendalian; 
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(e.) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, terdiri atas: (1.) 

 Seksi Hubungan Antar Lembaga, (2.) Seksi Penegakan Peraturan 

 Daerah, dan (3.) Seksi Pembinaan PPNS; 

(f.) Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas: (1.) Seksi 

 Data dan Informasi Satuan Perlindungan Masyarakat, (2.) Seksi 

 Mobilisasi Satuan Perlindungan Masyarakat, dan (3.) Seksi 

 Pengorganisasian dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan 

 Masyarakat; 

(g.) Jabatan Fungsional. 

 Dilihat dari praktik di lapangan, dapat dikatakan bahwa koordinasi 

antar personel Satpol PP Kota Semarang sudah berlangsung secara 

semestinya di mana dalam proses eksekusi pemberian sanksi administratif 

terhadap bangunan rumah tinggal, cafe resto, dan reflexi di Jalan Kawi 

Nomor 14 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari dan bangunan 

karaoke di Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah Bidang Penegakan 

Perundang-Undangan Daerah berkoordinasi dengan Bidang Ketertiban 

Umum dan Ketenteraman Masyarakat telah mengimplementasikan 

ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 

tentang Bangunan Gedung atas dasar rekomendasi Dinas Penataan Ruang 

Kota Semarang yang berwenang dalam hal teknis guna memenuhi unsur 

kepastian hukum yang mana dengan adanya kepastian hukum akan 

tercipta ketertiban dalam masyarakat. 

 Pada bangunan rumah tinggal, cafe resto, dan reflexi di Jalan Kawi 

Nomor 14 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari, Satpol PP bergerak 
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atas perintah Dinas Penataan Ruang Kota Semarang khususnya Bagian 

Pengawasan. Struktur organisasi Bagian Pengawasan adalah sebagai 

berikut: 

(a.) Bidang Pengawasan 

 Kepala Bidang : Nik Sutiyani, S.T., M.T. 

 NIP  : 196509271991032010 

(b.) Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi 

 Kepala Seksi : Ryan Saputra, S.T. 

 NIP  : 19801220 201001 1 018 

(c.) Seksi Pengawasan Tata Ruang & Bangunan Gedung 

 Kepala Seksi : Ir. Sugeng Yusianto, M.T. 

 NIP  : 196401026 198710 1 000 

(d.) Seksi Penanganan Sengketa Tata Ruang, Tanah & Bangunan 

 Kepala Seksi : Marthika Hanin Dyah, S.H., M.H. 

 NIP  : 19780320 201001 2 000 

 Koordinator Wilayah II (Tembalang, Candisari) dari Seksi 

Pengawasan Tata Ruang & Bangunan Gedung merupakan bagian yang 

bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap 

bangunan rumah tinggal, cafe resto, dan reflexi di Jalan Kawi Nomor 14 

Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari. 

 Dalam penertiban bangunan rumah tinggal, cafe resto, dan reflexi 

di Jalan Kawi Nomor 14 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari 

maupun bangunan karaoke di Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah, 

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota 
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Semarang berkoordinasi dengan Bidang Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyarakat dalam hal personel. Adapun sejumlah 100 

personel Satpol PP Kota Semarang dikerahkan untuk membongkar 

bangunan karaoke di Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah.  

 Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Dinas Penataan Ruang 

Kota Semarang dan Satpol PP Kota Semarang sebagai instansi yang 

berwenang sekaligus bertanggung jawab dalam penindaklanjutan 

pelanggaran pada bangunan rumah tinggal, cafe resto, dan reflexi di Jalan 

Kawi Nomor 14 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari maupun 

bangunan karaoke di Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah sudah cukup 

kompeten dalam hal koordinasi antar aparat masing-masing. Namun 

demikian, pada bangunan karaoke yang terletak di Relokasi Pasar Johar 

Kota Semarang berkaitan dengan surat pernyataan bersama yang dibuat 

oleh pemilik dengan kesepakatan akan mengalihfungsikan bangunan untuk 

kegiatan usaha lain selain karaoke yaitu usaha kuliner, berdasarkan hasil 

pengamatan lapangan yang menyatakan bahwa bangunan tersebut tidak 

dialihfungsikan sebagai tempat usaha kuliner melainkan peternakan sapi 

belum ditindak secara lebih lanjut oleh pihak Satpol PP Kota Semarang. 

c. Faktor Sarana atau Fasilitas 

 Sarana atau fasilitas utama yang digunakan untuk menunjang 

upaya penindaklanjutan pelanggaran pada bangunan rumah tinggal, cafe 

resto, dan reflexi di Jalan Kawi Nomor 14 Kelurahan Tegalsari Kecamatan 

Candisari dan bangunan karaoke di Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 

berkaitan dengan kegiatan pembongkaran adalah alat berat. Adapun alat 
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berat yang digunakan untuk membongkar kelebihan luasan pada bangunan 

rumah tinggal, cafe resto, dan reflexi di Jalan Kawi Nomor 14 Kelurahan 

Tegalsari Kecamatan Candisari adalah Backhoe berjumlah 1 (satu) yang 

diperoleh atas bantuan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dengan 

mengirimkan Surat Permohonan Pinjam Alat Berat No. 640/1177/2019 

kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang perihal memohon bantuan 

untuk pinjam alat berat beserta operatornya digunakan untuk kegiatan 

pembongkaran bangunan yang melanggar sedangkan pembongkaran pada 

bangunan karaoke di Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah dilakukan 

menggunakan 2 (dua) Backhoe. 

d. Faktor Masyarakat 

 Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

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

sudut tertentu, maka masyarakat dapat memengaruhi penegakan hukum 

tersebut. Pada bangunan rumah tinggal, cafe resto, dan reflexi di Jalan 

Kawi Nomor 14 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari, pihak pelapor 

menjadi faktor masyarakat yang mendukung terjadinya penegakan hukum 

atas pelanggaran yang ada pada bangunan tersebut. Adapun berdasarkan 

hasil penelitian terkait surat pengaduan masyarakat, kenyamanan 

lingkungan di sekitar bangunan menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh 

pihak pelapor selain faktor persyaratan administratif. Sedangkan pada 

bangunan karaoke di Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah, dengan tujuan 

menciptakan lingkungan yang mengedepankan nilai-nilai keagamaan 

sekaligus nyaman dan tidak meresahkan, maka berbagai lapisan 
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masyarakat berusaha menyampaikan aspirasinya dengan cara aksi 

solidaritas dan tentu saja mengaplikasikan ketentuan-ketentuan hukum 

yang ada dan berkaitan melalui surat pengaduan masyarakat dengan 

permohonan agar Pemerintah Kota Semarang segera menertibkan 

bangunan-bangunan yang diindikasi melakukan pelanggaran. 

e. Faktor Kebudayaan 

   Masyarakat perkotaan cenderung bersifat individualis tidak 

terkecuali dengan Kota Semarang. Hal ini terlihat dari pengamatan pihak 

pelapor bangunan rumah tinggal, cafe resto, dan reflexi di Jalan Kawi 

Nomor 14 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari yang menyatakan 

bahwa tidak ada iktikad dari pihak pemilik bangunan untuk berkomunikasi 

dengan masyarakat sekitar perihal kegiatan pembangunan bangunan 

tersebut. Walaupun begitu, budaya gotong royong masih diterapkan dalam 

kehidupan masyarakat Kota Semarang di mana hal ini dapat terlihat dari 

aksi solidaritas yang dilakukan oleh komunitas aliansi 3 masjid (Masjid 

Agung Semarang, Masjid Raya Baiturrahman, dan Masjid Agung Jawa 

Tengah) guna menyatakan sikap atas keberadaan bangunan karaoke di 

Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

 Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Peran Masyarakat dalam 

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terhadap Pembangunan Gedung di Kota 

Semarang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang terhadap 

bangunan gedung di Kota Semarang khususnya bangunan rumah tinggal, 

cafe resto, dan reflexi di Jalan Kawi Nomor 14 Kelurahan Tegalsari 

Kecamatan Candisari dan bangunan karaoke di Kawasan Masjid Agung 

Jawa Tengah adalah dengan melakukan pemantauan melalui kegiatan 

pengamatan sekaligus pengaduan kepada Wali Kota Semarang sesuai 

dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 166 Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung. Adapun dasar 

pengaduan terhadap bangunan rumah tinggal, cafe resto, dan reflexi di 

Jalan Kawi Nomor 14 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari adalah 

pelanggaran ketentuan perizinan di mana luas bangunan tidak sesuai 

dengan luas yang tercantum dalam Izin Mendirikan Bangunan sedangkan 

dasar pengaduan terhadap bangunan karaoke di Kawasan Masjid Agung 

Jawa Tengah adalah selain lokasi bangunan yang bertentangan dengan 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang yang menjadikan kawasan 

sekitar Masjid Agung Jawa Tengah sebagai kawasan budaya / religi. 

2. Tindak lanjut dari instansi terkait yaitu Dinas Penataan Ruang Kota 

Semarang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dengan adanya 
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pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh masyarakat terhadap 

bangunan rumah tinggal, cafe resto, dan reflexi di Jalan Kawi Nomor 14 

Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari dan bangunan karaoke di 

Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah adalah dengan menerapkan sanksi 

administratif sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 Peraturan Daerah 

Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung yang 

meliputi Peringatan Tertulis, Pembatasan Kegiatan Pembangunan, 

Penghentian Sementara, hingga Pembongkaran secara sebagian maupun 

keseluruhan bangunan. Namun demikian, pihak Satuan Polisi Pamong 

Praja Kota Semarang belum menindaklanjuti perihal tidak 

dilaksanakannya pengalihfungsian bangunan pasca-pembongkaran oleh 

pemilik bangunan sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah dibuat 

terhadap bangunan karaoke yang terletak di Kawasan Masjid Agung Jawa 

Tengah khususnya di Relokasi Pasar Johar Kota Semarang. 

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka penulis merekomendasikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah dalam hal ini khususnya Pemerintah Kota Semarang 

diharapkan dapat lebih konsisten dalam mengimplementasikan peraturan-

peraturan yang ada berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung 

terutama Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bangunan Gedung dengan meningkatkan kualitas kegiatan pengawasan 

terhadap persyaratan administratif dan persyaratan teknis pada setiap 
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penyelenggaraan bangunan gedung. Selain itu, pemerintah juga 

diharapkan mampu lebih tegas dalam menertibkan bangunan-bangunan 

gedung yang tetap terdapat pelanggaran atau penyimpangan di dalamnya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Bagi masyarakat yang hendak mendirikan bangunan gedung diharapkan 

untuk memerhatikan persyaratan administratif dan persyaratan teknis 

bangunan gedung sesuai dengan yang termuat dalam peraturan perundang-

undangan tentang bangunan gedung yang berlaku. Adapun bagi 

masyarakat di sekitar bangunan gedung diharapkan dapat membantu 

pemerintah dengan melakukan pemantauan melalui kegiatan pengamatan, 

penyampaian masukan, usulan, dan pengaduan terhadap bangunan gedung 

yang memiliki indikasi bangunan gedung yang tidak laik fungsi dan/atau 

bangunan gedung yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan/atau 

pembongkarannya berpotensi menimbulkan gangguan dan/atau bahaya 

bagi pengguna, masyarakat, dan lingkungannya. 
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