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Abstrak 

Menara telekomunikasi merupakan salah satu sektor penting dalam 

memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat, dengan adanya telekomunikasi 

maka masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi dan berinteraksi dengan 

pihak luar. Untuk mendirikan menara telekomunikasi wajib mempunyai Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) Menara oleh karena itu perlu dilakukannya 

pengawasan yang ketat oleh pemerintah kota tanjungpinang agar tidak adanya 

menara telekomunikasi yang tidak memiliki IMB dan wajib memberikan sanksi 

atau denda terhadap provider yang mendirikan menara illegal.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah 

dalam melakukan pengawasan menara telekomunikasi di Tanjungpinang. 

Penelitian ini dilaksanakan di kota Tanjungpinang dengan melihat jumlah menara 

yang tidak memiliki IMB. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara 

langsung dan dokumentasi berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Metode 

penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan 

mengunakan teori Bohari.  

Hasil penelitian menemukan bahwa pengawasan menara telekomunikasi 

yang dilakukan oleh pemerintah belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari masih 

banyaknya menara yang tidak memiliki IMB yaitu 65 menara, selain itu 

masyarakat sekitar pendirian menara juga masih ada yang tidak mendapatkan 

sosialisasi berkaitan dengan IMB menara, koordinasi antara pihak Dinas Tata 

Kota dan Pengawasan Bangunan dan BPPT belum terlaksana dengan baik hal ini 

dapat dilihat dari perbedaan data masing-masing jumlah menara yang tidak 

memiliki IMB yaitu Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan 65 menara 

sedangkan data yang ada di BPPT 38 menara.  

Kata Kunci: Pengawasan, Menara Telekomunikasi, IMB 
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Abstract 

 

Telecommunication tower is one of the important sectors in meeting the 

needs of people's lives, with the telecommunications so the community can easily 

get information and interact with outsiders. To establish a telecommunication 

tower is required to have Building Permit (IMB) Tower, therefore it is necessary 

to do strict supervision by the government of Tanjungpinang city in the absence of 

telecommunication towers that do not have IMB and must give sanctions or 

penalties against providers who set up illegal towers. 

The purpose of this research is to know the role of government in 

conducting supervision of telecommunication tower in Tanjungpinang. This 

research was conducted in Tanjungpinang City by looking at the number of 

towers without IMB. Data collection is done by direct interview and 

documentation related to research conducted. The research method is descriptive 

qualitative research using Bohari theory. 

The research finds that the supervision of telecommunication tower by the 

government is not yet maximal, it can be seen from the number of towers that do 

not have IMB that is 65 towers, besides the people around the tower establishment 

also still exist that do not get socializing associated with IMB tower, The 

coordination between the Office of City Planning and Building Supervision and 

BPPT has not been done well. This can be seen from the data difference of each 

tower that has no IMB, that is the distribution of 65 towers while the data in 

BPPT 38 towers. 

 

Keywords: Supervision, Telecommunication Tower, IMB 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Otonomi daerah merupakan salah 

satu dampak positif dalam mewujudkan 

pembangunan nasional, hal ini 

dikarenakan pembangunan nasional 

dapat berkembang merata pada masing-

masing daerah sehingga memudahkan 

masyarakat terpenuhi kebutuhan pada 

setiap daerah salah satunya ialah 

kebutuhan telekomunikasi.   

Telekomunikasi merupakan salah 

satu sektor penting dalam memenuhi 

kebutuhan kehidupan masyarakat, 

selain sektor ekonomi, sektor 

pendidikan dan lain sebagainya. 

Provinsi Kepulauan Riau yang 

beribukota Tanjungpinang merupakan 

hasil pemekaran Provinsi Riau pada 

tahun 2002. Dikarenakan masih 

Provinsi baru mengakibatkan masih 

banyaknya beberapa sektor yang perlu 

dibangun, salah satu sektor yang 

dibangun adalah pendirian menara 

telekomunikasi. Dalam pembangunan 

menara telekomunikasi tersebut harus 

memiliki IMB. Hal ini yang kemudian 

telah diatur didalam Peraturan Daerah 

Kota Tanjungpinang No. 7 Tahun 2010 

Tentang Bangunan Gedung Bab XII 

Ketentuan lain Pasal 190 yang berbunyi 

“Persyaratan teknis menara 

telekomunikasi harus mendapat 

persetujuan melalui IMB”. 

Tetapi yang marak terjadi saat ini 

ialah masih banyaknya daerah yang 

tidak mengikuti prosedur pendirian 

menara telekomunikasi sebagaimana 

mestinya, hal ini dapat terlihat dari 

banyaknya pendirian menara 

telekomunikasi yang tidak mengikuti 

aturan Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) dikota tanjungpinang. 

Pendirian menara telekomunikasi 

ditanjungpinang berjumlah 121 menara 

yang telah terdata. Tetapi dalam data 

pendirian menara tersebut tidak 

seluruhnya memiliki IMB. Pendirian 

menara telekomunikasi ditanjungpinang 

yang terdata lebih banyak pembangunan 

yang tidak memiliki IMB dari pada 

yang memiliki IMB. 

jumlah menara yang tidak 

memiliki IMB yaitu berjumlah 65 

menara, sedangkan yang memiliki IMB 

hanya 56 menara, menara yang tidak 

memiliki IMB di kota tanjungpinang 

tepatnya di masing-masing kelurahan 

yakni Tanjungpinang Barat ada 12 

menara, Tanjungpinang Kota ada 10 

menara, Tanjungpinang Timur ada 23 

menara, Bukit Bestari ada 20 menara. 

Apabila hal ini tidak ditindak oleh 
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pemerintah maka akan mengakibatkan 

kerugian pendapatan daerah dan 

masyarakat setempat. 

Berdasarkan uraian permasalahan 

diatas mengenai perizinan pendirian 

menara telekomunikasi yang lebih 

banyak terdapat tidak memiliki IMB, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengawasan 

Pendirian Menara Telekomunikasi Kota 

Tanjungpinang Kepulauan Riau (Studi 

Perizinan Menara Telekomunikasi kota 

Tanjungpinang)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan 

identifikasi masalah diatas bahwa 

seluruh menara telekomunikasi di kota 

Tanjungpinang dalam melakukan 

pendiriannya wajib memiliki IMB. 

Sehingga untuk mengetahui 

apakah setiap pendirian menara 

telekomunikasi memliki IMB maka 

diperlukannya pengawasan yang 

dilakukanoleh pemerintah kota 

Tanjungpinang. 

Berdasarkan hal tersebut, 

perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimana pengawasan 

pendirian menara telekomunikasi dikota 

Tanjungpinang?” 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui peran 

pemerintah dalam melakukan 

pengawasan menara telekomunikasi di 

Tanjungpinang 

Dan penelitian ini juga diharapkan 

dapat memberikan manfaat diantaranya 

adalah: 

1. Manfaat secara praktis 

a. Penelitian ini bermanfaat untuk 

meningkatkan pemahaman penulis 

terhadap pelaksanaan kebijakan 

pemerintah khususnya dalam 

bidang pengawasan pendirian 

menara telekomunikasi, sehingga 

tidak ada lagi yang mendirikan 

menara telekomunikasi tidak 

sesuai dengan IMB. 

b. Hasil penelitian ini bermanfaat 

untuk memberikan gambaran 

sekaligus masukan bagi pihak 

pemerintah tentang pengawasan 

menara telekomunikasi agar tidak 

adanya lagi pembangunan menara 

ilegal. 

2.  Manfaat secara teori  

Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat untuk menambah 

wacana kepustakaan yang berkaitan 

dengan pengawasan perizinan menara 

telekomunikasi di Kota Tanjungpinang. 
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D. Kerangka Teori 

Menurut Taliziduhu Ndraha 

(2003:200) “Pengawasan diartikan 

sebagai pengawasan sebelum, 

sepanjang, sesudah sesuatu terjadi. 

Dikenal adanya pengawasan preventif 

dan pengawasan represif.” 

Menurut Bohari (1992:25) 

menyatakan bahwa pengawasan dapat 

dicermati berdasarkan tujuannya yaitu: 

1. Pengawasan Preventif, dimaksudkan 

untuk mencegah terjadinya 

penyimpangan-penyimpangan 

dalam pelaksanaan kegiatan. 

Pengawasan preventif ini biasanya 

berbentuk prosedur-prosedur yang 

harus ditempuh dalam pelaksanaan 

kegiatan. Pengawasan preventif ini 

bertujuan: 

a. Mencegah terjadinya tindakan-

tindakan yang menyimpang dari 

dasar yang telah ditentukan.  

b. Memberi Pedoman bagi 

terselenggaranya pelaksanaan 

kegiatan secara efektif dan 

efisien.  

c. Menentukan Saran dan Tujuan 

yang akan dicapai.  

d. Menentukan kewenangan dan 

tanggung jawab sebagai instansi 

sehubungan dengan tugas yang 

harus dilaksanakan. 

2. Pengawasan represif, ini dilakukan 

setelah suatu tindakan dilakukan 

dengan membandingkan apa yang 

terjadi dengan apa yang seharusnya 

terjadi. Dengan pengawasan represif 

dimaksud untuk mengetahui apakah 

kegiatan yang telah dilakukan itu 

telah mengikuti kebijakan dan 

ketentuan yang telah ditetapkan. 

Pengawasan represif ini biasanya 

dilakukan dalam bentuk: 

a. Pengawasan dari jauh, adalah 

pengawasan yang dilakukan 

dengan cara pengujian dan 

penelitian terhadap surat-surat 

pertanggunganjawab disertai 

bukti-buktinya mengenai 

kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan. 

b. Pengawasan dari dekat, adalah 

pengawasan yang dilakukan di 

tempat kegiatan atau tempat 

penyelenggaraan administrasi. 

Dimana pengawasan dari dekat 

ini merupakan pengawasan aktif 

yaitu pengawasan tersebut 

dilaksanakan di tempat kegiatan 

yang bersangkutan. 

Sehingga dengan adanya 

pengawasan bertujuan untuk menilai 
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apakah kegiatan yang dijalankan sesuai 

dengan tolak ukur yang telah 

direncanakan sebelumnya, dan 

pengawasan merupakan alat kontrol 

suatu kegiatan agar kegiatan tersebut 

sesuai dengan yang telah di rencanakan. 

E. Konsep Operasional 

Peneliti berpendapat teori yang tepat 

digunakan untuk memecahkan 

permasalahan pengawasan pendirian 

menara telekomunikasi dikota 

tanjungpinang ialah dengan 

menggunakan teori Bohari (1992:25) 

yang menyatakan bahwa pengawasan 

dapat dicermati berdasarkan tujuannya 

yaitu: 

1. Pengawasan Preventif, dimaksudkan 

untuk mencegah terjadinya 

penyimpangan-penyimpangan 

dalam pelaksanaan kegiatan. 

Pengawasan preventif ini biasanya 

berbentuk prosedur-prosedur yang 

harus ditempuh dalam pelaksanaan 

kegiatan. Pengawasan preventif ini 

bertujuan: 

a. Mencegah terjadinya tindakan-

tindakan yang menyimpang dari 

dasar yang telah ditentukan. 

Pencegahaan tersebut dilakukan 

sebelum dikeluarkannya perizinan 

menara telekomunikasi, Yaitu: 

1. Membentuk persyaratan awal 

yang harus dimiliki pada saat 

melakukan pembangunan menara 

telekomunikasi. 

2. Melengkapi proses persyaratan 

apa saja yang dibutuhkan dalam 

memperoleh izin mendirikan 

menara telekomunikasi. 

3. Pengecekan terhadap kelengkapan 

persyaratan yang dibentuk oleh 

dinas terkait pendirian menara 

telekomunikasi. 

b. Memberi Pedoman bagi 

terselenggaranya pelaksanaan 

kegiatan secara efektif dan efisien. 

Pedoman yang dimasud yaitu 

pedoman yang bersifat konkrit 

sehingga dapat menjadi landasan 

yang kuat dalam pendirian menara 

telekomunikasi.: 

1. Berdasarkan Peraturan Menteri 

dan Peraturan daerah yang 

berkenaan dalam perizinan menara 

telekomunikasi. 

2. Memberikan sosialisasi kepada 

masyarakat berkenaan dengan 

perizinan menara telekomunikasi. 

 

c. Menentukan Saran dan Tujuan yang 

akan dicapai. Proses yang dilakukan 

oleh masing-masing instansi dalam 
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pengurusan prosedur pendirian 

menara telekomunikasi. 

1. Pemantauan pada saat 

dilaksanakannya pendirian menara 

telekomunikasi.   

2. Membentuk laporan kegiatan hasil 

kinerja yang dilakukan pada saat 

proses perizinan menara 

telekomunikasi.   

 

d. Menentukan kewenangan dan 

tanggung jawab sebagai instansi 

sehubungan dengan tugas yang 

harus dilaksanakan. Kewenangan 

dan tanggung jawab yang telah 

diberikan oleh masing-masing 

instansi dalam mendirikan menara 

telekomunikasi. 

1. Tugas pokok dan fungsi Dinas 

terkaitan dengan pendirian menara 

telekomunikasi. 

2. Kewenangan berdasarkan struktur 

organisasi yang telah di bentuk 

perbidang berdasarkan tugasnya 

masing-masing.  

3. Koordinasi antara masing-masing 

dinas yang berkaitan terhadap 

perizinan menara telekomunikasi. 

 

2. Pengawasan represif, ini dilakukan 

setelah suatu tindakan dilakukan 

dengan membandingkan apa yang 

terjadi dengan apa yang seharusnya 

terjadi. Dengan pengawasan represif 

dimaksud untuk mengetahui apakah 

kegiatan yang telah dilakukan itu 

telah mengikuti kebijakan dan 

ketentuan yang telah ditetapkan. 

Pengawasan represif ini biasanya 

dilakukan dalam bentuk: 

a. Pengawasan dari jauh, adalah 

pengawasan yang dilakukan dengan 

cara pengujian dan penelitian 

terhadap surat-surat 

pertanggunganjawab disertai bukti-

buktinya mengenai kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan. 

1. Melakukan pemeriksaan terhadap 

kelengkapan dokumen-dokumen 

yang dimiliki pemilik menara 

telekomunikasi. 

2. Memberi sanksi kepada pelanggar 

perizinan menara telekomunikasi. 

 

b. Pengawasan dari dekat, adalah 

pengawasan yang dilakukan di 

tempat kegiatan atau tempat 

penyelenggaraan administrasi. 

Dimana pengawasan dari dekat ini 

merupakan pengawasan aktif yaitu 

pengawasan tersebut dilaksanakan 

di tempat kegiatan yang 

bersangkutan. 
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1. Melakukan pengamatan menara 

telekomunikasi dilapangan. 

Bertujuan untuk mengetahui 

apakah sesuai dengan perizinan 

atau tidak. 

2. Melakukan pengawasan bangunan 

yang melanggar aturan. 

3. Memberikan teguran apabila 

terdapat menara yang tidak ber 

IMB. 

4. Melakukan pembongkar menara 

telekomunikasi yang illegal. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang 

digunakan oleh peneliti ialah jenis 

penelitian kualitatif dimana lebih 

berupaya menjelaskan dan 

mengambarkan, mengungkap fakta, 

keadaan, fenomena serta keadaan 

yang terjadi dilapangan yang akan 

di teliti. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan 

dikota Tanjungpinang alasan 

penelitian memilih lokasi tersebut 

adalah dikarenakan wilayah kota 

tanjungpinang banyak terdapat 

pembangunan menara 

telekomunikasi yang tidak memiliki 

IMB yaitu dikelurahan 

Tanjungpinang Barat ada 12 

menara, kelurahan Tanjungpinang 

Kota ada 10 menara, Tanjungpinang 

Timur ada 23 menara dan Bukit 

Bestari ada 20 menara. 

3. Sumber dan Jenis Data 

a. Data Primer  

Data primer yaitu data yang 

diperoleh secara langsung dari 

informan melalui wawancara. 

Data primer diambil dari sumber 

informasi yang terpilih. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang 

diperoleh secara tidak langsung 

dari sumbernya (tidak melalui 

wawancara), melainkan melalui 

dokumen-dokumen dan litelatur, 

seperti data jumlah menara 

telekomunikasi di wilayah kota 

Tanjungpinang. 

4. Informan 

Dalam penelitian ini penulis 

mengambil informan dari Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), 

Dinas Tata Kota dan Pengawasan 

Bangunan, Satpol PP, Dinas 

Komunikasi dan Informatika, 

Masyarakat Kota Tanjungpinang. 
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5. Teknik dan Alat Pengumpulan 

Data 

a. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian 

ini lebih diutamakan untuk 

memperoleh data sekunder yang 

dibutuhkan untuk mendukung data 

primer. 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada 

pegawai Badan Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kota Tannjungpinang, pegawai Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika Kota Tanjungpinang, 

pegawai Dinas Tata Kota dan 

Pengawasan Bangunan, Satuan Polisi 

Pamong Praja serta penerima manfaat 

yaitu masyarakat. 

II. LANDASAN TEORI 

A. Pengawasan 

Menurut Siagian (2008:259) 

Pengawasan dilakukan untuk 

mencegah terjadinya deviasi dalam 

operasionalisasi suatu rencana 

sehingga berbagai kegiatan 

operasional yang sedang berlangsung 

terlaksana dengan baik dalam arti 

bukan hanya sesuai dengan rencana 

akan tetapi juga dengan tingkat 

efisiensi dan efektivitas yang setinggi 

mungkin.  

Menurut Murhaini (2014:11) 

“Pengawasan dapat dicermati 

berdasarkan tujuannya. Untuk ini 

ada pengawasan preventif dan ada 

pengawasan represif. 

a. Pengawasan preventif 

merupakan pengawasan yang 

dilakukan sebelum pekerjaan 

mulai dilaksanakan. Tujuannya 

adalah menjaga agar tidak 

terjadi penyimpangan. 

Pengawasan demikian misalnya 

dilaksanakan terhadap berbagai 

persiapan rencana yang nantinya 

segera dilaksanakan. 

b. Pengawasan represif merupakan 

pengawasan yang dilakukan 

ketika alur aktivitas sudah 

selesai. Secara teknis dilakukan 

melalui kinerja audit dengan 

pemeriksaan terhadap 

pelaksanaan pekerjaan. Dari 

kinerja auditor sebagai 

pelaksana pengawasan represif 

diketahui adanya ketidakberesan 

dalam pelaksanaan aktivitas. 



 

10 
 

Berikutnya dicarikan solusi atas 

permasalahan tersebut. 

 

B. Perizinan 

Menurut Sutedi (2010:168) 

Perizinan adalah salah satu bentuk 

pelaksanaan fungsi pengaturan dan 

bersifat pengendalian yang dimiliki oleh 

pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan oleh masyarakat.  

Jadi dengan adanya perizinan di 

dalam mendirikan bangunan menara 

telekomunikasi perlu adanya izin dari 

pemerintah hal ini dilakukan untuk 

mencegah bangunan yang dapat 

menimbulkan kerugian, bahaya, dan 

gangguan-gangguan bagi bangunan dan 

masyarakat sekelilingnya. 

C. Menara Telekomunikasi 

Dalam meningkatkan mutu 

pelayanan komunikasi masyarakat 

khususnya pada penggunaan telepon 

seluler maka dibutuhkan suatu 

infrastruktur, salah satu infrastruktur 

penting dalam penggunaan telepon 

seluler ialah Base Transceiver Station 

(BTS) yaitu menara telekomunikasi. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Tanjungpinang No.7 Tahun 2015 

Tentang Penataan Dan Pengelolaan 

Menara Telekomunikasi Bersama Bab 1 

Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 15 

berbunyi Menara Telekomunikasi yang 

selanjutnya disebut menara, adalah 

bangunan-bangunan untuk kepentingan 

umum yang didirikan diatas tanah atau 

bangunan yang merupakan satu 

kesatuan konstruksi dengan bangunan 

gedung yang dipergunakan untuk 

kepentingan umum yang struktur 

fisiknya dapat berupa rangka baja yang 

diikat oleh beberapa simpul atau 

berbentuk tunggal tanpa simpul, dimana 

fungsi, desain dan konstruksinya 

disesuaikan sebagai sarana penunjang 

menempatkan perangkat 

telekomunikasi. 

 

III. GAMBARAN UMUM LOKASI 

PENELITIAN  

A. Profil Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Kota 

Tanjungpinang 

Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu (BPPT) Kota Tanjungpinang 

merupakan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 

3 Tahun 2009. Kemudian terjadi 

perubahan SOTK berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 

2013 sehingga berubah nama menjadi 

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 

dan Penanaman Modal Kota 
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Tanjungpinang pada tahun 2014. 

Instansi pelayanan tersebut kembali 

berubah nama menjadi Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota 

Tanjungpinang berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 5 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Perda Nomor 3 Tahun 

2009 tentang Organisasi dan Tata 

Laksana Lembaga Teknis Daerah 

Kota Tanjungpinang. 

Visi Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu (BPPT) ialah “Terwujudnya 

Pelayanan Perizinan Dalam 

Menunjang Investasi yang Kondusif 

di Kota Tanjungpinang Tahun 2008”  

Misi Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu (BPPT) ialah  

a. Memberikan penerapan prosedur 

perizinan dengan pola pelayanan 

satu pintu. 

b. Menciptakan iklim usaha yang 

kondusif dengan peningkatan, 

pemantauan dan pengendalian 

perizinan. 

B. Dinas Tata Kota dan Pengawasan 

Bangunan kota Tanjungpinang. 

Dinas Tata Kota dan 

Pengawasan Bangunan kota 

Tanjungpinang adalah salah satu 

instansi pemerintah di kota 

Tanjungpinang. Terbentuknya dinas tata 

kota dan pengawasan bangunan kota 

Tanjungpinang bertujuan agar dapat 

lebih efektif melaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya yang salah satunya 

adalah pengawasan bangunan, dengan 

demikian diharapkan Tanjungpinang 

yang sedang dalam proses 

pembangunan dapat tertata dengan rapi.  

Didalam lingkungan dinas tata 

kota dan pengawasan bangunan terdapat 

sub bagian dan seksi sebagai penunjang 

spesifikasi tugas dan fungsinya. Adapun 

sub bagian dan seksi tersebut adalah: 

Sub bagian penyusunan program, 

evaluasi dan pelaporan, sub bagian 

umum dan kepengawaian, sub bagian 

keuangan, bidang tata kota yang 

membawahi seksi penataan dan 

pemetaan, seksi pemanfaatan ruang, 

bidang tata banguan yang membawahi 

seksi tata bangunan dan seksi keandalan 

bangunan, bidang pengawasan dan 

penertiban yang membawahi seksi 

pengawasan bangunan dan seksi 

penertiban bangunan, unit pelaksanaan 

teknis dinas dan kelompok jabatan 

fungsional 

. 

IV. PEMBAHASAN 

A. Pengawasan Preventif 

Pengawasan preventif dimaksud 

untuk mencegah terjadinya 

penyimpangan-penyimpangan dalam 
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pelaksanaan kegiatan. Pengawasan 

preventif ini biasanya berbentuk 

prosedur-prosedur yang harus 

ditempuh dalam pelaksanaan 

kegiatan. Pada awal melaksanakan 

pendirian menara telekomunikasi 

pomohon diwajibkan malakukan 

perizinan terlebih dahulu yang 

dikeluarkan oleh Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu (BPPT) kota 

Tanjungpinang 

a. Mencegah terjadinya tindakan-

tindakan yang menyimpang 

dari dasar yang di tentukan. 

Pencegahaan awal yang dimaksud 

ialah pencegahan yang dilakukan 

sebelum dikeluarkannya perizinan 

menara telekomunikasi, untuk 

melakukan pencegahan tersebut perlu 

dibuatnya persyaratan awal yang harus 

dimiliki pada saat melakukan 

pembangunan menara telekomunikasi. 

persyaratan awal tersebut berupa 

rekomendasi teknis peruntukan lahan, 

rekomendasi kajian lingkungan, izin 

ketinggian menara dan persetujuan 

warga sekitar. Untuk melakukan 

langkah-langkah persyaratan 

administrasi tersebut dilakukan di BPPT 

sebagaimana tupoksi yang diberikan 

oleh pemerintah kota tanjungpinang.  

Dengan melakukan pengecekan 

terlebih dahulu maka dapat dipastikan 

bahwa pendirian menara tersebut telah 

sesuai dengan persyaratan yang harus 

diikuti sehingga tidak terjadinya 

kecurangan dalam pengurusan proses 

perizinan. Pengecekkan tersebut juga 

dilakukan oleh masing-masing intansi 

dimana untuk melihat apakah menara 

tersebut layak untuk mendirikan 

bangunan maka harus melakukan 

pengecekkan lapangan.  

Pencegahan telah dijalankan 

sesuai tupoksi instansi masing-masing 

dengan benar, dimana masing-masing 

instansi tersebut mengeluarkan IMB 

pendirian menara tersebut. Tetapi dalam 

proses melakukan perizinan, pemohon 

harus mengurus kembali ke lokasi 

masing-masing dinas yang telah tertera 

disyarat yang diberikan oleh BPPT. 

Kemudian setelah lengkap persyaratan 

yang diberikan oleh BPPT, pemohon 

baru menyerahkan kepada BPPT untuk 

mengeluarkan IMB tersebut. Sebelum 

melakukan pendirian menara 

telekomunikasi tersebut BPPT dan 

Dinas Tata Kota dan Pengawasan 

Bangunan juga melakukan pengecekkan 

terlebih dahulu untuk melihat gambar 

menara yang akan dibuat sesuai dengan 

yang telah dizinkan oleh masing-masing 
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instansi yang mengeluarkan, dengan 

demikian maka tidak terjadinya 

kecurangan dalam melakukan pendirian 

menara. Hanya saja masih terdapat 

menara yang tidak memiliki IMB, yang 

mana seharusnya bidang pengawasan 

lebih menfokuskan lagi masalah 

perizinan menara agar menara yang 

tidak memiliki IMB dapat 

ditindaklanjuti perizinannya. 

b. Pedoman bagi terselenggaranya 

pelaksanaan kegiatan secara 

efektif dan efisien. 

Pada saat melakukan peizinan 

menara masyarakat sekitar bangunan 

yang akan didirikan menara 

telekomunikasi harus mengetahui 

bahwa wilayah mereka akan adanya 

pendirian menara telekomunikasi. 

Sehingga masyarakat harus diberikan 

sosialisasi berkenaan dengan peizinan 

menara yang mana sosialisasi tersebut 

berupa keuntungan dan tanggungjawab 

kerugian yang dialami oleh warga 

sekitar menara apabila menara tersebut 

berdiri dilokasi tempat tinggal mereka. 

Tetapi yang terjadi dilapangan 

masih terdapat warga sekitar pendirian 

menara tidak menerima sosialisasi dari 

pihak manapun. padahal sebelum 

mereka melakukan izin pemilik menara 

harus mengetahui bahwa daerah mereka 

akan di bangun menara telekomunikasi 

dan wajib diberikan sosialisasi baik itu 

keuntungan maupun ganti rugi yang 

didapatkan. Sehingga masyarakat 

tersebut tindak menanggung kerugian 

yang ada, yang mana seharusnya 

pemilik menara melakukan sosialisasi 

kepada kelurahan setempat dan pihak 

kelurahan memberitahu RT sehingga 

RT dapat mengetahui bahwa daerah 

mereka akan didirikan menara 

telekomunikasi, sehingga dengan tidak 

adanya izin dari masyarakat atas 

pendirian menara telekomunikasi 

tersebut di daerah sekitar wilayah 

mereka maka seharusnya menara 

tersebut tidak dapat berdiri tetapi yang 

terjadi saat ini masih adanya pendirian 

menara tanpa adanya izin dari 

masyarakat sekitar. 

c. Menentukan Saran dan Tujuan 

yang akan Dicapai 

Dalam pengurusan perizinan 

menara telekomunikasi dikota 

Tanjungpinang dikeluarkan oleh BPPT, 

pada saat pembentukkan BPPT adanya 

misi yang dibentuk, adapun misi dari 

BPPT: 

1. Memberikan penerapan prosedur 

perizinan dengan pola pelayanan 

satu pintu. 
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2. Menciptakan iklim usaha yang 

kondusif dengan peningkatan, 

pemantauan dan pengendalian 

perizinan 

Tujuan dari BPPT belum bisa 

terlaksana sesuai dengan misi yang 

dibentuk oleh BPPT dimana didalam 

melakukan pengurusan perizinannya 

pemohon masih diharuskan untuk 

melengkapi persyaratannya kepada 

masing-masing instansi terkait. 

Seharusnya pada saat melakukan 

perizinan adanya pelayanan satu pintu 

sehingga pemohon lebih mudah dalam 

melakukan pengurusan perizinannya 

terkait dengan syarat yang harus 

dimiliki untuk pendirian menara jadi 

tidak menyebabkan alur perizinannya 

memakan waktu yang cukup lama untuk 

memperoleh perizinan IMB menara. 

Sedangkan dalam meakukan 

pengawasan menara telekomunikasi 

dikota Tanjungpinang dilakukan oleh 

Dinas Tata Kota dan Pengawasan 

Bangunan yang mana tugas tersebut 

telah tertera di dalam Tupoksi Distako 

dan Pengawasan Bangunan. Dengan 

adanya pengawasan seharusnya tidak 

ada lagi pendirian menara yang tidak 

memiliki IMB tetapi yang terjadi saat 

ini masih adanya menara 

telekomunikasi yang tidak memiliki 

IMB yaitu berjumlah 65 menara yang 

tidak memiliki IMB yang mana 

pendirian menara tersebut sudah berdiri 

pada tahun 2002 sehingga dapat dilihat 

bahwa tujuan dari dinas tata kota dan 

pengawasan bangunan di kota 

Tanjungpinang terkait pengawasan 

menara telekomunikasi tersebut belum 

dapat dikatakan berjalan sepenuhnya. 

d. Menentukan Kewenangan dan 

tanggung jawab sebagai instansi 

sehubungan dengan tugas yang 

harus dilaksanakan. 

Pada masing-masing instansi 

terkait pengurusan perizinan menara 

telekomunikasi telah diberikan 

tanggungjawab dalam melaksanakan 

pekerjaannya. Dimana tanggungjawab 

tersebut telah diatur didalam Tugas 

Pokok dan Fungsi masing-masing 

instansi. Untuk perizinan menara 

telekomunikasi proses perizinanya di 

lakukan oleh BPPT adapun tupoksinya 

diatur didalam Peraturan Walikota 

Tanjungpinang No 17 tahun 2015. 

Untuk pengawasan menara 

telekomunikasi itu dilakukan oleh 

dinas tata kota dan pengawasan 

bangunan dimana telah diatur di dalam 

Tupoksi kami yang di keluarkan oleh 

peraturan walikota Tanjungpinang No 



 

15 
 

11 Tahun 2015 Bab III ayat 2 

bahwasannya Perumusan kebijakan 

teknis dibidang tata kota dan 

pengawasan bangunan. Sehingga 

seluruh pengawasan teknis dikerjakan 

oleh Dinas Tata Kota dan Pengawasan 

Bangunan. 

Bahwasannya kinerja sudah 

dilakukan dengan baik oleh masing-

masing dinas dimana mereka telah 

mengikuti tupoksi yang telah 

diberikan. Tetapi untuk koordinasi 

masih-masing dinas kurang terjalin 

dengan baik hal ini dapat dilihat bahwa 

terdapat perbedaan data IMB yang 

tidak memiliki IMB dengan jumlah 

yang berbeda, dimana Dinas Tata Kota 

dan Pengawasan Bangunan memiliki 

data bahwa terdapat jumlah 65 menara 

telekomunikasi yang tidak memiliki 

IMB, sedangkan BPPT memiliki data 

38 menara yang tidak memiliki IMB. 

B. PENGAWASAN REPRESIF 

a. Pengawasan dari Jauh 

Kewenangan pengawasan 

berada di Dinas Tata Kota dan 

Pengawasan Bangunan. Dalam 

melakukan pengawasan tersebut perlu 

adanya pengecekan, pengecekan ini 

dilakukan agar dapat mengetahui 

apakah pemilik menara 

telekomunikasi telah memiliki IMB 

atau belum. dalam melakukan 

pengawasan menara telekomunikasi 

ditanjungpinang belum dikerjakan 

secara menyeluruh hal tersebut dapat 

dilihat bahwa didalam melakukan 

pengecekan tidak semua menara 

terpantau, sehingga hal ini lah yang 

membuat masih terdapat menara 

telekomikasi yang belum memiliki 

IMB. Padahal dengan masih adanya 

menara telekomunikasi yang illegal 

maka dampak yang dirasakan tersebut 

dirasakan oleh masyarakat sekitar 

daerah tower yang tidak memiliki 

IMB tersebut. 

Untuk mencegah agar tidak ada 

menara  yang illegal BPPT telah 

mengeluarkan denda berupa 

pembayaran 50% tergantung bobot 

pekerjaan apabila terdapat menara 

yang tidak memiliki IMB. Yang mana 

denda tersebut telah diatur didaralam 

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang 

No 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi 

Perizinan Tertentu. Untuk ketinggian 

menara telekomunikasi dihitung 

permeter yaitu Rp 1.15000,00 

permeter, batas rendah menara 

telekomunikasi yaitu 6 meter. 

Tetapi meskipun terdapat denda 

yang telah atur dalam perda tersebut 
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masih terdapat juga menara yang tidak 

memiliki IMB hal ini dikarenakan 

denda yang di berikan terlalu rendah 

sehingga tidak ada efek jera bagi 

pemilik menara yang tidak memiliki 

IMB. 

 

b. Pengawasan dari Dekat.  

Untuk melakukan pengawasan 

dilapangan Dinas Tata Kota dan 

Pengawasan Bangunan yang telah 

diberikan tanggungjawab oleh walikota 

dalam melakukan pengawasan secara 

teknis. Telah membentuk Tim 

pengawasan.  

Untuk melakukan pengawasan 

Distako tidak hanya melakukan sendiri 

tetapi juga melibatkan instansi lainnya 

yaitu Satpol PP dan masing-masing 

Kecamatan di Tanjungpinang. Peran 

dari Satpol PP sendiri didalam tim 

pengawasan tersebut tidak hanya pada 

saat melakukan pembongkaran menara 

telekomunikasi tetapi Satpol PP juga 

turut adil dalam melakukan pengawasan 

menara telekomunikasi. 

Pada saat turun lapangan Dinas 

Tata Kota dan Pengawasan Bangunan 

melakukan pengecekan, tetapi yang 

terjadi saat ini bahwa terdapat 65 

menara yang tidak memiliki IMB di 

Tanjungpinang. Hal ini dikarenakan 65 

menara yang ada di dinas tata kota tidak 

semuanya belum memiliki IMB, hanya 

saja proses pengtransferan berkas yang 

sebelumnya ada di pemko sebagai 

instansi yang menerbitkan IMB belum 

mentransfer secara menyeluruh 

sehingga BPPT sulit mengetahui jumlah 

menara yang illegal, serta pengawasan 

teknis yang kewenangannya dilakukan 

oleh Dinas Tata Kota dan Pengawsan 

Bangunan belum melakukan 

pengawasan secara optimal sehingga 

belum mengetahui apakah menara 

telekomunikasi yang ada di 

Tanjungpinang sudah memiliki IMB. 

Jumlah menara yang berada di 

Tanjungpinang yang telah direkap oleh 

BPPT dari tahun 2001 sampai 2017 ada 

38 menara yang tidak memiliki IMB. 

dari 38 menara yang telah berdiri dari 

tahun 2001 sampai sekarang masih 

belum juga dilakukan pembongkaran 

mereka hanya melakukan penyengelan. 

Dalam melaksanakan 

pembongkaran, pemerintah daerah 

Tanjungpinang belum ada memberikan 

anggaran khusus untuk melakukan 

pembongkaran menara telekomunikasi, 

dimana dalam pembongkaran menara 

telekomunikasi dibebankan oleh 

pemilik tower, tetapi apabila pemilik 
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menara tersebut tidak mengindahkan 

maka pemerintahlah yang kemudian 

menanggung pengeluarkan anggaran 

tersebut. Sehingga upaya dalam 

menangani permasalahan menara 

telekomunikasi yang berada dikota 

Tanjungpinang masih sulit untuk 

terlaksana dengan baik. 

V. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pengecekkan menara 

telekomunikasi belum berjalan 

dengan baik hal ini dikarenakan Dinas 

Tata Kota dan Pengawasan Bangunan 

belum terlalu fokus untuk melakukan 

pengecekan jumlah masing-masing 

menara telekomunikasi dikota 

Tanjungpinang dikarenakan dinas tata 

kota dan pengawasan bangunan baru 

berdiri tahun 2015 sehingga belum 

dapat melakukan pengecekkan 

masing-masing menara yang telah 

berdiri.  

Masyarakat sekitar tower masih 

ada yang belum menerima sosialisasi 

baik dari kelurahan maupun dari 

pemilik menara, sehingga dengan 

tidak adanya izin dari masyarakat atas 

pendirian menara telekomunikasi 

tersebut di daerah sekitar wilayah 

mereka maka seharusnya menara 

tersebut tidak dapat berdiri tetapi yang 

terjadi saat ini masih adanya pendirian 

menara tanpa adanya izin dari 

masyarakat sekitar. 

Dalam melakukan 

pembongkaran dilakukan oleh Satpol 

PP yang untuk melaksanakan 

pembongkaran pemerintah daerah 

Tanjungpinang belum ada 

memberikan anggaran khusus untuk 

melakukan pembongkaran menara 

telekomunikasi, dimana dalam 

pembongkaran menara 

telekomunikasi dibebankan oleh 

pemilik tower, tetapi apabila pemilik 

menara tersebut tidak mengindahkan 

maka pemerintahlah yang kemudian 

menanggung pengeluarkan anggaran 

tersebut. Sehingga upaya dalam 

menangani permasalahan menara 

telekomunikasi yang berada dikota 

Tanjungpinang masih sulit untuk 

terlaksana dengan baik. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hail penelitian yang 

telah dilakukan, maka penulis 

menyampaikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Diharapkan kepada BPPT untuk 

dapat mewujudkan misi yang dibuat 

untuk melakukan perizinan satu 



 

18 
 

pintu, sehingga pihak pemohon 

tidak membutuhkan waktu yang 

lama untuk mengurus perizinan 

menara telekomunikasi. 

2. Diharapkan pemerintah daerah 

menaikkan denda terhadap pemilik 

menara yang tidak memiliki IMB 

agar tidak ada lagi pemilik yang 

berani untuk mendirikan menara 

tanpa adanya IMB. 

3. Diharapkan instansi yang 

melakukan pengawasan menara 

telekomunikasi lebih optimal lagi 

melakukan pengawasan sehingga 

tidak ada lagi warga sekitar 

pendirian menara mengalami 

kerugian dan keresahan terhadap 

menara yang tidak memiliki IMB. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

BUKU: 

Atmosudirdjo, Prajudi. 1995. Hukum 

Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia 

Indonesia. 

 

Bohari. 1992.  Pengawasan Keuangan 

Negara. Jakarta: Rajawali Press. 

 

Fachruddin, Irfan. 2004. Pengawasan 

Peradilan Administrasi Terhadap 

Tindakan Pemerintah. Bandung: P.T. 

ALUMNI. 

Moleong, Lexy J. 2014. Metodologi 

Penelitian Kualitatif. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya  

Muchsan. 2007. Sistem Pengawasan 

Terhadap Perbuatan Aparat 

Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha 

Negara di Indonesia. Yogyakarta: 

Liberty 

 

Murhaini, Suriansyah. 2014. 

Manajemen Pengawasan Pemerintahan 

Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 

Nawawi, Hadari. 2005. Manajemen 

Strategik Organisasi Non Profit Bidang 

Pemerintahan. Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press. 

 

Ndraha, Taliziduhu. 2003. 

KYBERNOLOGY (Ilmu Pemerintahan 

Baru). Jakarta: PT Rineka Cipta. 

 

Ridwan, HR. 2002. Hukum 

Administrasi Negara. Yogyakarta: 

Rajawali Pers. 

Ridwan, HR. 2006. Hukum 

Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja 

Grafindo. 

 

Ridwan, Juniarso dan Sudrajat. 2010. 

Hukum Administrasi Negara dan 

Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: 

Penerbit Nuansa. 

 

Saebani, Beni Ahmad. 2008. Metode 

Penelitian. Bandung: CV Pustaka Setia. 

 

Siagian, Sondang P. 2003. Filsafat 

Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara. 

 

Siagian, Sondang P. 2008. Manajemen 

Stratejik. Jakarta: Bumi Aksara. 

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian 

Kuantitatif Kualitatif dan R&D. 

Bandung: Alfabeta. 

 

Sujamto. 1996. Aspek-Aspek 

Pengawasan Di Indonesia. Jakarta: 

Sinar Grafika. 

 



 

19 
 

Sutedi, Adrian. 2010. Hukum Perizinan 

Dalam Sektor Pelayanan Publik. 

Jakarta: Sinar Grafika. 

 

Sutikno, Sobry. 2012. Manajemen 

Pendidikan. Lombok: Holistica. 

 

JURNAL: 

 

Hananto, Miko. 2013. Radiasi di 

Sekitar Menara Base Transceiver 

Stasion di Bandung dan Jakarta. Hal11. 

http://ejournal.litbang.depkes.go.id/inde

x.php/MPK/article/view/3428.pdf 

diakses pada 22 Februari 2017. 

 

DOKUMEN: 

 

Peraturan Bersama Menteri Dalam 

Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, 

Menteri Komunikasi dan Informatika 

dan Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal No. 18 Tahun 2009 

tentang Pedoman Pembangunan dan 

Penggunaan Bersama Menara 

Telekomunikasi. 

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang 

No. 7 Tahun 2010 tentang Bangunan 

Gedung. 

 

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang 

No. 7 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Perizinan Tertentu. 

 

Peraturan Menteri Komunikasi dan 

Informasi No. 2 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Pembangunan dan 

Penggunaan Menara Bersama 

Telekomunikasi.  

 

 

 

 

 


