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ABSTRAK 

 

Banyaknya bangunan tidak sebanding dengan IMB yang telah dikeluarkan 

atau tidak sebanding dengan IMB yang dimiliki oleh gedung yang ada di Kota 

Tanjungpinang. Diketahui bahwa jumlah gedung dari 4 kecamatan yang ada di 

Kota Tanjungpinang sebanyak 4413 dan hanya ada 727 gedung yang memiliki 

IMB sedangkan sisanya sebanyak 3686 tidak memiliki IMB pada tahun 2013. 

Selain masalah kepemilikan IMB tersebut, masalah yang lain juga dialami oleh 

BP2TPM Kota Tanjungpinang adalah kurangnya pengawasan dari Dinas Tata 

Kota. Selain itu, juga terkendala pada adanya ketentuan dari pemerintah bahwa 

bangunan yang akan dibangunan sekurang-kurangnya harus memperhatikan 

kearifan lokal yang ada di Kota Tanjungpinang. Belum lagi, dengan sistem 

pelayanan permohonan IMB yang rumit.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang men 

ggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat- 

sifat suatu fenomena tertentu. Data dikumpulkan dengan cara observasi, dan 

wawancara kepada informan yang diambil secara purposive sampling. Kemudian 

data tersebut disusun dan disajikan serta dianalisis dengan menggunakan 

deskriptif kualitatif berupa pemaparan yang kemudian dianalisis dan dinarasikan 

sesuai masalah penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan 

Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung dalam hal ini adalah 

kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum terlaksana dengan baik. Hal 

ini dikarenakan faktor sumber daya manusia yang masih kurang seperti perekrutan 

dan penempatan pegawai pada bagian yang tidak sesuai dengan keahlian dan 

kemampuan mereka dan tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah dalam 

memiliki IMB atas bangunan yang dimiliki, dikarenakan pengurusan IMB yang 

terlalu berbelit-belit dan banyaknya dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan 

untuk memiliki IMB, serta tidak adanya sosialisasi sehingga menyebabkan 

banyaknya bangunan di Kota Tanjungpinang yang belum memiliki IMB, yaitu 

sekitar 3686 jenis bangunan dari jumlah total bangunan yang ada di Kota 

Tanjungpinang sebanyak 4413 unit berdasarkan data dari BP2TPM Kota 

Tanjungpinang tahun 2013. Faktor penghambat dan pendukung 



pengimplementasian kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang 

Bangunan Gedung dalam hal ini adalah kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB), faktor dari segi lingkungan kebijakan yaitu masalah kepatuhan masyarakat 

yang rendah karena tidak adanya sosialisasi dari instansi terkait yang berhubungan 

dengan IMB. Sedangkan faktor pendukung adalah adanya ketetapan kebijakan 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung yang 

didalamnya telah termuat segala ketetapan yang mengatur tentang bangunan 

gedung besrta sanksi pelanggarannya. 

 

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan 

 

ABSTRACT 

Many buildings are not comparable with the IMB has issued or is not 

comparable with the IMB owned by the existing building in Tanjungpinang. It is 

known that the number of buildings of 4 districts in Tanjungpinang as 4413 and 

there are only 727 buildings have as many as 3686 IMB while the rest do not have 

a building permit in 2013 In addition to the IMB ownership issues, other problems 

experienced by BP2TPM Tanjungpinang is the lack of supervision of the 

Department of City Planning. In addition, it is also constrained in the provision of 

government that the building will dibangunan at least should pay attention to local 

wisdom in Tanjungpinang. Not to mention, the IMB application service system is 

complicated. 

This research is descriptive qualitative research ggambarkan systematically 

downloading, factual, and accurate information on the facts and the properties of a 

particular phenomenon. Data were collected by means of observation, and 

interviews with informants were taken by purposive sampling. Then the data is 

compiled and presented and analyzed using qualitative descriptive form of later 

analyzed and narrated appropriate research problems.  

The results showed that the Policy Implementation Regional Regulation No. 

7 of 2010 Concerning Building in this case is the ownership of Building Permit 

(IMB) has not done well. This is because the human factor is still lacking such as 

recruitment and placement of employees in part according to their abilities and 

skills and compliance levels are still low in the community have a BMI over who 

owned the building, due to the maintenance of the IMB is too complicated and the 

number of documents need to be prepared to have a building permit, as well as 

lack of socialization, causing many buildings in Tanjungpinang who do not have 

the IMB, which is about 3686 types of buildings from the total number of 

buildings in Tanjungpinang much as 4413 units based on data from BP2TPM 

Tanjungpinang year 2013 factors inhibiting and supporting policy implementation 

Regional Regulation No. 7 of 2010 Concerning Building in this case is the 

ownership of Building Permit (IMB), a factor in terms of environmental 



compliance issues public policy that is low in the absence of dissemination of 

relevant agencies dealing with IMB. While supporting factor is the existence of a 

policy provision Regional Regulation No. 7 of 2010 Concerning Building which 

has contained therein to all the ordinances that regulate building besrta sanctions 

violation.  

 

Keywords: Implementation, Policy 

 

A. PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Penelitian  

Kota Tanjungpinang yang belakangan ini mengalami pertumbuhan yang 

pesat dalam pembangunan dalam berbagai sektor khususnya pada sektor 

pertokoan dan perumahan, dimana Kota otonomi yang baru berumur sekitar 10 

tahun ini merupakan kota sedang berkembang baik dari segi industri, perumahan, 

perdagangan, dan pariwisata sehingga pembangunan gencar dilakukan. Hal ini 

pasti membutuhkan pelayanan ekstra yang harus diberikan pemerintah dalam 

bidang perizinan terhadap masyarakat demi terciptanya pelayanan dan juga 

pengurusan perizinan yang efisien, efektif, dan tepat sasaran. Peningkatan 

pembangunan yang dilakukan di Kota Tanjungpinang secara tidak langsung 

menimbulkan peningkatan pula terhadap permohonan pengajuan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) dengan harapan mendapat pelayanan prima secara dinamis, 

tanggap, cepat, serta tepat sasaran. Oleh sebab itu dengan adanya BP2TPM 

diharapkan pelayanan perizinan terutama dalam pemberian Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) dapat berjalan secara efektif, yaitu sesuai dengan standar 

pelayanan yang akan diterapkan oleh BP2TPM Kota Tanjungpinang.  

Berikut jumlah berkas permohonan IMB yang masuk di Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang tahun 2009–2012 : 

Tabel 1.1. Jumlah Berkas Permohonan IMB Tahun 2009 – 2012 

No. Jenis IMB 
Jumlah Berkas 

2009 2010 2011 2012 

1 Rumah Tinggal 10 70 74 80 

2 Pertokoan 5 81 76 69 

3 Gudang 2 16 11 6 



4 Perkantoran - 2 7 5 

5 Perumahan 2 14 11 25 

6 Tower 2 4 11 2 

7 Renovasi/Penambahan - 15 11 12 

8 Rumah Ibadah - 2 - 1 

9 Sekolah - 5 2 3 

10 Rumah Ssakit - - - 1 

11 Billboard - - - 9 

JUMLAH BERKAS 22 209 203 213 

Sumber : BP2TPM Kota Tanjungpinang, 2012 

Sedangkan data IMB yang sudah ada pada tahun 2009 – 2012 sebagai berikut : 

Tabel 1.2. Data IMB Tahun 2009 – 2012 

No. Jenis IMB 
Jumlah Unit 

2009 2010 2011 2012 

1 Rumah Tinggal 29 116 317 170 

2 Pertokoan 27 450 779 737 

3 Gudang 2 42 25 8 

4 Perkantoran - 3 8 7 

5 Perumahan 59 956 1.345 1.934 

6 Tower 2 4 11 2 

7 Renovasi/Penambahan - 38 31 88 

8 Rumah Ibadah - 4 - 2 

9 Sekolah - 10 2 3 

10 Rumah Sakit - - - 4 

11 Billboard - - - 9 

JUMLAH BERKAS 119 1.673 2.476 2.964 

Sumber : BP2TPM Kota Tanjungpinang, 2012 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa peningkatan pengajuan IMB 

dari tahun ke tahun kian meningkat, khususnya jenis pertokoan dan perumahan. 

Sejalan dengan perkembangan Kota Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi 

Kepulauan Riau. Dimana kota ini memiliki kawasan yang strategis dan terletak di 

segitiga SIJORI (Singapura, Johor, dan Riau) sehingga kota Tanjungpinang 

menjadi aset berharga yang turut berperan terhadap pertumbuhan perdagangan. 

Karena letaknya yang strategis, menyebabkan kota Tanjungpinang mengalami 

perkembangan pembangunan yang sangat drastis. Hal inilah yang menyebabkan 

terjadinya peningkatan permohonan berkas IMB setiap tahunnya. 



Demi memperlancar pelayanan masyarakat akan IMB maka dibentuklah 

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kota 

Tanjungpinang. BP2TPM  merupakan bentuk kebijakan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (PTSP) adalah salah satu usaha pemerintah untuk memberikan pelayanan 

yang optimal kepada masyarakat serta agar pelayanan publik itu sendiri lebih 

efektif. Pelayanan Perizinan Terpadu disini adalah penyelenggaraan perizinan 

mulai dari tahap permohonan sampai tahap penerbitan dokumen (penyerahan izin 

pada pemohon), dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. Pembentukan 

B2TPM berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 53 Tahun 2012 

tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal. 

Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu retribusi Kota 

Tanjungpinang yang berarti sumber pendapatan Daerah. Izin Mendirikan 

Bangunan juga sebagai sarana perizinan dalam rangka mendirikan/merubah 

bangunan dapat digunakan sebagai standar penyesuaian bangunan yang dapat 

melindungi keamanan masyarakat serta lingkungan sekitarnya. Selain itu, Izin 

Mendirikan Bangunan juga dapat digunakan sebagai jaminan hukum yang sah 

kepada masyarakat terhadap kepemilikan gedung. Untuk menunjang 

pembangunan disuatu wilayah khususnya di Kota Tanjungpinang maka dibuatlah 

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Bangunan 

Gedung berikut perizinannya berupa IMB.   

Peraturan Daerah ini serta merta membuat pemerintah daerah berbenah 

untuk mengimplementasikan isi kebijakan tersebut. Namun dalam 

pengimplementasian kebijakan tersebut masih banyak fenomena-fenomena yang 

membuat pengimplentasian isi kebijakan tersebut menjadi tidak dapat terlaksana 

sepenuhnya. Hal ini terjadi karena pertumbuhan bangunan yang pesat tidak 

sebanding dengan permohonan IMB sehingga banyak bangunan yang tidak 

memiliki IMB dalam pengoperasionalannya. Seperti data yang diperoleh dari hasil 

survey Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota 

Tanjungpinang di beberapa kecamatan dan kelurahan pada tahun 2013, data 

tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 



Tabel 1.3. Jumlah Bangunan Yang Memiliki dan Tidak Memiliki IMB 

No Kecamatan Kelurahan 

Jumlah Bangunan 

Ada Izin 
Tidak 

Ada Izin 
Jumlah 

1 
Tanjungpinang 

Barat 

Tanjungpinang 

Barat 
44 185 229 

Kampung Baru 6 298 304 

Bukit Cermin 8 292 300 

Kamboja 69 196 265 

2 Bukit Bestari 

Sei Jang 83 164 247 

Tanjungpinang 

Timur 
67 150 217 

Tanjung Ayun 

Sakti 
27 171 198 

Tanjung Unggat  43 197 240 

Dompak 0 203 203 

3 
Tanjungpinang 

Timur 

Melayu Kota 

Piring 
65 218 283 

Batu Sembilan  58 247 305 

Air Raja 76 172 248 

Pinang Kencana 35 257 292 

Kampung Bulang 63 262 325 

4 
Tanjungpinang 

Kota 

Tanjungpinang 

Kota 
78 95 173 

Kampung Bugis 0 173 173 

Senggarang  5 257 262 

Penyengat 0 149 149 

 TOTAL 727 3686 4413 

Sumber : BP2TPM Kota Tanjungpinang, 2013 

Menurut data di atas diketahui bahwa banyaknya bangunan tidak sebanding 

dengan IMB yang telah dikeluarkan atau tidak sebanding dengan IMB yang 

dimiliki oleh gedung tersebut. Diketahui bahwa jumlah gedung dari 4 kecamatan 

yang ada di Kota Tanjungpinang sebanyak 4413 dan hanya ada 727 gedung yang 

memiliki IMB sedangkan sisanya sebanyak 3686 tidak memiliki IMB pada tahun 

2013.  

Selain masalah kepemilikan IMB tersebut, masalah yang lain juga dialami 

oleh BP2TPM Kota Tanjungpinang adalah kurangnya pengawasan dari Dinas 

Tata Kota mengenai ketidaksesuaian bentuk bangunan dengan IMB yang 

diperoleh oleh masyarakat atau pengembang pertokoan di Kota Tanjungpinang. 



Dinas Tata Kota juga mengalami ketidakberanian untuk melakukan eksekusi pada 

bangunan yang tidak ber-IMB. Selain itu, juga terkendala pada adanya ketentuan 

dari pemerintah bahwa bangunan yang akan dibangunan sekurang-kurangnya 

harus memperhatikan kearifan lokal yang ada di Kota Tanjungpinang, misalnya 

pada bangunan yang akan dibangun harus mengandung/memiliki bentuk dan 

unsur-unsur yang mencerminkan budaya melayu. Belum lagi, dengan sistem 

pelayanan permohonan IMB yang rumit menyebabkan masyarakat yang akan 

mengurus kepemilikan IMB menjadi enggan dan ogah-ogahan untuk mengurus 

IMB tersebut. Seyogyanya kepengurusan IMB seharusnya melalui Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang pengurusannya hanya dipusatkan pada satu 

tempat saya. Namun dengan dibentuknya BP2TPM ini menyebabkan masyarakat 

yang akan mengurus kepemilikan IMB menjadi rumit karena mereka harus 

mendatangi dinas-dinas terkait dengan kepengurusan IMB secara 

mandiri/perorangan. Dinas terkait tersebut seperti Dinas Tata Kota dan Badan 

Lingkungan Hidup. Fenomena-fenomena inilah yang menyebabkan kurangnya 

animo masyarakat untuk memiliki IMB atas bangunan yang akan mereka bangun, 

sehingga pertumbuhan bangunan tidak berbanding lurus/tidak sebanding dengan 

IMB yang dikeluarkan. Dengan demikian pengimplementasian kebijakan 

Pemerintah Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) tidak terlaksana dengan baik.  

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kota 

Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) Gedung Di Kota Tanjungpinang (Studi : Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kota Tanjungpinang)” 

2. PerumusanMasalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dalam penelitian ini 

dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut : 



1. Bagaimanakah implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang 

Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung di 

Kota Tanjungpinang ? 

2. Faktor-Faktor apakah yang menghambat dan mendukung implementasi 

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung di Kota Tanjungpinang ? 

3. TujuanPenelitian 

Tujuan penelitian menurut Riduwan (2009 : 14) bahwa tujuan penelitian 

adalah keinginan-keinginan peneliti atas hasil penelitian dengan mengetengahkan 

indikator-indikator apa yang hendak ditemukan dalam penelitian, terutama yang 

berkaitan dengan variabel-variabel penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui pengimpelementasian kebijakan Peraturan Daerah Kota 

Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) Gedung di Kota Tanjungpinang apakah sudah sesuai dengan isi 

kebijakan atau belum sesuai.  

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung 

implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2010 

tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung di Kota Tanjungpinang. 

3. Metode Penelitian  

Metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah kualitatif 

dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualititaf menurut Silalahi (2009 : 

77) didefinisikan sebagai suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah 

sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk 

dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun 

dalam sebuah latar alamiah. Sedangkan menurut Santana (2007 : 29) menyatakan 

bahwa memproses pencarian gambaran data dari konteks kejadiannya langsung, 

sebagai upaya melukiskan peristiwa persis kenyataannya yang berarti membuat 

berbagai kejadiannya seperti merekat dan melibatkan persepektif (peneliti) yang 

partisipatif di dalam berbagai kejadian dalam fenomena yang diamatinya. Adapun 



pengertian atau definisi dari jenis penelitian deskriptif adalah pendekatan yang 

bertujuan untuk melihat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai 

fakta-fakta dan sifat- sifat populasi tertentu. 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Konsep Kebijakan Publik  

Kebijakan menurut Suharto (2012 : 7) bahwa kebijakan adalah suatu 

ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengerahkan cara-cara bertindak 

yang dibuat secara terencana, dan konsistensi dalam mencapai tujuan tertentu. 

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Winarno (2007 : 17) 

mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-

kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus 

dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. 

Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert 

Eyestone sebagaimana dikutip Agustino (2012 : 6) mendefinisikan kebijakan 

publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya.”   

Young dan Quinn sebagaimana dikutip oleh Suharto (2012 : 44) 

mengemukakan 5 (lima) konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik  

adalah : 

1) Tindakan pemerintah yang berwenang. 

2) Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. 

3) Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. 

4) Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.  

5) Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor.  

Wahab (2008 : 32) mengemukakan beberapa bentuk kebijakan publik yang 

secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi tiga:  

1) Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum/mendasar. Sesuai dengan 

UU No.10/2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan pasal 7, hirarkinya 

yaitu; (1) UUD Negara RI Thn 1945; (2) UUD/Peraturan Pemerintah Pengganti 



UU; (3) Pereaturan Pemerintah; (4) Peraturan Presiden; dan (5) Peraturan 

Daerah. 

2) Kebijakan publik yang bersifat meso (menengah) atau penjelas pelaksana, 

dimana kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran 

Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati. Kebijakannya dapat pula 

berbentuk surat keputusan bersama antar Menteri, Gubernur dan 

Bupati/Walikota. 

3) Kebijakan publik yang bersifat mikro, adalah kebijakan yang mengatur 

pelaksanaan atau implementai dari kebijakan diatasnya. Bentuk kebijakannya 

adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, 

Gubernur, Bupati/Walikota. 

2.1. Implementasi  

Ripley dan Franklin (Winarno, 2007 : 145) berpendapat bahwa 

implementasi adalah :  

“Apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan 

otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran 

yang nyata (tangible ouput).”  

 

Merujuk pada pengertian di atas, istilah implementasi menunjuk pada 

sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan 

program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintah. Implementasi 

mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan) oleh berbagai aktor, khusunya 

para birokrat, yang dimaksudkan untuk program berjalan. 

Leo Agustino (2012 : 138), menjelaskan tentang implementasi bahwa 

implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah 

pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi 

kebijakan merupakan suatu proses  yang begitu  kompleks bahkan  tidak  jarang 

bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.  

Selain hal  tersebut, menurut Eugene Bardach (Agustino 2012 : 138) 

melukiskan kerumitan dalam proses implementasi, yaitu :  

“Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang 

kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam 

kata-kata dan slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para 



pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Lebih sulit lagi untuk 

melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang 

termasuk mereka anggap klien.” 

 

Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2008 : 43) merumuskan tentang 

implementasi yang menyatakan bahwa : 

“Proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh 

individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau 

swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan 

dalam keputusan kebijaksanaan.“ 

 

Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2008 : 43), menjelaskan makna 

implementasi yaitu : 

“Memahami apa yang senyatanya terjadi, sesudah suatu program dinyatakan 

berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi 

kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah 

disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik 

usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan 

akibat/dampak nyata pada masyarakat atau suatu peristiwa.” 

 

Winarno dalam bukunya Kebijakan Publik Teori dan Proses (2007 : 145) 

mengutip apa yang disampaikan oleh Ripley dan Franklin dalam Bureucracy and 

policy implentation yang berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang 

terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, 

kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible 

ouput).  Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti 

pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan 

oleh pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa 

tindakan) oleh berbagai aktor, khusunya para birokrat, yang dimaksudkan untuk 

program berjalan. 

Jadi berdasarkan beberapa pandangan di atas dapat dijelaskan bahwa 

implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan setelah adanya suatu 



keputusan, dimana suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran 

tertentu, dengan melakukan serangkaian aktivitas. 

2.2. Implementasi Kebijakan  

Agustino (2012 : 139) mengemukakan beberapa definisi dari beberapa 

sumber mengenai implementasi kebijakan:  

1. Van Meter dan Van Horn, merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-

tindakan yang dilakukan baik oleh invidu-individu (pejabat) atau kelompok 

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang 

telah digariskan dalam keputusan kebijakan. 

2. Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier, menjelaskan makna implementasi 

kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam 

bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau 

keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. 

Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, 

menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai 

cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.  

Berdasarkan definisi di atas, Agustino (2012 : 139) menyimpulkan bahwa 

implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan 

melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan 

mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu 

sendiri. Lebih jauh lagi dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan 

menyangkut 3 (tiga) hal, yaitu : (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan, (2) 

adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan (3) adanya hasil kegiatan.  

Riant Nugroho (2003:158) menjelaskan tentang implementasi kebijakan 

yang menyatakan bahwa :  

“Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan 

dapat mencapai tujuan, tidak lebih atau tidak kurang. Untuk 

mengimplementasikan kebijakan, maka ada dua pilihan langkah yang ada, 

yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program seperti 

melakukan razia pegawai atau melalui formulasi kebijakan derivat atau 

turunan dari kebijakan tersebut.” 



Implementasi kebijakan oleh Dwiyanto (2008:143) menerangkan tentang 

“Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan, tahap ini 

menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar 

aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcomes 

seperti yang telah direncanakan “ 

Nawawi (2007 : 138) mengemukakan beberapa teori dari beberapa ahli 

mengenai implementasi kebijakan, yaitu: 

1. Teori George C. Edward III  

Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat 

variabel, yaitu:  

a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar 

implmentor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi 

tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran 

(target groups), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. 

b. Sumber daya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara 

jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya 

untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. 

Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya 

kompetensi implementor dan sumber daya finansial. 

c. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oeh implementor, 

seperti komitmen, kejujuran, dll. Apabila implementor memiliki disposisi 

yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan 

baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III 

menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah 

apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. 

Oleh karena itu, untuk mengantispasinya, dapat mempertimbangkan/ 

memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif. 

d. Struktur birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam 

organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya 



kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda 

diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga 

menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian 

laporan. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung 

melemahkan pegawasan dan menimbulkan red-tape yakni prosedur 

birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi 

tidak fleksibel. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating 

Procedure (SOP) dan fregmentasi.  

2. Teori Merilee S. Grindle  

Teori ini berpendapat bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua 

variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan 

implementasi (context of implementation).  

a. Variabel isi kebijakan mencakup; (1) Sejauh mana kepentingan kelompok 

sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan; (2) Jenis manfaat 

yang diterima oleh target groups; (3) Sejauh mana perubahan yang 

diinginkan dari sebuah kebijakan; (4) Apakah letak suatu program sudah 

tepat; (5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya 

dengan rinci; dan (6) Apakah sebuah program kebijakan didukung oleh 

sumber daya yang memadai.  

b. Variabel lingkungan kebijakan, yaitu mencakup; (1) Seberapa besar 

kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang 

terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) Karakteristik institusi dari rezim 

atau pemerintahan yang sedang berkuasa dimana program tersebut 

dilaksanakan; dan (3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok 

sasaran.  

3. Teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli  

Teori ini berpendapat bahwa terdapat empat kelompok variabel yang dapat 

mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni kondisi lingkungan; 

hubungan antar organisasi; sumber daya organisasi untuk implementasi 

program; karakteristik dan kemampuan agen pelakasana.  



4. Teori David L. Weimer dan Aidan R. Vining  

Weimer dan Vining mengemukakan bahwa terdapat tiga kelompok variabel 

besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, 

yaitu: 

a. Logika kebijakan, dimana hal ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang 

ditetapkan masuk akal (reasonable) dan mendapat dukungan teoritis. 

b. Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan akan mempengaruhi 

keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dimana yang dimaksud 

lingkungan dalam hal ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, 

dan fisik atau geografis. Suatu kebijakan yang berhasil pada suatu daerah, 

bisa saja gagal diimplementasikan pada daerah lain yang berbeda.  

c. Kemampuan implementor kebijakan. Tingkat kompetensi impelementor 

mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. 

Hogwood dan Gun (dalam Nugroho, 2008 : 441) menyebutkan bahwa 

secara umum ada tiga faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi. 

Pertama, karena kebijakan yang buruk (bad policy). Sejak awal perumusan 

kebijakan tersebut dilakukan secara sembrono, tidak lengkap  informasi  yang 

diperlukan dalam  perumusan kebijakan, salah memilih masalah, tujuan dan target 

yang tidak jelas. Kedua, karena pelaksanaannya yang memang buruk (bad 

execution),  misalnya karena kurang koordinasi antar pelaksana, tidak cukup 

sarana dan prasarana penunjang. Ketiga, adanya faktor nasib yang tidak 

menguntungkan (bad luck). Semua syarat untuk keberhasilan implementasi sudah 

terpenuhi, tetapi ada hambatan-hambatan yang tidak dapat ditanggulangi dengan 

cara  yang  rasional sekalipun. 

Ukuran keberhasilan maupun kegagalan dari suatu kebijakan sebagian 

besar ditentukan dari implementasi kebijakan, sebagaimana dikemukakan oleh 

Nugroho (2008: 501) bahwa rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi 

adalah 60% sisanya, 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan 

implementasi. Keberhasilan/kesuksesan/success sendiri dalam Oxford Advanced 

Learner’s Dictionary disebutkan sebagai “achievement of one’s aims, fame, 



wealth, etc”.  

Menurut Bridgman & Davis, Fenn, dan Turner & Hulme dalam Badjuri 

dan Yuwono (2002, 113-129), terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil dari 

kesuksesan sebuah kebijakan, yaitu: 

1) Jika kebijakan publik didesain tidak berdasar kerangka dan acuan teori yang 

kuat dan jelas, maka implementasinya akan terganggu.  

2) Antara kebijakan dan implementasi harus disusun suatu korelasi yang jelas 

sehingga konsekuensi yang diinginkanpun jelas.  

3) Implementasi kebijakan publik akan gagal jika terlalu banyak lembaga yang 

bermain. 

4) Sosialisasi kebijakan kepada mereka yang akan melaksanakan kebijakan 

sangatlah penting karena akan sangat mempengaruhi keberhasilan 

implementasi. 

5) Evaluasi kebijakan secara terus menerus (monitoring) terhadap sebuah 

kebijakan sangatlah krusial karena sebuah kebijakan akan berevolusi menjadi 

baik dan efisien jika ada evaluasi yang terus menerus dan berkesinambungan.  

6) Untuk berhasil dengan baik, pembuat kebijakan publik harus menaruh 

perhatian yang sama terhadap implementasi dan perumusan kebijakan.  

Agustino (2012 : 157) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

dilaksanakan atau tidaknya suatu kebijakan publik sebagai berikut : 

a. Faktor penentu pemenuhan kebijakan terdiri atas ;  

1) Respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah. 

Artinya penghormatan atau pengakuan masyarakat kepada pemerintah yang 

berkuasa oleh karena legitimasinya sehingga masyarakat secara otomatis 

mengikuti ajakan pemerintah melalui undang-undang, peraturan pemerintah, 

peraturan daerah, keputusan pemerintah, dan sebagainya.  

2) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Artinya adanya 

individu/sekelompok warga mau menerima dan melaksanakan kebijakan 

publik sebagai sesuatu yang logis, rasional, serta memang dirasa perlu.  



3) Adanya sanksi hukum. Artinya seseorang akan dengan terpaksa 

mengimlementasikan dan melaksanakan suatu kebijakan karena takut 

terkena hukuman (sanksi) seperti; denda, kurungan, dan sanksi-sanksi 

lainnya.  

4) Adanya kepentingan publik. Maksudnya bahwa kebijakan tersebut 

berhubungan erat dengan hajat hidup masyarakat (mereka). Dimana 

masyarakat merasa bahwa kebijakan tersebut dibuat secara sah, 

konstitusional, dan dibuat oleh pejabat publik yang berwenang, serta melalui 

prosedur yang sah yang telah tersedia.   

5) Adanya kepentingan pribadi. Artinya seseorang atau kelompok orang sering 

memperoleh keuntungan langsung dari suatu proyek implementasi 

kebijakan, maka dari itu dengan senang hati mereka akan menerima, 

mendukung, dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan.  

6) Masalah waktu. Artinya seiringa berjalannya waktu yang pada akhirnya 

kebijakan yang dulunya pernah ditolak dan dianggap kontroversial, berubah 

menjadi kebijakan yang wajar dan dapat diterima.  

b. Faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan, terdiri atas ; 

1) Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang mengada. 

Artinya kebijakan terseut dianggap bertentangan secara ekstrim dengan 

sistem nilai yang dianut oleh suatu masyarakat secara luas, atau kelompok-

kelompok tertentu secara umum, maka maka dapat dipastikan kebijakan 

publik yang hendak diimplementasikan akan sulit untuk terlaksana.   

2) Tidak adanya kepastian hukum. Artinya tidak adanya kepastian hukum, 

ketidakjelasan aturan-aturan hukum, atau kebijakan-kebijakan yang saling 

bertentangan satu sama lain dapat menjadi sumber ketidakpatuhan warga 

pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.  

3) Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi. Artinya jika tujuan 

organisasi yang dimasuki oleh orang0orang yang terlibat dalam suatu 

organisasi segagasan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, 

maka ia akan mau melakukan ketetapan pemerintah tersebut dengan tulus.   



4) Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum. Artinya 

masyarakat selektif dalam mematuhi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan 

oleh pemerintah.  

C. PEMBAHASAN 

 

1. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 

7 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung di Kota 

Tanjungpinang 

Kota Tanjungpinang sebagai salah satu Ibukota yang saat ini 

perkembangannya sangat cepat. Sejalan dengan itu, pembangunan infrastruktur, 

bangunan perumahan, dan pertokoan kian marak sehingga tidak menutup 

kemungkinan pembangunan yang luar biasa ini didalamnya terjadi ketidaktertiban 

masyarakat dalam memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) baik karena 

ketidaktahuan masyarakat maupun karena kelalaian sumber daya manusia dari 

instansi yang terkait, seperti Dinas Tata Kota dan BP2TPM.  

Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi 

untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung 

terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau 

seluruhnya berada di atas, atau di dalam tanah dan/atau air. 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 (Perda N0.7 Tahun 2010 Tentang 

Bangunan Gedung, Bab 1 Pasal 1 ayat (10), (11)). 

Bangunan yang sudah atau yang akan di bangun ini diharapkan kepada 

pemiliknya untuk mengurus IMB terlebih dahulu. IMB juga perlu diperbaharui 

apabila dalam perjalanannya bangunan mengalami perubahan signifikan atau 

renovasi yang menimbulkan kegiatan yang berdampak pada lingkungan seperti 

perubahan fungsi dan atau bentuk maka pemilik harus mengurus IMB kembali.  



Membangun bangunan dengan  terencana tidak akan melewatkan peraturan 

yang berlaku demi pencapaian kondisi lingkungan yang mendukung segala 

aktivitasnya. Untuk menghindari persoalan seperti diatas, maka setiap pendirian 

bangunan haruslah dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

Kegunaan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) adalah untuk menata pola 

penggunaan ruang kota dan sekaligus mencegah munculnya bangunan-bangunan 

yang dinilai dapat merusak dan membahayakan keselamatan warga kota. Selain 

itu IMB digunakan untuk menertibkan bangunan gedung yang ada dan untuk 

tercapainya bangunan yang sesuai dengan fungsinya dan memenuhi persyaratan 

teknis dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. 

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang membuat suatu 

kebijakan yang mengatur tentang pendirian dan syarat-syarat bangunan yang 

memenuhi kriteria yang meliputi tata bangunan, lingkungan, dan persyaratan 

keandalan bangunan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kota 

Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung. 

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, diharapkan akan memberikan 

landasan hukum, sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

khususnya di bidang perizinan bangunan, pengawasan dan ketertiban terhadap 

bangunan yang berada di Kota Tanjungpinang. Dengan IMB (Izin Mendirikan 

Bangunan), maka masyarakat kota Tanjungpinang dapat memiliki bangunan yang 

statusnya tercatat di pemerintahan kota Tanjungpinang dan memiliki kekuatan 

hukum sehingga akan menghindarkan pemiliknya dari sebutan bangunan liar yang 

rawan akan pembongkaran paksa oleh pemerintah karena dinilai melanggar 

aturan. 

Kebijakan ini merupakan kebijakan publik yang dibuat dengan maksud dan 

tujuan untuk memeberikan solusi ke masyarakat, khususnya mengenai 

pembangunan bangunan gedung di kota Tanjungpinang. Menurut Keputusan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 

menyatakan bahwa Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang 

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan public sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka  pelaksanaan ketentuan 



peraturan perundang-undangan. Senada dengan itu, Moleong dalam Ismail (2010 : 

85) mengartikan pelayanan publik sebagai pemberian layanan terhadap keperluan 

orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 

Namun demikian, fenomena yang terjadi di kota Tanjungpinang sangat jauh 

dari harapan. Berdasarkan hasil observasi dan data dokumentasi yang diperoleh 

dari BP2TPM Kota Tanjungpinang menunjukkan bahwa pada tahun 2013 terdapat 

4413 bangunan yang terdapat di 4 Kecamatan di Tanjungpinang yaitu Kecamatan 

Tanjungpinang Barat, Kecamatan Bukit Bestari, Kecamatan Tanjungpinang 

Timur, dan Kecamatan Tanjungpinang Kota. Dari 4413 bangunan yang terdata, 

sebanyak 3686 bangunan yang tidak memiliki IMB. Hal ini sangat jauh dari 

harapan pemerintah kota Tanjungpinang. Data jumlah bangunan yang memiliki 

dan tidak memiliki IMB di kota Tanjungpinang per Kecamatan dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 4.3. Jumlah Bangunan yang Memiliki dan Tidak Memiliki IMB Per 

Kecamatan di Kota Tanjungpinang Tahun 2013 

No Kecamatan Kelurahan 

Jumlah Bangunan 

Ada 

Izin 

Tidak 

Ada Izin 
Jumlah 

Persentase 

(%) Yang 

Tidak Ada 

Izin 

1 
Tanjungpinang 

Barat 

Tanjungpinang 

Barat 
44 185 229 80,79 % 

Kampung Baru 6 298 304 98,03 % 

Bukit Cermin 8 292 300 97,33 % 

Kamboja 69 196 265 73,96 % 

Jumlah 127 971 1098  

2 Bukit Bestari 

Sei Jang 83 164 247 66,40 % 

Tanjungpinang 

Timur 
67 150 217 69,12 % 

Tanjung Ayun 

Sakti 
27 171 198 86,36 % 

Tanjung Unggat  43 197 240 82,08 % 

Dompak 0 203 203 100 % 

Jumlah 220 885 1105  

3 
Tanjungpinang 

Timur 

Melayu Kota 

Piring 
65 218 283 77,03 % 

Batu Sembilan  58 247 305 80,98 % 



Air Raja 76 172 248 69,35 % 

Pinang Kencana 35 257 292 88,01 % 

Kampung 

Bulang 
63 262 325 80,62 % 

Jumlah 297 1156 1453  

4 
Tanjungpinang 

Kota 

Tanjungpinang 

Kota 
78 95 173 54,91 % 

Kampung Bugis 0 173 173 100 % 

Senggarang  5 257 262 98,09 

Penyengat 0 149 149 100 % 

Jumlah 83 674 757  

 GRAND TOTAL 727 3686 4413  

Sumber : BP2TPM Kota Tanjungpinang, 2013 

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan 

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Bangunan 

Gedung di Kota Tanjungpinang, khususnya yang terkait dengan kepemilikan Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan 

dengan banyaknya jenis bangunan yang belum memiliki IMB atas bangunan yang 

mereka miliki. Khususnya di Kecamatan Bukit Bestari, Kelurahan Dompak semua 

bangunan belum memiliki IMB. Demikian halnya dengan yang ada di Kecamatan 

Tanjungpinang Kota, Kelurahan Kampung Bugis dan Penyengat semua bangunan 

belum memiliki IMB.   

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BP2TPM Kota 

Tanjungpinang, Drs. Tengku Dahlan MT mengenai IMB yang sudah dikeluarkan 

sejak tahun 2013, Tengku menjelaskan bahwa : 

“Jumlah bangunan yang sudah memiliki IMB sejak tahun 2009-2012 sekitar 

empat ratusan baik perumahan, rumah, pertokoan, dan lain sebagainya. 

Khusus untuk tahun 2013, kami telah mengeluarkan IMB sebanyak 300 untuk 

berbagai jenis bangunan seperti ruko, rumah, dan usaha perumahan.” 
 

Jika melihat data yang ada saat ini yaitu tahun 2013, ternyata masih banyak 

bangunan yang belum memiliki IMB. Jika tahun 2013, jumlah IMB yang 

dikeluarkan sebanyak 300 unit, berarti masih banyak bangunan yang juga belum 

memiliki IMB yaitu sebanyak 3686 jenis bangunan dari jumlah total bangunan 

yang ada di Kota Tanjungpinang sebanyak 4413 unit.  



IMB merupakan surat/sertifikat izin mendirikan bangunan yang diberikan 

oleh Walikota/Kepala Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan 

kegiatan mendirikan atau  membongkar suatu bangunan yang dapat diterbitkan 

apabila rencana bangunan dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang meliputi 

aspek pertanahan, aspek planologis (perencanaan), aspek teknis, aspek kesehatan, 

aspek kenyamanan, dan aspek lingkungan. Seperti yang dijelaskan dalam Perda 

No. 7 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bab 1, pasal 1 

bagian 18 yang mengatakan bahwa : 

“Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah 

perizinan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan 

gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, 

dan/atau merawat bangunan gedung  sesuai  persyaratan  administratif  dan  

persyaratan  teknis  yang berlaku.” 

 

Lebih lanjut lagi, dikatakan oleh Tengku Dahlan mengenai kegunaan dan 

pentingnya kepemilikan IMB, dia menjelaskan : 

“kegunaan kepemilikan IMB adalah untuk menertibkan bangunan gedung 

yang ada di Kota Tanjungpinang agar tidak dibangun secara sembarangan 

dan tanpa aturan sehingga beresiko buruk bagi masyarakat bahkan bagi 

pemilik gedung dan pentingnya IMB dimiliki masyarakat, tidak hanya 

sebagai pelengkap legalitas bangunan yang dimiliki. Tapi, pengurusan IMB 

itu sangat berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).” 

 

Jadi disini jelas bahwa IMB sangat penting baik bagi masyarakat maupun 

bagi pemerintah demi berputarnya roda pemerintahan di Kota Tanjungpinang, 

karena pengurusan IMB berhubungan dengan retribusi, dan retribusi ini 

merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota 

Tanjungpinang. Selain itu, bangunan yang sesuai dengan peruntukkannya dan 

telah sesuai dengan persyaratan teknisnya seperti tata bangunan dan lingkungan 

dan persyaratan keandalan bangunan. Menurut Perda Kota Tanjungpinang No.7 

tahun 2010 tentang bangunan gedung, bagian kedua mengenai persyaratan teknis 

paragraf 1 pasalnya yang ke-10 menjelaskan : 

1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan 

fungsi dan klasifikasinya; 



2) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi persyaratan tata bangunan dan lingkungan dan persyaratan 

keandalan bangunan; 

3) Persyaratan tata  bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, 

arsitektur bangunan, dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan; 

4) Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan 

kemudahan; 

5) Persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) meliputi persyaratan kepadatan, ketinggian dan 

jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan untuk lokasi yang 

bersangkutan.”  

 

Semua persyaratan-persyaratan yang ada dalam isi kebijakan sudah jelas 

dan diperjelas lagi dengan dibuatnya standar prosedur permohonan IMB yang 

dikeluarkan oleh BP2TPM Kota Tanjungpinang untuk gedung pertokoan sebagai 

berikut (BP2TPM Kota Tanjungpinang, 2014) : 

1. Rekomendasi Teknis Peruntukan Lahan (Adviceplan) dari Dinas Tata Kota 

Keebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang. 

2. Rekomendasi Kajian Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL) dari Badan 

Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang. Untuk luas lahan > dari 1 hektar – 

UKL – UPL dan khusus untuk bangunan pertokoan > dari 2 unit – SPPL. 

3. Rekomendasi Izin Timbun bila di lokasi adanya Rencana Timbunan/Cut and 

Fill dari Kantor Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi 

(KP2KE) Kota Tanjungpinang.  

4. Mengisi formulir serta Pernyataan Permohonan IMB dan Surat Keterangan 

sempadan Batas Tanah yang diketahui Lurah dan Camat setempat.  

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon. 

6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Tanah/Lahan. 

7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi-saksi dipernyataan IMB. 

8. Fotocopy Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir. 

9. Fotocopy Sertifikat Tanah. 

Catatan :  

a. Harus menunjukkan Sertifikat Asli saat penyerahan berkas 

permohonan.  



b. Tidak dapat menggunakan Surat Alas Hak namun memakai Surat 

Jual Beli yang ditandatangani oleh Notaris.  

10. Data Penyelidikan Tanah (Sondir Test) untuk semua jenis bangunan lebih dari 

2 lantai keatas. 

11. Analisa Perhitungan Konstruksi untuk semua jenis bangunan lebih dari 2 

lantai keatas. 

12. Gambar Rencana Bangunan (Format kertas gambar ukuran A3 dengan kop 

nama gambar, ditandatangani dan di cap oleh perusahaan) : 

Gambar Teknis Bangunan : 

a. Gambar Situasi 

b. Gambar Site Plan (Lampirkan Luas KDH (Luas Arreal dan Jenis 

Penghijauan/KLB/KDB dan GSB)). 

c. Gambar Tampak (tampak depan, tampak samping, tampak kanan dan kiri, 

tampak belakang). 

d. Gambar Potongan Bangunan. 

e.  Gambar Rencana Pondasi. 

f. Gambar Rencana Atap. 

g. Gambar Pembesian Pondasi, Detail Pondasi dan Plat Lantai. 

h. Gambar Pembesian Sloof, Balok dan Kolom. 

i. Gambar Rencana Instalasi Listrik dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. 

j. Gambar Rencana Instalasi Air Bersih dan Air Kotor : 

 Sumur Resapan, pembuangan Air Limbah dari bangunan yang akan 

dilairkan ke parit umum harus melalui sumur resapan terlebih dahulu. 

k. Gambar Master Plan Drainase Lingkungan Keseluruhan : 

 Untuk Instalasi Air Kotor/Drainase harus dilengkapi gambar Master 

Plan Drainase Lingkungan serta Gambar Rencana Penampang Parit dan 

Gambar Penampang Parit Ligkungan serta dijelaskan arah pembuangan 

akhirnya/Run Off.  

l. Gambar Detail Biopori/Resapan. 

13. Fotocopy IMB lama (untuk penambahan dan pengembangan bangunan). 



14. Surat Kuasa, Akta Jual Beli, Akta Perjanjian Kerjasama (Bila Nama Pemilik 

Sertifikat tidak sama dengan Nama Pemohon IMB). 

15. Bangunan harus memiliki taman/penghijauan. 

16. Surat Kuasa yang menyatakan mewakilkan pengurusan IMB (bukan a.n. 

Pemilik Bangunan). 

Semua dokumen ini harus dilengkapi untuk mengurus IMB khususnya bagi 

bangunan gedung. Jika salah satunya tidak dilengkapi maka IMB akan tidak 

dilanjutkan dan pihak BP2TPM akan menangguhkan (tidak memproses) berkas-

berkas yang tidak lengkap.  

Hasil wawancara dengan masyarakat pengguna IMB, Octa Pandu 

Wibiksono pemilik salah satu ruko yang ada di daerah Dompak dan 

Tanjungpinang Kota mengatakan : 

“karena persyaratan administrasi yang terlalu banyak dan sangat 

menyulitkan kami sehingga sampai saat ini kami belum memiliki IMB. 

Mengurusnya terlalu lama dan banyak yang harus saya urus, dan setelah 

saya ajukan/daftarkan ternyata sampai saat ini belum juga 

dikeluarkan/diterbitkan IMB-nya. Jika ada kekurangan pada berkas yang 

kami ajukan, setidaknya ada pemberitahuan dari pihak BP2TPM untuk 

melengkapi berkas-berkas yang kurang.” 

 

Setelah hal ini dikomfirmasikan ke pihak BP2TPM mengenai tidak terbitnya 

atau keterlambatan penerbitan IMB ini, Hendri, ST selaku Kepala Bidang 

Perizinan Tertentu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 

Kota Tanjungpinang (BP2TPM) Kota Tanjungpinang mengatakan : 

“lamanya proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) lantaran harus 

melalui persyaratan administrasi dan teknis. Persyaratan administrasi itu 

seperti akta, KTP, dan lainnya. Sedangkan persyaratan teknis harus terlebih 

dahulu di urus di Dinas Tata Kota dan BLH. Jika semua sudah dianggap 

lengkap maka baru diteruskan kembali ke BP2TPM Kota Tanjungpinang.” 

 

Lebih lanjutnya lagi dikatakan Hendri bahwa : 

“jika berkas atau persyaratan sudah lengkap dan tidak ada kekurangan kita 

akan melanjutkannya ke prosedural teknis seperti pemeriksaan gambar dan 

waktu yang diperlukan 14 hari kerja. Setelah itu, IMB bisa diterbitkan. Dan 

jika masih ada warga juga yang kesulitan dalam pengurusan IMB, silahkan 

datang ke saya. Tentu akan kita bantu. Saat ini kita sedang mengupayakan 

pengurusan IMB dilakukan dengan sistem online. Memang saat ini 



penerbitan IMB memerlukan pengawasan ketat. Mengingat sejak pergantian 

Walikota. Beliau (Walikota Lis Darmansyah, SH), menegaskan dan 

memperingatkan agar penerbitan IMB harus benar-benar sesuai 

procedural.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dianalisis jika dalam proses 

pendaftaran dan permohonan IMB, jika terjadi kekurangan berkas maka pihak 

BP2TPM tidak ada inisiatif untuk memberitahukan ke pemohon untuk 

melengkapi berkas yang diajukan. Pemohon setidaknya aktif sendiri dalam 

mencari tahu mengenai berkas-berkas yang diajukan apakah telah lengkap dan 

sesuai dengan ketentuan dan siap diproses ataukah masih ada kekurangan. Hal-hal 

seperti inilah yang sebaiknya diperhatikan oleh BP2TPM mengenai kepengurusan 

dan berkas permohonan IMB agar masyarakat segera dan memiliki IMB pada 

setiap bangunan yang akan mereka dirikan. Agar segala resiko dan 

ancaman/bahaya perihal pembangunan gedung tersebut dapat terhindarkan. 

Demikian halnya dengan ketertiban dan keteraturan pembangunan gedung yang 

memenuhi ketentuan dan tata kota sehingga tujuan dari implementasi kebijakan 

Perda No.7 tahun 2010 tentang bangunan gedung dapat terwujud.  

Dilihat dari segi kepatuhan, dikatakan oleh Kepala BP2TPM Kota 

Tanjungpinang dan Kepala Bidang Perizinaan BP2TPM Kota Tanjungpinang 

bahwa :  

“kepatuhan masyarakat masih sangat kurang. Kami katakan kurang karena 

jumlah permohonan atau berkas yang masuk sampai saat ini tidak sebanding 

dengan jumlah bangunan yang ada saat ini di Kota Tanjungpinang.”  

 

Kurang patuhnya masyarakat ini dilihat dari jumlah berkas yang masuk dari 

beberapa tahun sebelumnya sampai saat ini berbanding terbalik dengan data yang 

diperoleh dari BP2TPM Kota Tanjungpinang yang menerangkan bahwa jumlah 

bangunan yang belum memiliki IMB sebanyak 3686 bangunan dari 4413 jenis 

bangunan yang ada.  

Ketidakpatuhan masyarakat mengenai kebijakan ini, dikarenakan 

pengurusan IMB yang terlalu berbelit-belit dan banyaknya dokumen-dokumen 

yang perlu dipersiapkan untuk memiliki IMB. Seperti yang dikatakan oleh Dian 



Anggreiny dan Selly yang merupakan pemiliki salah satu ruko yang ada di 

wilayah Tanjungpinang Kota yang mengatakan bahwa : 

“masalah pendaftaran IMB memang mudah dan tidak sulit, namun masalah 

administrasi dan pengurusan yang berbelit-belit, misalnya saja kita harus 

mengurusnya lagi ke Kantor Dinas Tata Kota dan Badan Lingkungan Hidup 

(BLH). Nah, itu yang menyulitkan kami.”  

 

Melihat dari hasil wawancara tersebut, sebaiknya kepengurusan IMB ini 

melewati BP2TPM saja tanpa harus ke instansi-instansi lain. Karena hal ini 

tentnunya menyulitkan bagi pemohon untuk ke instansi lain. Sebaiknya dibuat 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) agar mempermudah pelayanan dan 

mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat/pemohon IMB. Seperti yang telah 

diterapkan dulunya yang mana pengurusan IMB hanya dilakukan di Kantor 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tanpa harus ke instansi-instansi lain seperti 

yang diterapkan saat ini sesuai dengan kebijakan pemerintah kota membentuk 

BP2TPM Kota Tanjungpinang yang dalam kepengurusan IMB melibatkan 

instansi lainnya seperti Dinas Tata Kota dan Badan Lingkungan Hidup. Menurut 

Kepala BP2TPM Kota Tanjungpinang, bahwa : 

“pengalihan PTSP ke BP2TPM dikarenakan banyak gedung yang dibangun 

tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga pemerintah kota membuat suatu 

kebijakan untuk membentuk BP2TPM yang bekerja sama dengan Dinas Tata 

Kota Tanjungpinang dan Badan Lingkungan Hidup untuk lebih memperketat 

pembanguna yang akan dibangun.” 

  

Menganalisis dari hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa 

perubahan PTSP menjadi BP2TPM sebenarnya sangat baik karena bekerja sama 

dengan instansi yang terkait seperti Dinas Tata Kota yang bertanggungjawab 

terhadap penataan bangunan dan kesesuain peruntukan bangunan gedung, serta 

BLH yang bertanggungjawab terhadap dampak lingkungan yang disebabkan oleh 



pembangunan gedung tersebut. Dengan demikian kerjasama yang sinergis antara 

instansi tersebut dapat menghasilkan suatu produk yang optimal khususnya 

terhadap pembangunan gedung. Hal ini sesuai dengan isi kebijakan yang telah 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Bangunan 

Gedung yang didalamnya mengatur tentang persyaratan teknis pembangunan 

gedung.  

 

4.3. Faktor-Faktor yang Menghambat dan Mendukung Implementasi 

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang 

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung di Kota Tanjungpinang 

Implementasi Kebijakan Perda No.7 Tahun 2010 Tentang Bangunan 

Gedung belum terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari jumlah 

pertumbuhan gedung berbanding terbalik dengan jumlah bangunan gedung yang 

belum memiliki IMB di Kota Tanjungpinang. Tentunya pengimplementasian ini 

tidak berjalan dengan baik karena adanya beberapa faktor pengambat dan juga 

faktor pendukung. Menurut Hogwood dan Gun (dalam Nugroho, 2008 : 441) 

menyebutkan bahwa : 

“secara umum ada tiga faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi. 

Pertama, karena kebijakan yang buruk (bad policy). Sejak awal perumusan 

kebijakan tersebut dilakukan secara sembrono, tidak lengkap  informasi  

yang diperlukan dalam  perumusan kebijakan, salah memilih masalah, tujuan 

dan target yang tidak jelas. Kedua, karena pelaksanaannya yang memang 

buruk (bad execution), misalnya karena kurang koordinasi antar pelaksana, 

tidak cukup sarana dan prasarana penunjang. Ketiga, adanya faktor nasib 

yang tidak menguntungkan (bad luck). Semua syarat untuk keberhasilan 

implementasi sudah terpenuhi, tetapi ada hambatan-hambatan yang tidak 

dapat ditanggulangi dengan cara  yang  rasional sekalipun.” 

 

Dengan demikian, untuk melihat faktor-faktor penghambat dan pendukung 

tersebut, maka peneliti mengukur keberhasilan implementasi kebijakan 

berdasarkan teori Merilee S. Grindle. Teori ini berpendapat bahwa :  



“keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi 

kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of 

implementation).  

1. Variabel isi kebijakan mencakup; (1) Sejauh mana kepentingan kelompok 

sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan; (2) Jenis manfaat 

yang diterima oleh target groups; (3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan 

dari sebuah kebijakan; (4) Apakah letak suatu program sudah tepat; (5) 

Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; 

dan (6) Apakah sebuah program kebijakan didukung oleh sumber daya yang 

memadai. 

2. Variabel lingkungan kebijakan, yaitu mencakup; (1) Seberapa besar 

kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang 

terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) Karakteristik institusi dari rezim 

atau pemerintahan yang sedang berkuasa dimana program tersebut 

dilaksanakan; dan (3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok 

sasaran.” 

 

Berdasarkan hal di atas, maka faktor-faktor penghambat dan pendukung 

implementasi kebijakan Perda Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang 

Bangunan Gedung, dapat dijelaskan berdasarkan sebagai berikut : 

4.3.1.Faktor-Faktor Penghambat  

Faktor penghambat dilihat dari isi kebijakan dan lingkungan kebijakan, 

sebagai berikut : 

1. Isi Kebijakan 

Isi bekijakan ini meliputi tujuan dikeluarkannya peraturan tersebut, 

kegunaan dan manfaat yang diterima oleh masyarakat dan pemerintah, program-

program yang tertulis dengan jelas sesuai dengan harapan, ketepatan program 

yang ditetapkan, penjelasan mengenai pelaku implementor dalam kebijakan 

tersebut, dan sumber daya yang memadai seperti sumber daya manusia dan 

sumber daya sarana dan prasarana, serta sumber daya pendanaan. Semua 

komponen isi kebijakan ini telah tertulis jelas dalam Peraturan Daerah Kota 

Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung di Kota 

Tanjungpinang. Namun yang menjadi faktor penghambat pengimplementasian 

kebijakan tersebut menurut Staff dan Kepala Bidang Perizinan di BP2TPM adalah 

lemahnya sumber daya manusia yang dimiliki atau yang ada di BP2TPM dan di 

instansi yang terkait seperti Dinas Tata Kota dan BLH.  



Masalah sumber daya manusia yang direkrut dan ditempatkan pada bagian 

yang tidak sesuai dengan keahlian dan kemampuan pegawai yang menjadi salah 

satu faktor penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut teori Merilee S. 

Grindle menjelaskan bahwa “Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber 

daya baik sumber daya manusia (human   resources) maupun sumber daya non-

manusia (non-human resources). Namun dalam penelitian ini yang menjadi faktor 

penghambat utama adalah faktor sumber daya (recaurces) khususnya sumber 

daya manusia (Staf) sebagai pelaksana pelayanan harus memiliki keterampilan 

untuk melaksanakan kebijakan, dukungan lingkungan kerja serta adanya 

kewenangan yang cukup untuk melaksanakan kebijakan pelayanan. Faktor ini 

sangat penting peranannya dalam kegiataan pendataan dan kepengurusan IMB, 

baik masalah sosialisasi, pemberian informasi di loket pendaftaran, pendataan 

obyek di lapangan yang merupakan hasil kerjasama antara petugas loket 

pendaftaran, staf, dan pegawai dari Dinas Tata Kota dan Badan Lingkungan 

Hidup (BLH) Kota Tanjungpinang.  

Belum lagi mengenai pemberian sanski terhadap masyarakat yang 

melanggar ketentuan IMB. Bagi mereka yang melanggar akan diberikan sanski 

sesuai dengan ketetapan yang ada dalam Perda No.7 tahun 2010 tentang bangunan 

gedung. Dalam Bab 3 paragraf 4 pasal 9 ayat (6) disebutkan bahwa : 

“Setiap bangunan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum 

dalam IMB harus dibongkar atau dilakukan penyesuaian-penyesuaian 

sehingga menenuhi ketentuan dalam IMB.” 

 

Menurut hasil observasi peneliti dibeberapa lokasi yang terdapat plang 

peringatan pelanggaran IMB yang terdapat di lima kawasan perumahan dan 

rumah toko (ruko), diantaranya di Jl. Batu Lima Atas (bawah Polres 

Tanjungpinang), Jl.Ir. Sutami (simpang Pancur), Jl Raya Tanjung Uban (kawasan 

Rumah Sakit Umum Provinsi) dan Top 100 di KM 11 yang telah dipasang papan 

peringatan bahwa bangunan tersebut melanggar IMB. Namun demikian, sampai 

hari ini, bangunan masih berdiri dan pemiliknya bebas melakukan aktivitas. 

Lemahnya sikap kepenegakan hukum sesuai dengan isi kebijakan Perda No. 

7 tahun 2010 tersebut menyebabkan tingkat kepatuhan masyarakat mejadi rendah. 



Lemahnya sikap pihak BP2TPM dan Dinas Tata Kota terlihat dari masih adanya 

bangunan yang melanggar IMB namun masih belum dibongkar sampai saat ini.  

Menurut hasil wawancara dengan Kepala BP2TPM Kota Tanjungpinang 

yang mengatakan bahwa : 

“Kalau melanggar IMB, itu kewenangan Dinas Tata Kota termasuk data-data 

perumahan dan ruko. Kita hanya pengurusan IMBnya saja, persoalan 

pembongkaran paksa dan pendataan bangunan tak ber-IMB atau melanggar IMB 

merupakan kewenangan Dinas Tata Kota Tanjungpinang. Mengenai bangunan 

yang tak mengantongi IMB, sebagian besar pemilik bangunan sudah mengurus 

IMB. Selama ini, hasil koordinasi dengan Dinas Tata Kota mengenai sanksi 

terhadap pelanggar IMB, dengan memberikan langkah tegas melalui surat 

teguran/peringatan dan langkah persuasive. Jika hal ini tidak juga diindahkan 

maka Dinas Tata Kota akan membongkar secara paksa bangunan tersebut.”  

 

Intinya, untuk masalah sumber daya manusia yang kurang tegas saat 

terjadinya pelanggaran terhadap kebijakan tersebut, bukan karena sikap yang 

lemah/lembek tetapi dalam menanggapi kondisi seperti itu, pihak BP2TPM dan 

Dinas Tata Kota mengambil suatu kebijakan untuk membuat surat teguran selama 

tiga (3) hari dengan jangka waktu 7 hari sambil dilakukan langkah persuasif untuk 

meminta pemilik bangunan untuk membongkar sendiri bangunannya. Jika sampai 

batas waktu 14 hari tidak ditaati, maka bangunan dibongkar paksa dalam rangka 

menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2010 tentang bangunan 

gedung. 

2. Lingkungan Kebijakan  

Faktor penghambat ditinjau dari segi lingkungan kebijakan yang meliputi 

besarnya kewenangan dan kedudukan implementor, karakter institusi saat 

program dilaksanakan, dan tingkat kepatuhan masyarakat. Untuk masalah 

kewenangan, kedudukan, dan tanggungjawab, serta karakteristik instansi yang 

terkait telah jelas termuat dalam Perda Kota Tanjungpinang No. 7 tahun 2010 

tentang bangunan gedung. Faktor lingkungan yang menjadi permasalahan dalam 

implementasi kebijakan tersebut adalah kepatuhan masyarakat dalam kepemilikan 

IMB.  

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang 

belum memiliki IMB seperti yang dikatakan oleh Sujarwo bahwa : 



“bukannya kami tidak patuh dengan peraturan yang ada, tetapi kami tidak 

tahu tentang IMB. Kami tidak mengerti untuk apa IMB, bagaimana 

bentuknya, apa sanksi pelanggarannya, yang kami tahu Cuma kami 

membangun di lahan kami sendiri dan kami gunakan untuk tinggal dan 

berjualan.”  

 

Lain halnya dengan Yanto, salah satu informan masyarakat yang telah 

mengurus IMB, ketika ditanya masalah IMB dan sosialisasinya, dia menjelaskan : 

“IMB yah...surat ijin mendirikan bangunan, jadi kalau kita mau mendirikan 

bangunan harus mendapatkan persetujuan dari dinas perizinan kota. Saya 

juga tahu kegunaan dan pentingnya IMB dari teman sekerja saya mengenai 

tata cara mengurus IMB, kemana harus mengurus, dan apa saja yang harus 

dipersiapkan dan kena sanksi apa jika tidak memiliki IMB. Kalau masalah 

sosialisasi, saya belum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai IMB ini.” 

 

Vander Zanden (dalam Ihromi, 2004 : 30), menjelaskan mengenai makna 

sosialisasi bahwa sosialisasi adalah proses interaksi sosial melalui mana kita 

mengenal cara-cara berpikir, berperasaan, berperilaku, sehingga dapat berperan 

serta secara efektif dalam masyarakat.  

Sosialisasi merupakan hal yang paling penting untuk mengenalkan seuatu 

kebijakan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui isi kebijakan dan 

sanksi-sanksinya. Agen sosilasiasi dapat dari pihak BP2TPM atau instansi terkait 

secara langsung ke lapangan ataupun melalui media massa. Sebagaimana menurut 

Fuller dan Jacobs (Sunarto, 2004 : 24-26) yang mengatakan bahwa agen sosilisasi 

yang utama adalah media massa. Media massa merupakan salah satu agen 

sosialisasi yang paling berpengaruh, yang termasuk kelompok media massa disini 

adalah media cetak (surat kabar, majalah, tabloid), media elektronik (radio, 

televisi, video, film). Besarnya pengaruh media sangat tergantung pada kualitas 

dan frekuensi pesan yang disampaikan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak adanya sosialisasi 

menyebabkan masyarakat tidak mengetahui dan tidak mengerti mengenai IMB, 

sehingga berdampak pada tingkat kepatuhan masyarakat yang rendah dalam 

memiliki IMB atas bangunan yang dimiliki. Ketidakpatuhan ini menyebabkan 

banyaknya bangunan di Kota Tanjungpinang yang belum memiliki IMB, yaitu 

sekitar 3686 jenis bangunan dari jumlah total bangunan yang ada di Kota 



Tanjungpinang sebanyak 4413 unit berdasarkan data dari BP2TPM Kota 

Tanjungpinang tahun 2013.  

 

4.3.2.Faktor-Faktor Pendukung 

Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan Perda No. 7 tahun 2010 

tentang bangunan gedung di Kota Tanjungpinang mencakup : 

1. Kejelasan fungsi dan tugas implementor yang diatur dalam Peraturan Daerah 

Kota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 

Teknis Daerah Kota Tanjungpinang. Peraturan Walikota Tanjungpinang 

Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal. 

2. Isi kebijakan yang jelas dan semua ketentuan mengenai bangunan gedung dan 

sanksi pelanggarannya telah jelas tersurat dalam Perda  No. 7 tahun 2010 

Tentang Bangunan Gedung. 

3. Adanya komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan 

pelayanan yang optimal kepada masyarakat. 

Menurut Hogwood dan Gunn, dalam Wahab (2008:71) untuk dapat 

mengimplementasikan kebijakan secara sempurna (perfect implementation) maka 

diperlukan beberapa persyaratan tertentu : 

1. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Artinya, bahwa komunikasi adalah 

perekat organisasi, dan koordinasi adalah asal muasal dari kerjasama tim serta 

terbentuknya sinergi. Berdasarkan Perda No.7 Tahun 2010 komunikasi dan 

koordinasi untuk pelaksanaan IMB dilakukan oleh Dinas Tata Kota dan Badan 

Lingkungan Hidup sebagai penanggung jawabnya, sedangkan loket BP2TPM 

Kota Tanjungpinang sebagai tempat pelayanan pengurusan IMB.  

2. Kebijaksanaan yang akan diimplikasikan didasari oleh suatu hubungan 

kausalitas yang handal. Artinya bahwa kebijakan tersebut memang dapat 

menyelesaikan masalah yang hendak ditanggulangi. Peraturan Daerah No.7 Tahun 

2010 tentang Bangunan Gedung merupakan salah satu kunci dalam pengaturan 

penyelenggaraan IMB diharapkan akan memberikan landasan Hukum, sekaligus 



meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perizinan bangunan, 

pengawasan dan ketertiban terhadap bangunan yang berada di Kota Tanjungpinang. 

 

D. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan, diperoleh sebuah kesimpulan untuk 

menjawab rumusan masalah yang telah diajukan dalam penelitian ini, sebagai 

berikut : 

1. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang 

Bangunan Gedung dalam hal ini adalah kepemilikan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan faktor 

sumber daya manusia yang masih kurang dan tingkat kepatuhan masyarakat 

yang masih rendah.  

2. Faktor penghambat dan pendukung pengimplementasian kebijakan 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung dalam 

hal ini adalah kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), faktor dari 

segi lingkungan kebijakan yaitu masalah kepatuhan masyarakat yang rendah 

karena tidak adanya sosialisasi dari instansi terkait yang berhubungan 

dengan IMB. Sedangkan faktor pendukung adalah adanya ketetapan 

kebijakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Bangunan 

Gedung yang didalamnya telah termuat segala ketetapan yang mengatur 

tentang bangunan gedung besrta sanksi pelanggarannya.  

2. Saran 

Setelah peneliti melakukan penelitian ini, maka peneliti memberikan saran  

kepada : 

1. BP2TPM , Dinas Tata Kota, dan Badan Lingkungan Hidup  

Sebaiknya pihak BP2TPM melakukan sosialisasi mengenai kepengurusan dan 

kepemilikan IMB beserta sanksinya agar masyarakat lebih patuh dan tertib 

dalam mendirikan bangunan.    
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2. Masyarakat  

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat untuk lebih patuh dan 

memiliki kesadaran untuk memiliki IMB atas bangunan yang dimiliki.  

3. Peneliti Lainnya  

Diharapkan penelitian ini dijadikan sebagai referensi untuk menentukan 

penelitian lainnya yang berhubungan dengan IMB.  

 


