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ABSTRAK 

 
1. Pendahuluan  

 
 

kota Tanjungpinag yang merupakan salah satu daerah otonomi yang ada di Indonesia 

dan termasuk dalam kategori kota sedang, merupakan kota yang  dalam proses pembangunan 

di berbagai aspek baik pembangunan fisik dan non fisik. Untuk meningkatkan infrastruktur 

fisik di kota Tanjungpinang perlu adanya pembangunan fisik sebagai penunjang segala 

aktifitas masyarakat, salah satu pembangunan fisik adalah pendirian bangunan-bangunan 

gedung sebagai sarana kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi masyarakat kota Tanjungpinang. 

Dalam proses pembangunan banyak terjadi pelanggaran seperti bangunan tidak 

memiliki IMB, bangunan tidak sesuai dengan dokumen IMB, padahal sudah di atur di dalam 

perda no 4 tahun 2005 dan perda nomor 7 tahun 2010, bahwa setiap angunan harus memiliki 

izin terlebih dahulu sebelum di bangun hal tersebut juga dapat mengakibatkan dampak 

lingkungan yang buruk seperti banjir karena kurangnya daerah resapan air. 

Fenomena pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan tersebut terjadi karena Lemahnya 

pengawasan dari dinas Tata kota Kebersihan Pertamanan Pemakaman kota Tanjungpinang, 

permasalahan demikian perlu penanganan tegas dan cepat dengan cara meningkatkan fungsi 

pengawasan.  

 

 

 

 



Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penulis dapat merumuskan masalah yang menjadi objek 

penelitian yaitu, Bagaimana pengawasan Dinas Tata kota Kebersihan Pertamanan dan 

Pemakaman Pemerintahan kota Tanjungpinang terhadap bangunan di kota Tanjungpinang?  

Tujuan & kegunaan penelitian 

1. Tujuan 

Untuk Mengetahui sejauh mana usaha Pemerintah kota Tanjungpinang melalui dinas Tata 

kota Kebersihan Pertamanan dan pemakaman kota Tanjungpinang dalam mengawasi 

bangunan di kota Tanjungpinang. 

2. Kegunaan  

Sebagai Bahan Informasi untuk Dinas Tata kota Kebersihan Pertamanan Pemakaman 

kota Tanjungpinang dalam mengevaluasi kegiatan pengawasan bangunan di kota 

Tanjungpinang, Sebagai Bahan referensi bagi peneliti lainnya, terkait dengan permasalahan 

pengawasan bangunan oleh Dinas Tata kota Kebersihan Pertamanan Pemakaman kota 

Tanjungpinang. 

 
 

 
2. Metode penelitian 

1. Penelitian ini dilaksanakan di kantor dinas Tata kota kebersihan pertamanan 

pemakaman kota Tanjungpinng. Alasan pengambilan lokasi penelitian ini karena 

instansi tersebut sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk mengawasi bangunan 

yang ada di Tanjungpinang. Sampel dalam penelitian ini tidak dinamakan sebagai 

responden, melainkan disebut dengan sebutan informan,  jumlah Informan dalam 

penelitian ini adalah   12 orang, Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif 



kualitatif, yang menjelaskan gambaran-gambaran mengenai fakta-fakta yang 

diselidiki yaitu mengenai latar belakang banyaknya bangunan yang tidak memiliki 

IMB dan melanggar peraturan daerah, Instrument dalam penelitian ini adalah teori 

pengawasan di dalam teori tersebut terdapat 4 komponen yang dapat mengukur 

pengawasan yang di lakukan oleh dinas Tata kota Kebersihan Pertamanan 

pemakaman kota Tanjungpinang, yaitu Penentuan standart atau tolok ukur terhadap 

objek yang di awasi, Pengamatan fakta di lapangan, Perbandingan fakta hasil 

pengamatan dengan standart pengawasan, Perumusan saran dan tindakan korektif. 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yaitu 

wawancara, observasi, dan dokumen menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Peneliti akan mendeskripsikan atau menggambarkan tentang gejala-gejala yang terjadi 

pada objek penelitian. Menurut Bodgan & Biklen analisis data adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mengsistensikannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Moleong, 2007:24) 

 

a. Mengorganisasikan data 

   data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dicatat 

dalam catatan lapangan  berisikan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan juga 

temuan  yang di jumpai selama penelitian. 

b. Memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola 



 yaitu suatu proses dimana peneliti melakukan pemilahan dan penyederhanaan data 

hasil penelitian. Data yang sudah di reduksi juga akan memberikan gambaran yang dapat 

mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperlukan nantinya.  

 

c. Mensintesikan yaitu sekumpulan informasi 

 deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat 

dilakukan. Sajian ini merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan 

sistematis, sehingga bila dibaca akan bisa mudah dipahami.. 

d. Memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain 

Tahap ini disebut penarikan kesimpulan menyangkut interprestasi peneliti, yaitu 

penggambaran makna dari data yang ditampilkan.  Sebelum membuat kesimpulan, peneliti 

harus mencari pola hubungan, persamaan dan sebagainya antar detail yang ada kemudian 

dipelajari, dianalisis dan kemudian disimpulkan. Kesimpulan yang ditarik segera 

diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan 

lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat. 

3. Hasil penelitian dan pembahasan 
 
Menurut Dun (2003:513) Pengawasan merupakan hal yang sangat penting di dalam 

analisis sebuah kebijakan publik yang di telah di keluarkan, untuk melakukan kegiatan 

pengawasan harus dapat membedakan dua jenis akibat keluaran (output) dan dampak 

(inpacts), Maka Dalam analisis pengawasan kebijakan Izin mendirikan bangunan perlu 

memperhatikan aturan tentang Izin mendirikan bangunan yang telah di keluarkan oleh 

Pemerintah kota Tanjungpinang dan dampak dari perda Izizn mendirikan bangunan tersebut 



apakah akan memberikan kebaikan antara yang melakukan pengawasan dan pihak yang di 

awasi. 

Menurut Sujatmo (1996:14-18) konsep pengawasan diIndonesia di kenal sebagai 

berikut: 

1. Pengawasan Melekat, adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian 
secara Ajeg yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara 
preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif 
dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundangan yang berlaku. 

2. Pengawasan Fungsional, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau 
pejabat yang tugas pokoknya khusus membantu pimpinan untuk melaksanakan 
tugasnya masing-masing, pengawasan fungsional biasanya bersifat internal. Aparat 
pengawasan fungsional dalam suatu instansi disebut Satuan Pengawasan Internal 
(SPI). SPI hanya membantu pimpinan agar dapat melakukan manajemennya, 
melakukan pengawasan melekat atau pengendaliannya dengan baik. SPI tidak 
berwenang mengambil tindakan sendiri, harus dikoordinasikan kepada atasannya. 

3. Pengawasan Teknis Fungsional, setiap instansi berkewajiban untuk melakukan 
pengawasan agar kebijakan-kebijakan negara sesuai dengan bidang tugas pokoknya 
masing-masing, ditaati oleh masyarakat maupun aparatur. Pengawasan teknis 
fungsional merupakan konsekuensi dari pelaksanaan dasar fungsionalisasi dan 
merupakan fungsi lini atau operasional dari instansi tersebut. Pengawasan teknis 
fungsional berarti pengawasan yang ditujukan kepada aparatur dan juga masyarakat. 

4. Pengawasan Legislatif, dikenal juga dengan pengawasan politik, merupakan fungsi 
yang dimiliki parlemen di samping fungsi legislasi dan budgeting. Pengawasan 
legislatif ditujukan pada pengawasan terhadap pelaksanaan UUD 1945, Hukum dan 
peraturan pelaksanaannya yang termanifestasikan pada hak interpelasi, hak angket, 
dan hak menyatakan pendapat. 

5. Pengawasan Masyarakat, disebut juga kontrol sosial merupakan pengawasan yang 
dilakukan masyarakat sendiri terhadap penyelenggaraan Pemerintahan dan 
pembangunan. 

6. Pengawasan Yudikatif, merupakan salah satu fungsi Mahkamah Agung untuk 
mengawasi peraturan di bawah UU, sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang 
secara formal untuk menguji UU terhadap UUD 1945. 

 
Terdapat 6 jenis pengawasan yang ada di Indonesia, baik di lihat dari objek 

pengawasannya maupun subjek pengawasannya, di lihat dari tujuannya pengawasan yang ada 

di indonesia secara umum mengininkan terciptanya sebuah keteraturan dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Pengawasan teknis merupakan salah satu pengawasan yang dapat 

menjadi ukuran bagi Dinas Tata kota Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman kota 

Tanjungpinang untuk melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap bangunan yang ada di 



kota Tanjungpinang, karena pengawasan terhadap bangunan merupakan pengawasan yang di 

tujukan kepada masyarakat yang memiliki bangunan dari pemerintah kota Tanjungpinang. 

Menurut G.R. Terry Dalam Hasibuan (2001: 242) berpendapat, pengawasan adalah 

proses penentuan, apa yang harus di capai yaitu standart, apa yang sedang di lakukan yaitu 

pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apa bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, 

sehingga pelaksaan sesuia dengan rancana yaitu selaras dengan standar. Pendapat di atas 

dapat di simpulkan bahwa pelaksaan Pengawasan oleh Dinas Tata kota Kebersihan 

Pertamanan Pemakaman kota Tanjungpinang terhadap bangunan, harus mampu menentukan 

tujuan yang ingin di capai agar terciptanya kota yang tertib dari bangunan-bangunan liar, 

dengan pengawasan yang di lakukan maka pencapaiannya dapat memperbaiki atau 

meminimalisir pelanggaran. 

Menurut  Harold Koonts Dalam Hasibuan (2001: 241) menyatakan bahawa 

pengawasan adalah Pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksaan kerja bawahan agar 

rencana-rencana yang telah di buat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat 

terselenggara. Menurut Bagir manan dalam Fachruddin (2004:89) pengawasan adalah sebuah 

fungsi  dan sekaligus hak, sehingga lazim di sebut fungsi kontrol, atau hak kontrol yang 

mengandung dimensi pengendalian , pembatasan, dan arahan. Untuk mempertegas apa yang 

dimaksud dengan pengawasan, Menurut Muchsan dalam Fachruddin (2004:89) menyatakan 

bahwa pengawasan  merupakan sebuah kegiatan untuk menilai  suatu pelaksanaan tugas 

secara fakta, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan antara kegiatan 

yang telah di laksakankan dengan tolok ukur yang telah di tetapkan sebelumnya. 

Menciptakan pembangunan yang dinamis dan selaras dengan Rencana Tata Ruang 

wilayah kota Tanjungpinang harus adanya koordinasi yang baik antara Badan Perizinan 

Terpadu dan Penanaman Modal kota Tanjungpinang dengan Dinas Tata kota Kebersihan 

Pertamanan dan Pemakaman kota Tanjungpinang, karena kedua instansi pemeintah kota 



Tanjungpinang tersebut saling terkait dalam tugas pokok dan fungsinya. Badan Perizinan 

Terpadu dan Penanaman Modal merupakan sebagai instansi yang memiliki kewenangan 

untuk mengeluarkan berbagai macam perizinan termasuk salah satunya memberikan izin 

untuk mendirikan bangunan, dan Dinas Tata kota Kebersihan Pertamanan Pemakaman kota 

Tanjungpinang sebagai instansi yang berfungsi metata pembangunan di kota Tanjungpinang, 

salah satu fungsinya untuk mewujudkan kota Tanjungpinang yang tetata dengan baik, adalah 

mengawasi bangunan yang akan di bangun maupun yang sudah di bangun. Dengan tugas 

pokok dan fungsinya masing-masing antara Badan Pelayan perizinan Terpadu Penanaman 

Modal dan Dinas Tata kota Kebersihan Pertamanan Pemakaman kota Tanjungpinang dapat 

menciptakan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata runag wilayah yang telah di 

tetapkan. 

Menurut Taliziduhu Ndraha (2003:198) Mengatakan bahwa Kontrol dilakukan dalam 

berbagai bentuk atau teknik yang dilihat dari aspek ini ada beberapamacam metode dan 

teknik kontrol, misalnya: 

a. Pengendalian 
b. Pengawasan 
c. Pemantauan 
d. Evaluasi 
e. Supervisi 
f. Audit 
g. Apprasial 
h. Perhitungan (Accounting). 

 
Menurut Sutedi (2010 : 212) Konsep pengawasan terhadap perizinan mendirikan 

bangunan di laksanakan melalui 2 tahap yaitu: 

1. Pengawasan pra rekonstruksi, pengawasan tersebut di laksanakan dengan cara 
memerikasa detail dokumen persyaratan pengajuan lisensi setiap banguna yang akan 
di tertibkan izinnya.  

2. Pengawasan pasca rekonstruksi, pengawasan yang lebih menekankan pada aspek 
evaluasi yang di  lakukan dengan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah dan izin 
mendirikan bangunan yang telah di terbitkan. 

 



Penjelasan Sutedi tentang Pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Tata kota 

Kebersihan Pertamana dan Pemakaman kota Tanjungpinang harus seimbang antara pra 

rekonstruksi dan pasca rekonstruksi karena sesudah maupun sebelum di laksanakan 

pembangunan sebuah bangunan perlu perhatian agar senantiasa pada jalur aturan yang sudah 

di tetapkan, tujuannya agar tidak menyalahi perencaan tata ruang wilayah kota 

Tanjungpinang . 

Menurut Kunarjo (265:2002) pelaksanaan pengawasan harus memperhatikan beberapa 

aspek yaitu: 

1. Waktu pelaksanaan pengawasan, Aspek pengawasan tersebut harus memperhatikan 
pada waktu sebelum pembanguanan atau Preventif, selama pembangunan atau 
Represif, setelah pembangunan atau Post-audit 

2. Sasaran pengawasan, meliputi pelaksanaan pengawasan sesuai dengan rencana dan 
program pemerintah dengan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Faktor subjek pengawasan, subjek pengawasan di bagi menjadi 2 yaitu: 
a. Pengawasan internal 
b. Pengawasan eksternal 

 
Tiga aspek pengawasan di atas perlu di perhatikan oleh dinas Tata kota kebersihan 

pertamanan Pemakaman kota Tanjungpinang untuk memaksimalkan kegiatan penagwasan 

bangunan dan meminimalisir pelanggaran aturan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah 

kota Tanjungpinang melalui peraturan Daerah kota Tanjungpinang. 

Menurut Sujamto (1996:78) dalam bukunya aspek-aspek pengawasan di Indonesia 

menyatakan terdapat 4 aspek yang perlu di perhatikan di dalam mengukur berhasil atau 

tidaknya pengawasan yang di lakukan. 

1. Penentuan standart atau tolok ukur terhadap objek yang di awasi. Pengamatan fakta di 
lapangan 

2. Perbandingan fakta hasil pengamatan dengan standart pengawasan 
3. Perumusan saran dan tindakan korektif 
 

Pendapat Sujamto di atas terlihat bahwa kegiatan pengawasan yang di laksanakan harus 

memenuhi 4 ukuran perencanaan yang sesuai dengan yang menjadi indikator keberhasilan 



pengawasan bangunan oleh Dinas Tata kota Kebersihan Pertamanan Pemakaman kota 

Tanjungpinang. 

a.  Kesimpulan dan Saran 

A. Kesimpulan 

Bertumbuh kembangnya jumlah masyarakat di Tanjungpinang maka akan berdampak 

pada pertumbuhan bangunan, karena secara algnsung menyangkut aspek kehidupan  harkat 

hidup manusia, maka dari itu perlu adanya peningkatan pengawasan dari instansi terkait 

untuk mengatur dan menata kota sebaik mungkin. (Hariyono,183:2007). Berdasarkan hasil 

analisa penelitian yang telah peneliti lakukan maka dapat di simpulkan bahwa kegiatan 

pengawasan IMB yang di lakukan oleh pemerintah kota Tanjungpinang melalui Dinas Tata 

kota kebersihan pertamanan pemakaman belum berjalan maksimal karena di pengaruhi 

beberapa faktor sehingga banyak bangunan yang ada di kota Tanjungpinang tidak memiliki 

IMB dan melanggar aturan peraturan daerah kota Tanjungpinang. 

Lemahnya pengawasan IMB oleh dinas Tata kota kebersihan pertaman pemakaman 

kota Tanjungpinang karena belum adanya aturan khusus tentang teknis pengawasan 

bangunan dalam bentuk perwako (peraturan Walikota) sehingga aparatur dinas tata kota 

kebersihan pertamanan pemakaman tidak memilik payung hukum yang kuat dalam bertindak 

di lapangan.  

Dinas tata Kota keberihan pertamanan pemakaman kota Tanjungpinang kurang 

memberikan informasi kepada objek yang di awasi atau masyarakat pemilik bangunan 

tentang tentang aturan IMB, hal tersebut terbukti banyaknya masyarakat yang tidak 

memahami dengan peraturan daerah tentang IMB sehingga masyarakat mendirikan bangunan 

tanpa di dasari oleh kaidah-kaidah yang berlaku. 

Pengetahuan yang di harus di miliki oleh aparatur pengawasan merupakan hal yang 

penting, namun aparatur pengwas bangunan  di Dinas Tata kota kebersihan pertamana 



pemakaman belum seluruhnya Memiliki pengetahuan tentang objek yang di awasi, sehingga 

dalam mengambil suatu tindakan di lapngan selalu menunggu arahan dari pimpinan, sehingga 

akan memperlambat pekerjaan yang lain. 

Kegiatan pemantauan yang intens sangat perlu di lakukan, karena untuk 

meminimalisir dan mengindentifikasi secara dini terhadap pelanggaran bangunan, namun 

dengan keterbatasan staf dinas Tata kota kebersihan pertamanan pemakaman kurang 

melakukan pemantau keliling di setiap sudut kota Tanjungpinang,  sehingga banyak tumbuh 

bangunan yang melanggar aturan IMB. 

 Proses analisa dan memandingkan hasil pengamatan dengan standar pengawasan di 

butuhkan pengetahuan yang khusus yang harus di miliki aparatur pengawas, namun tidak 

semua staf mampu melakukan hak tersebut, sehingga staf hanya menunggu arahan dan 

perintah dari pimpinan untuk tindakan lanjutan. 

Bentuk kerja sama yang di lakukan oleh dinas Tata kota kebersihan pertamanan 

pemakaman kota Tanjungpinang dalam pengawas IMB sudah terjalin baik, dengan 

melibatkan instansi satpol PP, BP2T, dan BLH namun hasil dari kerja sama tersebut belum 

maksimal karena masih banyak bangunan yang tidak memiliki IMB di kota Tanjungpianng.  

Menindak lanjuti bangunan yang mealnggar aturan dinas tata kota kebersihan 

pertamanan pemakaman telah memberikan surat teguran sebanyak 3 kali dan memasang 

plang peringatan di depan bangunan sebagai tindakan toleransi terakhir dalam melakukan 

pengawasan IMB, namun sampai saat ini belum ada sikap tegas dari dinas tata kota 

keberishan pertamanan pemakaman untuk melakukan pembongkaran bangunan yang 

melanggar aturan tersebut. hanya ada pembongkaran bangunan nonpermanen saja. 

A. Saran  

Masukan atau saran merupakan upaya untuk meningkatkan hasil yang di harapkan, 

adapun yang menjadi saran dalam penelitian perbaikan dalam melakukan pengawasan IMB 



di kota Tanjungpinang oleh dinas Tata Kota kebersih Pertamanan Pemakaman Kota 

Tanjungpinag sebagai berikut: 

1. Sebaiknya harus ada perwako yang menunjuk an secara khusus tentang teknis 

pengawas bangunan untuk Dinas Tata Kota Kebersihan PertamanaPemakaman Kota 

Tanjungpinang 

2. Dinas tata kota sebaiknya menambah staf dan harus di berikan bekal ilmu 

pengetahuan pengawasan bangunan kepada seluruh staf yang terlibat dalam 

pengawasan. 

3. Dinas Tata kota kebersihan pertamanan pemakaman kota Tanjungpinang harus 

Meningkatkan intensitas penagwasan patroli di seluruh suduk kota Tanjungpinang. 

4. Sebaiknya ada sikap tegas dari Dinas Tata kota kebersihan pertamanan Pemakaman 

Kota Tanjungpinang untuk membongkar bangunan semuanya tanpa memilih antara 

bangunan yang permanen dan bangunan yang non permanen. 
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