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ABSTRAK 

 

Berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2012 Tentang 

Penyelenggaran Retribusi  Izin  Mendirikan Bangunan. Retribusi 

Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan 

oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

Mengenai  Retribusi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 

merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

sangat berpengaruh dalam peningkatan pendapatan daerah. Yang 

tujuan utama ialah untuk dapat mengisi kas negara atau juga kas 

daerah untuk mengatur kemakmuran masyarakat daerah melalui jasa 

yang diberikan dengan secara langsung kepada masayarakat.  

 Skripsi ini mencoba untuk mengali mengenai pelaksanaan 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ( Studi Di Kabupaten Ogan 

Kemering Ulu Timur), Tujuan penelitian ini selain pemenuhan tugas 

akhir yaitu untuk menambah ilmu baik bagi penulis maupun pembaca 

akan menganai Pelaksanaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan. 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yaitu 

suatu  penelitian yang dilakukan secara  sistematis dengan  

mengangkat data  yang  ada yang  ada dilapangan. Seperti  lingkungan 

masyarakat,  lembaga-lembaga dan organisasi  kemasyarakatan dan 

lembaga pemerintahan. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan 

untuk  menerangkan fenomena sosial atau  suatu  peristiwa. Kemudian 

dianalisis dalam penelitian menggunkan metode analisis deskriptif. 

      Hasil  yang diperolah Penelitian ini mununjukkan 

Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur, belum terlaksana secara maksimal. Kebijakan 

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah  Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur Tentang Penyelenggaran Retribusi Izin 

Mendirikan Bangunan belum sepenuhnya berjalan sebagaimana 

mestinya. Tinjauan Fiqih Siyasah Mengenai Peraturan Pelaksanaan 

Retribusi Izin Mendrikan Bangunan Belum sesuai dengan  Fiqih  

siyasah karena peraturan tersebut  belum dapat memberikan 

kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan.  
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MOTTO 

(If the leader has carried out his obligations as leader to the people 

and his obligations to Allah SWT, then the leader is entitled to two 

things from his people, namely the obligation to obey and support his 

policies as long as the leader does not change) 

 

(Apabila  pemimpin telah  melakukan  kewajiban  sebagai pemimpin 

terhadap rakyat dan kewajibannya  terhadap Allah SWT, maka 

pemimpin berhak  mendapatkan dua perkara dari  rakyatnya yaitu 

wajib untuk menaati dan mendukung kebijakannya selama pemimpin 

itu tidak berubah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

PERSEMBAHAN 

Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan yang Maha 

Penyayang dengan cintakasih penulis mempersembahkan  karya  

sederhana  ini  kepada Ayah dan ibu tercinta Jar Muhammad  dan  

Habibah  berkat  doa  restu dari  mereka penulis dapat menempuh dan 

menyelesaikan pendidikan bangku kuliah. Terimakasih kalian yang 

sudah berjuang demi untuk pendidikan anak kalian sayangi. Kakak 

tecinta leni, Muhammad irwan, Saleha, Sari  Pudin, Nur Jannah, Asan 

Udin, dan  Adik tercinta Maria terimakasih  atas semangat, dan 

dukungan  moril serta materil kepada penulis, semoga Allah SWT 

selalu melimpahkan Rahmat, hidayah serta Rezekinya kepada kalian. 

Kepada Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

RIWAYAT HIDUP 

Marina atau bisa dikenal dengan panggilan  ina  dilahirkan  19 

september 1998 diSukaraja Tuha, Kecamatan Buay Madang, 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Anak kembar bungsu dari 

pasangan  Bapak Jar Muhammad dan Ibu  Habibah. Pendidikan 

dimulai Taman kanak kanak di kr.nyawa  Kecamatan  Buay Madang, 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan lulus pada tahun 2005, 

Sekolah Dasar Negeri 1 Sukaraja, dan lulus pada tahun 2011, Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Buay Madang, dan lulus pada tahun 

2014, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Buay Madang, dan lulus pada 

tahun 2017, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada 

Fakultas Syari’ah, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah 

Syar’iyyah) UIN Raden Intan Lampung. 

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra 

maupun ekstra Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. 

   Bandar Lampung, 30 November 2021 

    Yang  Membuat  

      

 

 

 

     MARINA  

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh 

Segala puji bagi Allah SWT  Yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu 

pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, serta penerangan kepada 

hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir 

pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna 

mendapatkan gelar sarjana yang  penulis beri judul “ TINJAUAN 

FIQIH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN 

MENDIRIKAN BANGUNAN (Studi Di Kabupaten Ogan Komering 

Ulul Timur)“. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada 

junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para 

keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Insyaallah mendapat syafaat 

dihari akhir, aamiin. 

Selama proses penyusunan Skripsi penulis telah menerima banyak 

bimbingan, bantuan, ,motivasi, serta kemudahan. Skripsi ini tidak 

akan selesai tepat waktu tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah 

memberikan banyak kontribusi dan perannya baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Karena itu penulis sampaikan terimakasih dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag. selaku Rektor 

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.  

2. Bapak Dr.H.Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas 

Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang 

selalu tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa. 

3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua jurusan Siyasah Syar’iyyah 

Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah 

memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa 

4. Ibu Dr.Nurnazli,S.H.,S.Ag.,M.Ag. selaku pembimbing 

Akademik I penulis yang dengan sabar membimbing dan 

mengoreksi penelitian skripsi ini serta memotivasi penulis 

dalam pengerjaan skripsi ini. 



x 

 

5. Bapak M.Yasin Al Arif,S.,H. M.H selaku pembimbing 

Akademik II yang telah banyak meluang waktu disela-sela 

kesibukannya serta memberikan bimbingan arahan serta 

motivasi dalam menyelesaikan skipsi ini. 

Kepada segenap keluarga sivitas akademik, dosen pegawai 

Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. 

6. Seluruh dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung 

yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan 

pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga 

selesai 

7. Ayahanda Jar Muhammad dan ibunda Habibah yang tidak 

henti-hentinya berjuang sekuat tenaga baik lahir maupun batin 

demi pendidikan sang anak serta selalu memberikan 

semangat, motivasi, nasihat, dan saran untuk kehidupan sang 

anak terutama selama proses pendidikan ini. 

8.  Adik kembaranku Maria terimkasih atas semua dukungan, 

doa, semangat, dan  bantuan  kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skipsi ini. 

9. Sahabat-sahabatku semasa kuliah, Vera, Yad, leli, Nadila, 

Ayu, Kak astir, yang telah memberikan motivasi, semangat, 

menemani, dan membantu dalam menyeleselaikan  skipsi ini. 

10. Teman tecinta,  risky saputra,  Elvara,  maya sari putri,  rina 

oktavia, novziah, nursidah amanah,  veny lestari, sarah, linda, 

sekoncoan,  terimakasih telah memberikan dukungan serta 

semangat kepada penulis selama pembuatan skipsi ini,  

semoga selalu diberikan keberkahan, kesehatan, dan 

dilimpahkan  rezekinya kepada kalian. 

11. Temen – Temen seperjuangan Siyasah Angakatan 2017, 

khusus  Maukele  yang selalu mendorong dan memberikan 

semangat dalam mengerjakan skipsi dari awal hingga akhir 

sampai terselesaikannya skipsi. 

12. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung. 

 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata 

sempurna,hal ini itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, 

pengetahuan, dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan keyakinan 

niat tulis dan kerendahan hati semoga skipsi ini dapat bermanfaat bagi 



xi 

 

pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu 

pengetahuan khususnya ilmu syari’ah. 

 

Bandar  Lampung, 30 November 2021 

 

 

 

 

Marina  

1721020344 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xii 

 

DAFTAR ISI 

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

ABSTRAK ...................................................................................  ii 

SURAT PERNYATAAN ...........................................................  iii 

HALAMAN PERSETUJUAN ...................................................  iv 

HALAMAN PENGESAHAN ....................................................  v 

MOTTO .......................................................................................  vi  

PERSEMBAHAN .......................................................................  vii 

RIWAYAT HIDUP ....................................................................  viii 

KATA PENGANTAR ................................................................  ix 

DAFTAR ISI ...............................................................................  xii 

DAFTAR TABEL .......................................................................  xiv 

DAFTAR GAMBAR ..................................................................  xv 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul ..............................................................  1 

B. Latar Belakang Masalah ..................................................  2 

C. Rumusan Masalah  ..........................................................  10 

D. Fokus dan sub - Fokus Penelitian ....................................  10 

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan penelitian ....................  10 

F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....................  11 

G. Metode Penelitian ............................................................  14 

H. Sistematika Pembahasan .................................................  16 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Kajian Konseptual Fiqih Siyasah ....................................  19 

1. Pengertian Fiqh Siyasah............................................  19 

2. Pengertian Siyasah Syari’iyah ..................................  21 

3. Tinjauan Fiqih Siyasah mengenai retribusi dan 

perizinan ...................................................................  22 

B. Tinjauan Umum Tentang Retribusi  ................................  29 

1. Pengetian Retribusi ..................................................  31 

2. Jenis- jenis Retribusi ................................................  37 

3. Proses & syarat pelaksanaan retribusi Izin 

Mendirikan Bangunan ..............................................  45  

C. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ...................................  50 

1. Pengetian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ...........  50 

2. Dasar Hukum Izin Mendirikan Bangunan (IMB) .....  54 

3. Syarat & prosedur Izin Mendirikan Bangunan 



xiii 

 

(IMB) ........................................................................  56 

4. Tujuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)  ...............  61 

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

A. Gambaran Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .........  61 

1. Letak dan Luas Wilayah ...........................................  61 

2. Demografi .................................................................  65 

3. Topografi ..................................................................  66 

4. Ekonomi ....................................................................  66 

5. Kependudukan ..........................................................  68 

6. Sejarah Terbentuknya Ogan Komering Ulu Timur ..  69 

B. Penyajian Data dan Fakta Penelitian ...............................  74 

 

BAB IV ANALISIS PENELITIAN 

A. Analisis Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

(di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur) ....................  89 

B. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Retribusi 

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (di Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur .......................................................  93 

 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan......................................................................  101 

B. Saran  ...............................................................................  102 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 Lampiran 1 Surat Hasil Turnitin 

 Lampiran 2 Blanko Konsultasi 

 Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara 

 Lampiran 4 Instrumen Wawancara 

Lampiran 5 Dokumen Pendukung (Foto dan Dokumen) 

Lampiran 6 Surat Rekomendasi Badan Kesbang Linmas  

Kabupaten Oku Timur  

Lampiran 7 Surat Izin Riset Di Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu  

 

 

 

  



xiv 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel 

1.1 Luas wilayah  Kabupaten  Ogan  Komering Ulu timur 

berdasarkan Kecamatan 

1.2 Jumlah penduduk dan tingkat kepadatan jiwa 

1.3 Bentuk  perekonomian  di Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Timur 

1.4 Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan Kab. Oku Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xv 

 

DAFTAR GAMBAR  

Gambar 

1.1 Proses wawancara dengan masyarakat Kelurahan 

Sukaraja Luar, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Timur 

1.2 Proses wawancara dengan masyarakat, Kelurahan 

Kr.Nyawa1, Kecamatan Buay Madang,  Ogan Komering 

Ulu Timur  

1.3 proses wawancara dengan masyarakat Kelurahan Bandar 

Jaya, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur 

1.4 Proses Sosialisasi Dinas PMPTSP dan SPP dikelurahan 

Sukaraja Luar mengenai  IMB 

1.5 Proses wawancara dengan pegawai Dinas PMPTSP 

 

 

 

 

 



1 

BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk menghindari  kesalah 

pahaman pembaca  dalam memahami isi dari  Skipsi  ini,  

maka akan diuraikan dan dijelaskan  secara singkat istilah -

istilah dari  judul ini. Adapun judul yang  dibahas 

adalah“TINJAUAN FIQIH  SIYASAH TERHADAP 

PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN 

BANGUNAN (Studi Dikabupaten Ogan Komering Ulul 

Timur)“Adapun beberapa  hal yang penting yang perlu 

dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, 

kegiatan1 pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan 

penyajian yang dilakukan secara sistematis dan objektif 

untuk memecahkan suatu permasalahan.1 

2. Fiqih siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam 

yang membicarakan pengaturan dan pengurusan 

kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai 

kemashlahatan bagi manusia itu sendiri 

3. Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana 

yang sudah disusun secara matang dan terperinci, 

implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan 

sudah dianggap siap. Secara sederhana  pelaksanaan  

bisa  diartikan  penerapan, dan  hal  lain  untuk  

mencapai tujuan  tertentu  dan  untuk  suatu  

kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau 

golongan yang telah terencana dan tersusun 

sebelumnya. 

4. Retribusi adalah  pungutan daerah sebagai pembayaran 

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

                                                           
1 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Semarang:Widya Karya ,2011),7 
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disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 

untuk kepentingan orang pribadi atau badan 

(berdasarkan UU No. 34 tahun 2000). 

5. Izin mendirikan  bangunan  adalah  izin yang diberikan 

kepada perorangan atau badan untuk medirikan atau 

membongkar  banguna 

6. pengertian mendirikan bangunan adalah mengubah dan  

merobah bentuk atau membangun bangun.  

Dengan demikian maksud dari penjelasan  judul  adalah 

penelitian untuk mencari tahu tentang bagaimana pelaksanaan 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan  dan Tinjaun  Fiqih 

Siyasah Terhadap Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan 

bangunan (Di daerah  kabupaten ogan komering ulul timur) 

 

B. Latar Belakang 

Indonesia  sebagai  Negara berdasarkan Hukum (pasal 3 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945), maka dalam  hal  ini temasuk dalam  pelaksanaan  

ketatanegaraan  wajib mendasari hukum yang berlaku, 

termasuk halnya pada pelakasanaan Otonomi daerah. Dalam 

UUD 1945 Pasal 18 disebutkan bahwa wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia  (NKRI) di bagi atas dasar 

daerah-daerah. provinsi dan daerah provinsi dibagi atas 

kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai  

pemerintahan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah 

seluas-luasnya, otonomi daerah  sebagai manifestasi 

demokrasi pada hakekatnya merupakan penerapan konsep 

teori “areal of power” yang membagi kekuasaan secara 

vertikal suatu Negara, sehingga menimbulkan adanya 

kewenangan penyelenggaraan  pemerintahan  satu sisi oleh  

pemerintah Pusat, sedangkan di sisi lain dilaksanakan oleh 

pemerintahan Daerah.
2
 

                                                           
2 Anggreany Arief Hardianto Djanggih,”Implementasi Penarikan Retribusi 

izin Mendirikan Bangunan Terhadap Realisasi Pendapatan  Asli Daerah”Jurnal 

Kertha Patrika,vol 42,no. 1 (2020):73-86 

,http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika 
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Implementasi  kebijakan  otonomi  daerah  memberikan  

kesempatan  yang lebih leluasa bagi pemerintah daerah untuk 

melakukan kebijkan publik, hal ini dalam penerapanya, 

otonomi daerah telah diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintah Daerah yang diarahkan sebagai 

Upaya percepatan terwujudnya kesejahateraan masyarakat. 

Pemikiran  tentang  kesejahteran  masyarakat  sebenarnya  

sudah  ada sejak dibentuknya  Negara Kesatuan  Republik 

Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Alinea ke-IV 

pembukaan Undang-Undang dalam Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang  menegaskan  bahwa  salah  satu  

tujuan dari pembentukan Negara Republik Indonesia adalah 

untuk memajukan kesejahteraan umum. 

Pembangunan  nasional yang sedang dilaksankan 

pemerintah saat ini dalam upaya perubahan,  pembaharuan,  

pertumbuhan pemerataan hasil-hasilnya untuk menciptkan 

keadilan dan kemakmuran, serta meningkatkan  tarap hidup 

masyarakat, terwujudnya kualitas manusia yang handal, dan 

terpeliharanya lingkungan hidup yang bersih dan aman. 

Konsep pembangunan yang terkandung didalam makna 

pembangunan ini pada dasarnya bertujuan untuk, 

meningkatkan harkat dan martabat manusia secara 

menyeluruh.
3
  

Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, dimana 

daerah diberi kebebasan untuk mengatur rumah tangganya 

sendiri yang membagi atas daerah-daerah  Provinsi dan 

Provinsi  itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yaitu tiap-tiap 

Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan 

daerah yang diatur dengan Undang-undang. Otonomi daerah 

yang diusung dewasa  ini  memberikan  kebebasan  untuk  

mengatur rumah tangganya sendiri. Sehubungan dengan hal 

tersebut tentunya membutuhkan biaya guna membiayai 

pembangunan, untuk itu daerah tidak  hanya  

                                                           
3 Efridawati dan M.Arif Nasutoin,  “studi Kebijakaan Pelayanan dan 

Mendirikan Bangunan” jurnal Ilmu Administrasi Publik vol 1 , no.1 (2013):27-37 , 

http://ojs.uma.ac.id/index.php/publikkauma 

http://ojs.uma.ac.id/index.php/publikkauma
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menggantungkan  sumber dana yang berasal dari pemerintah 

pusat saja melainkan perlu upaya untuk menggali sumber–

sumber dana potensial yang berasal  dari masyarakat ataupun 

dari lingkungan daerahnya. 

Untuk  meningkatkan  Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berusaha  

mengintensifkan penghasilan daerah, salah satunya adalah 

retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Berdasarkan  

Undang-undang  Nomor  28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Retribusi Daerah yang 

selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

diberikan oleh  Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau Badan
4
. 

Dan menurut kamus bahasa Indonesia bahwa yang 

dimaksud dengan Retribusi adalah merupakan pungutan oleh 

pemerintah sebagai balas jasa.
5
 Menurut kamus besar bahasa 

Indonesia arti kata Retribusi adalah pengembalian, 

penggantian, pemungutan uang oleh pemerintah.
6
 

Retribusi ini berdasarkan atas peraturan yang berlaku, yakni 

dalam bentuk peraturan daerah dan untuk menaatinya yang 

berkepentingan dapat dipaksa (paksaan ekonomi) yaitu, 

barang siapa yang ingin menggunakan mendapat jasa tertentu 

dari pemerintah, maka ia wajib membayarnya. Pembayaran 

inilah yang disebut retribusi.  

Hal ini dapat dipahami ketika melakukan pembayaran 

retribusi daerah, maka pembayaran yang dilakukan 

merupakan kompensasi atas sebuah jasa atas layanan yang 

diberikan oleh pemerintah daerah, atau bila seseorang ingin 

menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia 

harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.  Apabila ada sebuah pungutan yang 

                                                           
4 UU.No 28 Tahun 2009 Tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
5 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Semarang:Widya Karya ,2011),147 
6 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Semarang:Widya Karya ,2011), 246 
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dinamakan retribusi namun tidak terdapat jasa layanan yang 

diberikan kepada pembayar retribusi, maka pada hakikatnya 

pembayaran tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai 

retribusi 

Sedangkan pengertian jasa sebagaimana yang 

dimaksud dalam hal di atas adalah kegiatan   pemerintah  

daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan 

barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati 

oleh orang pribadi atau badan. Menurut Pasal 7 ayat 1 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor  28 Tahun 2002 

Tentang Bangunan Gedung, setiap bangunan gedung harus 

memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis 

sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Persyaratan 

administratif tersebut meliputi persyaratan  status  hak  atas 

tanah, status  kepemilikan bangunan gedung, dan Izin 

Mendirikan Bangunan.
7
 

Seiring dengan  pesatnya  pertumbuhan penduduk dan 

kemajuan di dunia industri, jumlah bangunan gedung baik 

yang digunakan sebagai tempat tinggal maupun tempat usaha 

bertambah pula. Dengan adanya peraturan tentang bangunan 

gedung, dalam  penyelenggaraan  bangunan gedung pemilik 

bangunan  mempunyai  kewajiban-kewajiban, salah satu  di 

antaranya adalah memiliki izin mendirikan bangunan.  

Berdasarkan  pada  Pasal 5 ayat 1 Peraturan Daerah 

(PERDA)  Nomor  7 tahun 2009  diatur  Kewajiban  setiap 

orang atau  badan yang akan mendirikan bangunan untuk  

memiliki izin mendirikan.8  

IMB akan  melegalkan  suatu  bangunan yang 

direncanakan sesuai dengan tata ruang yang telah di tentukan. 

Pendirian bangunan  dengan  fungsinya masing-masing  

seperti  tempat tinggal, perkantoran, ataupun  tempat  usaha  

yang  semakin bertambah dari tahun ke tahun seiring dengan 

pertambahan jumlah penduduk menuntut adanya pengawasan 

agar tidak terjadi penyalahgunaan  lahan dan mencegah 

                                                           
7 UU.No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 
8 Perda 7 tahun 2009 Tentang  Izin Mendirikan Bangunan   
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timbulnya monopoli lahan. Salah satu  pengawasan  yang  

dilakukan  pemerintah  adalah dalam bentuk peraturan tentang 

izin mendirikan bangunan (IMB) sehingga apabila masyarakat  

akan  melakukan  pembangunan  terlebih dahulu harus 

meminta izin pada pihak yang berwenang. 

Menurut Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia 

pasal 1 ayat 6  Nomor  36  Tahun 2005  Tentang Bangunan 

Gedung.  Izin Mendirikan Bagunan gedung adalah  perizinan 

yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota kepada 

pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah,  

memperluas,  mengurangi,  dan/atau merawat bangunan sesuai 

dengan persyaratan administratif  dan persyaratan teknis yang 

berlaku.
9
 

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2012 Peraturan daerah 

Tentang Penyelenggaraan dan  Retribusi  Izin  Mendirikan  

Bangunan.  Pasal 1 ayat 17  izin  mendirikan  bangunan  

adalah  suatu  bangunan  kepada orang pribadi atau Badan 

yang meliputi kegiatan peninjauan dan pemantauan 

pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan 

rencana tata ruang, dengan  tetap memperhatikan koefesien 

dasar bangunan (KDB),  koefesien luas  bangunan (KLB), 

koefesien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan 

penggunaan yang meliputi pemeriksaan  dalam  memenuhi  

syarat  keselamatan  bagi yang menempati  bangunan 

tersebut.
10

 

Jika telah memperoleh surat  izin pembangunan bisa 

dilaksanakan namun harus sesuai ketentuan dalam 

permohonan. Dengan demikian IMB sangat penting dalam  

mengontrol  pembangunan  dan perkembangan jumlah 

bangunan. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. 

Pengeluaran  IMB ini penting bagi pemerintah daerah dalam  

mengatur tata letak bangunan, penerbitan tata lokasi (tata 

                                                           
9 PP.RI.Nomor 36 .tahun 2005  Tentang Bangunan Gedung 
10 PERDA .Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 12 tahun 2012 

Tentang Penyelenggaran dan Retribusi daerah 



 7 

ruang kota), konstruksi serta kenyamanan bangunan, tata 

lingkungan dan transportasi. Akhirnya manfaat IMB kembali  

pada  masyarakat  terutama dalam hal legalitas bangunan yang 

dimilikinya. Artinya IMB memiliki kekuatan hukum. Apabila 

suatu saat bangunan tersebut terkena suatu proyek atau hal 

lainnya maka pemilik bangunan mendapatkan  perlindungan 

atas bangunannya,  misal dalam bentuk ganti rugi sebagai 

pembayaran atas jasa pemberian izin mendirikan
11

 

Sesuai dengan konteks judul penulis yang akan 

dibahas tentang pelakasanaan retibusi izin mendirkan 

bangunan khususnya di Kabupaten Ogan  Komering Ulu 

Timur,  maka ilmu tentang fiqih siyasah perlu digali lebih 

dalam ranah fiqih,  dan keterkaitan dengan judul ini sehingga 

penulis mencoba mengkaji permasalahan dilihat dari tinjauan 

fiqih siyasah  syari’iyah yang mengatur suatu Negara dengan 

baik. Sehingga penulis mengharapkan sesuai dengan 

kefokusannya dalam menyorot permasalahan yang akan  

dibahas  penulis.
12

 

Disamping  itu, dalam  kajian  ilmu  Hukum Tata 

Negara, dipahami bahwa Hukum Tata Negara memiliki 

hubungan  yang  sangat erat dengan administrasi  Negara. 

Hukum Tata Negara  memberikan tugas dan wewenang  

jabatan  pada  badan  pemerintah (administrasi), sedangkan 

hukum administrasi  mengatur  tugas dan wewenang secara 

organisatoris yang diperoleh dari Hukum Tata Negara akan 

dijalankan,  maka hukum administrasi  mengaturnya. Oleh 

karena itu hukum administrasi  merupakan tidak lanjut dari 

hukum tata Negara. Artinya tugas dan wewenang, fungsi,  

jabatan,  badan  administrasi  dijalankan  diatur dalam hukum 

administrasi. 

`  Pada prinsipnya hukum Tata Negara dan hukum 

aministrasi Negara  memuat  aturan-aturan  yang  menguasai 

                                                           
11Gede Pantja Astawa, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di 

Indonesia (Bandung:PT. Alumni, 2008 ), 97 
12Ramat Hidayat”, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur” Wikipedia 

Bahasa Inodesia, ensiklopedia bebas, 2020,  http://www.okutimurkab.go.id/peta-

wilayah di akses 1 agustus 2020 pukul 9:00 WIB 

http://www.okutimurkab.go.id/peta-wilayah%20di%20akses%201%20agustus%202020%20pukul%209:00
http://www.okutimurkab.go.id/peta-wilayah%20di%20akses%201%20agustus%202020%20pukul%209:00
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jalanya lingkaran politik dan pemerintah. Jadi aturan-aturan 

mengenai organisasi pemerintah, mengenai alat-alatnya, 

penggendalian, termasuk tentang dipenggaruhinya pada 

hukum  Tata  Negara  memuat prinsip-prinsip dasar, aturan-

aturan pokok dari tata tertib hukum publik, aturan-aturan 

pokok tersebut dapat ditemukan dalam berbagai konstitusi 

(undang-undang dasar). Hukum administrasi juga mengenal 

aturan-aturan yang mengikat dengan proses politik dan 

pemerintah. 

Dengan demikian Hukum Tata Negara terdiri dari  

aturan-aturan mendasarkan dari tata tertib Negara, yakni lebih 

banyak berkaitan dengan proses politik dalam masyarakat 

hukum. Dalam proses politik dalam masyarakat hukum 

tertentu dan organinasinya tersebut penggunaan hukum 

adminitrasi lebih banyak. Artinya berurusan dengan 

pelaksanaan pembentukan aspirai politik, lebih banyak 

berkecimpung dengan proses pemerintahan dan organisasinya. 

Sesungguhnya hukum administrasi tidak dapat  dipisahkan  

dari  hukum  Tata  Negara,  tetapi  merupakan suatu bentuk 

lain dari padanya. Hal tersebut lebih mendasarkan pada 

pembagian wewenang  antara badan dalam struktur 

ketatanegaraan dan hubungan hukum secara  umum. Hukum 

Tata  Negara  memberikan tugas tersebut dan wewenang,  

fungsi,  jabatan,  badan-badan  lembaga pemerintahan. 

Sedangkan  hukum  administrasi  Negara  bekerja  ketika  

badan atau lembaga pemerintahan tersebut akan menjalankan 

tugas dan wewenangnya. Hukum  Tata  Negara memberikan 

(adminstrasi), dilain pihak hukum adminstrasi mengatur tugas 

dan wewenang secara organisatoris  yang  diperoleh  dari  

hukum Tata  Negara akan dijalankan, fungsi  hukum 

adminstarsi adalah pengaturnya. 

Pemimpin dianggap sebagai orang kuat, berilmu, 

amanah, dan bertanggung  jawab  kepada  orang-orang  yang  

dipimpinya. 
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“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu 

menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu 

menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik 

yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha 

Mendengar, Maha Melihat.”(Q.S. An-Nisa 58) 

Dalam ayat ini Allah menciptakan Manusia ke dunia 

ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya, untuk beribadah, 

mengatur bumi, dan menjadi pemimpin diri sendiri dan orang 

lain. Tujuan ini merupakan amanah yang telah dibebankan 

kepadanya sebagai ujian kehidupan bagi manusia, ia menjadi 

orang yang bersyukur atau menjadi orang yang kufur. Jika 

amanah ini dipegang sesuai kemampuan, maka ia akan 

menjadi orang yang beruntung di dunia hingga akhirat. Allah 

memerintahkan kepada manusia agar menunaikan amanat 

serta memberikan hukum yang adil bagi dirinya sendiri dan 

orang lain. Siyasah syar’iyah sebagai kewenangan  

penguasa/pemerintah  untuk  melakukan  kebijakan-kebijakan 

politik yang mengacu  kepada kemaslahatan  melalui 

peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, 

walaupun tidak terdapat dalil-dalil yang khusus untuk itu. 

Dalam pelaksanaan pemberian izin mendirikan 

bangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 

ditemukan kurang pengawasan  dalam pelaksanaan retribusi 

izin mendirikan bangunan belum berjalan dengan baik masih 

banyak bangunan yang menyalahi aturan, hal ini terjadi 

dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu salah satu faktornya 

adalah  minimnya  pengetahuan  masyarakat serta ada stigma  

yang melekat  pada masyarakat mengurus disalah satunya 

mengenai pelaksanan pemberian  Izin  Mendirikan Bangunan 

https://bincangsyariah.com/?s=kufur
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yang telah berdiri itu  sangat sulit dan berbelit.  Hal ini 

menandakan bahwa masyarakat  Kabupaten  Ogan  Komering  

Ulu Timur belum memahami sepenuhnya syarat dan prosedur 

yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin mendirikan 

bangunan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik  untuk  

mengadakan  penelitian mengenai pelaksanaan retribusi  izin 

mendirikan bangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Timur. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana  pelaksanaan  retribusi  Izin Mendirikan 

Bangunan di kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ? 

2. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah dalam pelaksanaan 

retribusi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur ? 

 

D. Fokus dan sub – Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah garis besar dari penelitian,  

jadi analisa hasil dari penelitian akan lebih jelas dan terarah. 

Sub-Fokus penelitian pada penelitian ini mengarah kepada 

Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan di Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur yang Ditinjau dari Fiqih Siyasah 

kemudian bagaimanakah teori dan pelaksanaaannya di 

Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan penelitian  

1. Tujuan penelitian  

a. Ingin mengetahuai pelaksanaan retribusi izin 

mendirikan bangunan di Kabupaten Ogan Komering 

Ulu Timur 

b. Ingin mengetahuai tinjauan fiqih siyasah dalam 

pelaksanaan retribusi izin mendirikan bangunan di 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 
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2. Kegunaan penelitian 

a. Secara teoritis berguna sebagai upaya 

menambahkan  wawasan ilmu pengetahuan  

tentang  pelaksanaan retribusi izin mendirikan 

bangunan dikabupaten  Ogan Komering Ulul 

Timur terkhususnya bagi ilmu pengetahuan 

Fakultas Syariah dan penulisnya. 

b. Secara praktis penelitian ini dimakasudkan sebagai 

salah satu syarat tugas dalam menyelesaikan  tugas 

akhir skipsi penulis. 

 

F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan  

Sejauh ini hasil telaahan penulis terhadap buku, 

literature yang ada, masalah pelaksanaan retribusi izin 

mendirikan bangunan sudah dibahas oleh para peneliti 

sebelumnya: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hairun Nisya Kinerja 

Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Dalam Pelaksanaan 

Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan 

Medan Timur. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui kinerja Seksi Ketentraman dan 

Ketertiban dalam pelaksanaan pengawasan Izin 

Mendirikan bangunan di Kecamatan Medan Timur . 

Melihat dari fakta-fakta kinerja seksi ketentraman dan 

ketertiban dalam pelaksanaan pengawasan izin 

mendirikan bangunan di Kecamatan Medan Timur belum 

Maksimal. Kerja sama antar Anggota telah berjalan 

dengan baik karna Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

berkerja secara tim,pengawasan izin mendirikan 

bangunan belum berjalan dengan baik masih banyak 

bangunan yang menyalahi aturan dikecamatan Medan 

Timur. Seksi Ketentraman dan Ketertiban melakukan 

pelaporan secara lisan.
13

 

                                                           
13 Hairun Nisya, “Kinerja Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Dalam 

Pelaksanaan Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Medan Timur”. 

(Skipsi, Program Strata S1 Ilmu Administrasi Negara 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Aji Elliyana Febriani 

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 

Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

KecamatanTenggarong. Hasil penelitian ini adalah 

menunjukkan bahwa nama, objek dan subjek retribusi 

IMB sudah baik. Golongan retribusi IMB di tentukan saat 

setelah dilakukan pemeriksaan lapangan, sudah dilakukan 

dengan baik.Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi 

IMB sudah baik.  Struktur dan  besarnya tarif  retribusi  

IMB  di Kecamatan Tenggarong dilakukan dengan baik. 

Faktor penghambatnya dari terbatasnya dana operasional 

untuk melakukan sosialisasi, kesadaran masyarakat  

masih rendah,  masyarakat menutup diri terhadap 

informasi tentang IMB dan di daerah Tenggarong, 

penduduk memiliki IMB sangat minim,  rumah sebagian 

masyarakat sifatnya semi permanen tidak memiliki IMB,  

kurangnya sosialisasi tentang  Perda yang  mengatur  

mengenai IMB, berkenaan dengan dana operasional, 

petugas lapangan dalam melaksanakan penertiban IMB 

belum  mencukupi. Sedangkan  faktor pendukungnya  

ketersediaan  sarana pendukung, Kecamatan selalu 

sosialisasi tentang IMB, meningkatkan pengawasan, 

terciptanya pemanfaatan ruang dan tata bangunan sesuai 

dengan RTBL, adanya sanksi pembongkaran dengan 

teguran secara tertulis berturut-turut maksimal 3 kali dan 

jangka waktu teguran 2 hari kerja setiap teguran. 

Sebaiknya Kecamatan Tenggarong melakukann 

pengajuan dana dengan instansi yang terkait untuk 

mengatasi masalah Dana Operasional untuk sosialisasi 

mengenai masalah IMB. Kecamatan Tenggarong lebih 

melakukan  pengawasan IMB dan sosialisasi Peraturan 

Daerah yang mengatur IMB dan masyarakat daerah 

                                                                                                                             
Konsentrasi Administrasi Pembangunan Universitas Muhammadiyah, 

Sumatera Utara 

Medan, 2018) 
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Kecamatan Tenggarong yang rumahnya bersifat semi 

permanen harus memiliki IMB.
14

 

3. Penelitian yang lakukan oleh Zera Nurjannah Analisis 

Sistem Pengawasan Pemerintah Kota Banda Aceh 

Terhadap Penggunaan Izin Mendirikan Bangunan 

Menurut Konsep Al-Hisbah (Suatu Penelitian Tentang 

Law Enforcementoleh Pemerintah Kota Banda Aceh) 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah 

Kota Banda Aceh telah menerapkan pengawasan 

terhadap pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), 

dengan membentuk instansi yang setara dengan lembaga 

al-hisbaḥ dalam sejarah Islam, seperti Dinas PU,Camat,  

Satpol PP dan WH. Peraturan tentang pengawasan yang 

telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh 

kiranya telah sesuai dengan  konsep al-hisbaḥ. Namun, 

dalam prakteknya pengawasan yang dilakukan oleh 

instansi masih belum optimal, dibuktikan oleh masih 

banyaknya bangunan di Kota Banda Aceh yang tidak 

memiliki IMB. Hal ini juga biasa disebabkan  karena 

kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB 

ketika hendak mendirikan bangunan atau merehab 

bangunan.
15

 

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang 

penulis lakukan adalah sama - sama membahas masalah izin 

Mendirikan bangunan (IMB). Didalam hasil penelitian 

tersebut juga mengkaji berdasarkan hukum positif dan hukum 

islam. Namun skripsi tentang Tinjauan Fiqih Siyasah 

Terhadap Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan( 

Studi Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur), berbeda 

subjek dan objek penelitian terdahulu. peneliti juga 

                                                           
14 Aji Elliyana Febriani,  “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 

2008 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kecamatan Tenggarong”,  

Jurnal Administrasi Negara, Vol 4, No.1 Agustus 2016,h.20 
15Zera Nurjannah, “Analisis Sistem Pengawasan Pemerintah Kota Banda 

Aceh Terhadap Penggunaan Izin Mendirikan Bangunan Menurut Konsep Al-Hisbah”. 

(Skipsi, Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-

Ranirydarussalam-Banda Aceh,  Aceh , 2016) 
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menambahkan mengenai pandangan fiqih siyasah dustruiyah 

yaitu pembahasan yang  mengatur  hubungan warga Negara 

dengan  lembaga  Negara yang satu  dengan warga Negara 

dalam batas-batas administrasi suatu Negara. 

 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis penelitian  

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field 

research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara 

sistematis dengan  mengangkat data  yang  ada yang  ada 

dilapangan. Seperti  lingkungan masyarakat, lembaga-

lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga 

pemerintahan. Penelitian ini  merupakan penelitian 

kualitatif  yakni  suatu penelitian yang bertujuan untuk  

menerangkan fenomena sosial atau  suatu  peristiwa. Hal 

ini sesuai dengan definisi penelitian kualitatif yaitu suatu 

penelitian yang mengahasilkan data dan deskriptif berupa 

kata-kata atau lisan dari orang-orang dari prilaku yang 

diamati.
16

 

2. Sifat penelitian  

Dilihat dari sifat penelitian penulis menggunakan 

deskriptif yaitu untuk menggambarkan secara sifat-sifat 

suatu individu, keadaan, gejala-gejala atau kelompok 

tertentu untuk melakukan hubungan frekuensi adanya 

hubungan di masyarakat.
17

 

3. Populasi  dan sampel 

Sampel adalah bagian anggota populasi yang 

memberikan keterangan data yang dibutuhkan dalam 

penelitian penelitian. Teknik pengambilan sampel yang 

penulis gunakan adalah Random sampling yaitu sampel 

yang anggotanya dipilih secara sengaja atas dasar 

                                                           
16Ahmad Muhammad Munawar,prinsip-prinsip Metodelogi Research 

(Yogyakarta: Sumbangsih,1975),2 

 17 Lexy J. Moeloeng,Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung:Remaja 

Rosda Karya, 1991),3  
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pengetahuan dan keyakinan peneliti.
18

 Sebagaimana 

dikatakan oleh Suharsimi Arikunto, Jika subyeknya 

dibawah 100 maka diambil semua. Jika diatas 100, maka 

diambil 10%-15% atau lebih. 

Sesaui penjelasan diatas, karena populasinya lebih dari  

100 maka diambil 10% dari populasi yang terdapat pada 

tempat penelitian untuk dijadikan sampel. Jadi 10% dari 

110,2 dari pidak dinas Penanaman Modal dan satu 

pelayanan Terpadu Satu Pintu(PMPTSP) dan 9 

masyarakat.  

4. Sumber Data  

a. Data primer, adalah data yang diperoleh secara 

langsung dari lapangan penelitian atau dari subyek 

penelitian. 

b. Data sekunder, yaitu data dari literature perundang-

undangan, dokumen yang berkaitan dengan obyek 

penelitian. Diperoleh dengan mempedomani 

peraturan perundang-undangan terkait masalah 

yang diteliti. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data primer berupa  

1. Wawancara  adalah suatu cara untuk 

mengumpulkan data dengan  mengajukan  

pertanyaan  kepada seorang narasumber (orang 

yang memberikan informasi)
19

 

2. Dukomentasi adalah suatu kegiatan untuk 

melakukan pencarian, penyelidikan, 

pengumpulan, penguasaan, pemakaian dan 

penyediaan dokumen terhadap suatu perihal 

tertentu. 

 

 

                                                           
 
19 Suharsini Arikunto,prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek II ed 

(,Jakarta;Renika Cipta, 1993),107 



 16 

b. Data sekunder  

Dalam studi perpustakaan, yaitu dengan 

menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-

undangan, surat kabar, literatur, jurnal serta 

tulisan
20

 

6. Analisis data  

  Adalah penulis menganalisis data tersebut 

agar dapat ditarikk simpulan. Dalam analisa data, 

digunakan data kualitatif,  karena data yang diperoleh 

dari literatur yang ada di lapangan, ke mudian ditarik 

kesimpulan. Dalam analisis kualitif penulis menggunakan 

metode deduktif, yaitu berfikir  dengan berangkat dari 

fakta-fakta atau pristiwa yang  khusus ditarik 

Generalisasi sehingga mempunyai sifat umum. 

 

H. Sistematika Pembahasan  

  Untuk memudahkan penulisan skripsi, maka 

diperlukan adanya sistematika pembahasan agar pembaca 

mudah memahami skripsi ini. Adapun sistem pembahasan 

tersebut dibagi dalam perbab, yaitu. 

1. Bab pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan 

masalah-masalah yang erat kaitannya dengan 

pendahuluan skripsi ini sekaligus sebagai dasar dan 

memberpenjelasan mengenai skripsi ini, yang meliputi:  

Penegasan judul,  Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Fokus dan Sub-Fokus Penelitian, Tujuan dan 

Kenggunaan penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu 

yang Relevan, metode Penelitian,  Metode Penelitian 

dan sistematika Pembahasan 

2. Bab kedua, Landasan Toeri  yang  meliput: Kajian 

Konseptual Fiqih Siyasah, Pengertian fiqih Siyasah, 

pengertian fiqih siyasah syari’iyah, Tinjauan  fiqih 

siyasah mengenai retribusi  dan  perizinan Tinjauan 

Umum Tentang Retribusi, Izin Mendirikan Bangunan, 

                                                           
20 Muhammad Musa,Metodologi Penelitian,(Jakarta:Fajar Agung,1998), 8 
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Pengertian Retribusi, Jenis – Jenis  Retribusi, Proses & 

syarat  pelaksanaan retribusi  izin mendirikan bangunan, 

Dasar Hukum Izin Mendirikan Bangunan, Syarat dan 

prosedur izin Mendirikan Bangunan, dan Tujuan Izin 

Mendirikan Bangunan  

3. Bab ketiga, Deskripsi Penelitian, yang meliputi 

Gambaran Umum Ogan Komering Ulu Timur yaitu 

Letak dan Luas Wilayah, Demograf, Topografi, 

Ekonomi, Kependudukan, Sejarah Ogan Komering Ulu 

Timur,  dan  Penyajian data dan fakta penelitian  

4. Bab keempat, Analisis  Retribusi Izin Mendirikan 

Bangunan ( Studi Di Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Timur dan Tinjaun Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan 

retribusi izin mendirikan bangunan  (Studi Di 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur )  

5. Bab kelima, penutup, dalam bab ini penulisan uraikan 

keadalam dua sub yaitu kesimpulan dan  saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

A. Kajian Konseptual Fiqih Siyasah  

1. Pengertian Fiqih Siyasah 

Madinah merupakan Negara berlandaskan hukum 

Islam, sebagaimana  Negara tentunya  harus mempunyai  

lembaga hukum,  untuk mengatur hidup kemasyarakat 

warganya. Hukum yang dipakai dalam  Islam berdasarkan  

pada wahyu, dan kalau diperhatikan sejarah turunnya wahyu, 

akan kelihatan  bahwa ayat-ayat yang mengandung soal-soal  

hidup kemasyarakat memang diturunkan diMadinah. Ayat-

ayat yang mengandung dasar hukum, baik ibadah maupun 

hidup masyarakat, disebut ayat ahkam
21

 

Agama Islam, tidak  hanya  masalah Ubudiyah dan 

llahiyah saja yang dibahas. Akan tetapi tentang kemaslahatan 

umat juga dibahas dan diatur  dalam  Islam,  dalam kajian ini  

salah  satunya  adalah politik Islam  yang bahasa agamanya 

disebut fiqih siyasah. Istilah fiqih siyasah   merupakan  taqrib 

idhafi  atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua  kata yakni 

fiqih dan siyasah. Secara etimologi, fiqih merupakan bentuk  

mashdar dari tashrifan katafaqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti 

pemahaman yang  mendalam  dan akurat sehingga dapat 

memahami tujuan ucapan  dan  atau tindakan (tertentu). 

Sedangkan secara terminologis, fiqih lebih popular definisikan 

sebagai berikut: ilmu tentang hukum-hukum syara  yang 

bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang 

rinci.
22

 

Adapun siyasah berasal dari kata yang berarti 

mengatur, mengendalikan,  mengatur, atau  membuat 

keputusan. Secara terminologis, sebagaimana dikemukakan 

Abdul Wahab Khallaf  mendefinisikan  bahwa  siyasah adalah 

pengaturan-perundangan yang diciptakan untuk  memelihara  

                                                           
21 Muhammad Iqbal, M.Ag,. fiqih siyasah konttekstualisasi Doktrin Politik 

Islam,. (Jakarta,:2014),177 
22 Ibid., 
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ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Definisi  

lain  ialah  ibn manzhur mendefinisikan siyasah adalah 

mengatur  atau  memimpin sesuatu yang  mengantarkan  

manusia kepada kemaslahtan. 

Objek  kajian  fiqh  siyasah,  baik dalam pengertian 

etimologi maupun terminologi, dapat diketehuai bahwa objek 

kajian fiqih siyasah meliputi aspek pengaturann hubungan 

antara warga Negara dengan Negara,  hubungan  antara warga 

Negara dengan lembaga Negara  dan hubungan  antara  

lembaga  Negara dengan lembaga Negara, baik hubugan yang 

bersifat intern suatu Negara maupun hubungan yang besifat 

ekstern antara Negara, dalam berbagai bidang kehidupan.
23

 

Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy kajian fiqih 

siyasah adalah pekerjaan-perkejaan mukallaf dan urusan-

urusan mereka jurusan pentad birannya, dengan mengingatkan 

persesuaian itu dengan jiwa syari’ah yang  kita  peroleh  

dalilnya  yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash 

dar i nash-nash yang merupakan syari’ah amah yang tentap. 

Hal sama ditemukan pula pada pernyataan Abul 

Wahhab Khallaf: 

Objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan 

perundang-undangan yang ditutut oleh hal ihwal kenegaraan 

dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan 

merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi 

kebutuhanya.
24

 

Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqih siyasah, 

maka dalam tahap perkembangan fiqih siyasah. Hasbi Ash 

Shiddieqy sebagai contoh, membaginya ke dalam delapan 

bagian,yaitu: 

a. Siyasah Dusturriyah Syari’iyyah (politik 

pembuatan perundang-undangan) 

b. Siyasah Tasyri’iyyah Syari’iyyah (politik Hukum 

islam) 

                                                           
23 Ibid., 167 
24 Ibid.,169 
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c. Siyasah Qadha’iyyah Syar’iyyah (politik 

Peradilan) 

d. Siyasah Maliyah Syari’iyyah (politik ekonomi 

dan Moneter) 

e. Siyasah Idariyah Syari’iyyah (politik administrasi 

Negara) 

f. Siyasah Khariyyah Syari’iyyah/Siyasah 

Dauliyyah (politik Hubungan Internasional) 

g. SiyasahTanfaiziyyahSyari’iyyah 

(PolitikPelaksanaanPerudang-Undangan) 

h. Siyasah Harbiyyah Syar’iyyah (Politik 

Perperangan) 

 Sedangkan menurut Muhammad iqbal ruang lingkup fiqih 

siyasah dibagi menjadi 3 bagian : 

a. Fiqh siyasah dustruriyah yaitu,  keputusan kepala 

Negara dalam mengambilan keputusan atau 

undang-undang bagi kemaslahatan 

b. Fiqih siyasah Ma’liyah yaitu,  hak dan kewajiban 

kepala Negara untuk mengatur dan mengurus 

keuangan nagara guna kepentingan warga 

Negaranya serta kemaslahatan umat 

c. Fiqih siyasah Dauliyah yaitu, pengaturan masalah 

kenegaraan yang bersifat luar negeri, serta 

kedaulatan Negara. Hal ini sangat penting guna 

kedaulatan Negara untuk pengakuan dari Negara 

lain. 

2. Pengertian siyasah syari’iyah 

 Siyasah syari’iyah diartikan dengan ketentuan 

kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang 

berdasarkan syariat.  Abdurrahman Taj merumuskan siyasah 

syari’iyah sebagai hukum-hukum yang mengatur 

kepentingan Negara, mengorganisasikan permasalahan umat 

manusia sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-

dasarnya yang  universal  demi  terciptanya  tujuan-tujuan 
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kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak 

ditegaskan baik oleh Al-Qur’an ataupun sunnah. 

   Bahansi merumuskan bahwa fiqih siyasah syari’iyah 

adalah pengaturan  kemaslahatan  umat manusia sesuai 

dengan ketentuan syara. Sementara  para fuqaha, 

sebagaimana dikutif Khallaf, mendifiniskan siyasah  

syari’iyah  sebagaimana  kewenangan  penguasa/pemerintah  

untuk melakukan  kebijakan-kebijakan politik yang mengacu 

kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak 

bertentangan dengan dasar-dasar  agama, walaupun  tidak  

terdapat dalil-dahil yang khusus untuk itu.
25

 

Dari definisi-definisi diatas yang dikemukakan para ahli 

dapat ditemukan  hakikat  siyasah  syari’iyah yaitu: 

a. Bahwa siyasah syari’iyah berhubungan dengan 

pengurusan dan pengaturan  kehidupan  manusia 

b. Pengurusan dan  pengaturan ini dilakukan oleh 

pemegang kekusaan (ulu amr) 

c. Tujuan  pengaturan  tersebut  adalah  untuk  

menciptkan kemaslahatan dan  menolak 

kemudaratan (jalb al-mashalih wadaf al-mafasid). 

d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan 

roh atau semangat syariat islam yang universal. 

  Berdasarkan  hakikat siyasah syari’iyah ini dapat 

disimpulkan bahwa sumber-sumber  pokok siyasah 

syari’iyah  adalah wahyu Al-Qur’an dan  Al-sunnah,  kedua  

sumber  inilah yang menjadi acuan pemegang pemerintah 

untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan 

dan mengatur kehidupan bernegara. 

3. Tinjauan fiqih siyasah mengenai retribusi dan perizinan 

  Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqih siyasah 

yang membahas masalah perundang-undangan Negara. 

Dalam bagian ini dibahas lain konsep-konsep kontribusi 

(Undang-Undang dasar Negara dan sejarah lahirnya 

                                                           
25 H.A.Djazuli, Fiqih siyasah implementasi Kemaslahantan Umat dalam 

rambu-rambu syar’iah, (Jakarta:Kencana,2003),.47 
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perundang-undangan dalam suatu Negara), lembaga 

demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam 

perudangan- undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan 

perundang-undangan adalah untuk mewujudkan 

kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan 

manusia permasalahan di dalam fiqih siyasah dustruriyah 

adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan 

rakyatnya di pihak lain serta kelembaga-kelembaga yang ada 

di dalam masyarakatnya.
26

 

  Oleh karena itu, di dalam fiqih siyasah dusturiyah 

biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan 

perundang-undangan yang ditutut oleh ihwal kenegaraan 

dari persesuaian dang prinsip-prinsip agama dan merupakan 

realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi 

kebutuhannya. Abul A’la al-Maududi mendefesikan dustur 

dengan: 

“suatu dokemen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang 

menjadi landasan pengaturan suatu Negara”.Dari 

pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustru 

sama dengan constitusion dalam bahasa inggris, atau 

Undang-Undang Dasar dalam bahasa indonesia, kata-kata 

“dasar” dalam bahasa indonesia tersebut tidaklah mustahil 

berasar dari kata dustur tersebut di atas. 

  Bila dipahami penggunaan istilah fiqh dusturi, untuk 

nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah 

pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah 

tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan 

di dalam pemerintahan suatu Negara, sebagai dustur  dalam 

satu Negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-

aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan 

dengan dustur tersebut. 

   Dalam fiqh siyasah, konsitusi disebutkan juga 

dengan”dustri” Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula 

artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik 

                                                           
26 Ibid.,49 
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dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan 

selanjutnya. Kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota 

kependetaan (pembuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah 

mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab. Kata dustur 

berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau 

pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulanm 

kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara 

sesame anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang 

dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) 

maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah 

diserapkan ke dalam bahasa indonesia yang salah satu 

artinya adalah undang-undang dasar suatu Negara. Menurut 

abdul Wahhab Khalaf, prinsip-prinsip yang diletakkan islam 

dalam perumusan peundangan-undangan dasar ini adalah 

jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat 

dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, 

tanpa membeda-bedakan stratifikasi social, kekayaan, 

pendidikan, dan agama.  

  Pada  penelitian  ini  kajian  fiqih  siyasah  yang  

digunakan  adalah dusturiyah.  Fiqih siyasah dusturiyah  

adalah  hubungan antara pemimpin di suatu  pihak  dan  

rakyatnya  dari  pihak lain serta kelembagaan-lembagaan  

yang  didalam   masyarakat   ini. Sudah tentu ruang  lingkup  

pembahasaan  sangat  luas.  Oleh  karena  itu, didalam  fiqih 

siyasah dusturiyah biasanya  dibatasi  hanya pembahasan 

pengaturan dan perundang-undangan yang ditutut oleh hal 

ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian  dengan prinsip-

prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan  

manusia  serta  memenuhi  kebutuhannya.
27

 

Dustruriyah mencangkup bidang kehidupan yang sangat 

luas dan kompleks, sekalipun demikian secara umum, 

displin ini meliputi: 

a. Persolan dan ruang lingkup 

b. Pesoalan imamah, hak dan kewajiban  

                                                           
27 Ibid.,60 
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c. Pesoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya 

d. Pesoalan bai’at 

e. Pesoalan waliyul ahdi 

f. Pesoalan perwakilan 

g. Pesoalan ahlul wal aqdi 

h. Persoalan wazarah dan perbandingannya. 

Keseluruhan persoalan tersebut, dan fiqih siyasah 

dusturiyah  umumnya tidak dapat dilepaskan dua hal 

pokok: 

a) Dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur’an maupun 

Hadis. Maqisidu syariah, dan semangat  ajaran  

islam didalam  mengatur masyarakat, tidak akan 

berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. 

Karena dalil-dalil kulliy menjadi unsur  

dinamisator didalam  mengubah  masyarakat. 

b) Aturan-aturan yang dapat berubah karena 

situasi dan kondisi, termasuk didalam hasil 

istihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. 

Berdasarkan urian di atas dapat disimpulkan jika fiqih 

siyasah dusturiyah  adalah  hukum yang  mengatur  

hubungan warga Negara dengan  lembaga  Negara yang satu  

dengan warga Negara dalam batas-batas administrasi suatu 

Negara. Di dalamnya mencakup pengangkatan  imam, 

hukum pengkatan imam. Syarat, ahlu ahwalahli, syarat 

imam, pemberhentian  imam, persoalan bai’ah persoalan 

hujaroh (kementrian). 

Sumber-sumber fiqih siyasah Dusturiyah: 

a. Al-Qur’an yaitu ayat-ayat berhubungan dengan 

prinsip-prinsip kehidupan  

b. Al-hadis, terutama hadits-hadits yang berhubungan 

dengan imamah dan kebijaksanan-kebijaksanaan 

Rasul SAW didalam menerapkan hukum negeri 

Arab. 

c. Kebijakan-kebijakan Khulafa Rasyidin didalam 

mengendalikan pemerintahan, meskipun mereka 
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mempunyai perbedaan didalam gaya 

pemerintahannya sesuai dengan pemabawaan sifat 

dan wataknya masing-masing, tetapi ada kesamaan 

alur kebijakan yaitu Reorientasi. 

d. Ijtihad ulama didalam mencapai kemaslahatan 

umat,misalnya haruslah terjamin dan terpilahara 

dengan baik. 

e. Adat kebiasaan suatu bangsa, yang tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip al-qur’an dan 

hadits.  Adanya kemungkinan adat kebiasaan  

semacam ini tidak tertlis yang disebut konversi. 

   Kata-kata imam di dalam al-Qur’an baik dalam 

bentuk mufrad/tunggal dalam bentuk jamak atau yang di 

idhafah-kan tidak kurang dari 12 kali di sebutkan. Pada 

umumnya telah disebutkan kata imam menunjukkan kepada 

bimbingan kepada kebaikan, meskipun kadang-kadang 

dipakai untuk seseorang pemimpin satu kaum arti yang tidak 

baik.
28

 

   Sehingga dalam pembahasan skripsi ini fiqih siyasah 

dusturiyah akan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini. 

Fiqih siyasah  dusturiyah yaitu, keputusan kepala Negara 

dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi 

kemaslahatan umat. Oleh karena itu objek fiqih siyasah 

dusturiyah meliputi peraturan perundang-undangan yang 

bersumber dari  al-qur’an, hadist nabi, kebijakan pemimpin, 

ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu Negara baik tertulis 

ataupun tidak tertulis yang ditutut oleh ihwal kenegaraan 

dengan prinsip-prinsip agama  yang  merupakan  perwujudan  

realisasi  kemaslahatan rakyat demi memenuhi 

kebutuhannya.
29

 

                                                           
  28Agus Riswandi, ”Siyasah Dusturiyah” Bunga bangsa 

Uknonwm.id,2020 http://uknonwm.id/2018/10/23/siyasah-hukum-tata-

negara/Dustruriyah.di akses 15 Januari 2020 pukul 20:30 WIB 
29 Jubair. Situmorang, Politik Ketatanegaraan dalam Islam Siyasah 

Dusturiyah. (Bandung: Pustaka Setia., 2012),16 

http://uknonwm.id/2018/10/23/siyasah-hukum-tata-negara/Dustruriyah.di
http://uknonwm.id/2018/10/23/siyasah-hukum-tata-negara/Dustruriyah.di
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Prinsip dalam  Siyasah  Dusturiyah  yang berorientasi 

kepada  sebesar-besarnya kemaslahatn umat, sesuai dengan 

prinsip kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada 

kemaslahatan rakyat. Islam menetapkan tujuan dan tugas 

utama pemimpin adalah untuk melaksanakan  ketaatan 

kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan  perintah-

perintah-Nya.  Ibnu Taimyah mengungkapkan bahwa 

kewajiban seorang pemimpin yang telah ditunjuk dipandang 

dari segi agama  dan  dari  segi  ibadah adalah untuk 

mendekatkan diri kepada Allah.  Pendekatam diri kepada 

Allah adalah dengan menaati peraturan-peraturan-Nya dan 

Rasul-Nya.  Namun hal itu lebih sering disalah  gunakan oleh 

orang-orang yang ingin mencapai kedudukan dan harta. 

Dalam hadits dijelaskan: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Artinya: “Dari Ibn Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah saw, 

berkata:“kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai 

pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan 

dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.  Suami 

adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai 

pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.  Istri adalah 

pemimpin dirumah suaminya, dan akan dimintai 

pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah 

pemimpin dalam mengelola harta tuannya, dan akan dimintai 

pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena 

itu kalian sebagai pemimpin akan dimintai 

pertanggungjawaban atas kepemimpinannya”. ( HR.Shohih 

bukhari.No: 893) 
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Pada dasarnya, hadits diatas berbicara tentang  etika 

kepemimpinan dalam islam. Dalam hadits ini dijelaskan 

bahwa etika paling pokok dalam  kepemimpinan  adalah  

tanggung jawab. Semua orang yang hidup dimuka bumi ini 

disebut sebagai pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin 

mereka semua memikul tanggung jawab sekurang-kurangnya 

terhadap dirinya sendiri. Seorang suami bertanggung jawab 

atas isterinya, seorang bapak bertanggung jawab kepada anak-

anaknya, seorang majikan bertanggung jawab kepada 

pekerjanya, dan seorang presiden, bupati, gubernur, 

bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya. 

Akan tetapi, tanggung jawab disini bukan semata-

mata bermakna melaksanakan tugas  lalu  setelah itu selesai 

dan tidak menyisakan dampak bagi yang dipimpin. Melainkan 

lebih dari itu, yang dimaksud tanggung  jawab disini  adalah 

lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan 

kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin.  

Pada intinya setiap kebijakan yang diambil oleh 

pemerintah, pemangku kekuasaan baik itu kekuasaan 

legislatif, eksekuif, dan yudikastif  harus  berdasarkan  untuk  

mewujudkan  kemaslahatan  rakyat yang bersifat umum serta 

menghilangkan kemudaratan dari mereka (iqamah al-mashaith 

wa al-mafasadih) berkenaan dengan pola hubungan antara  

manusia yang menuntut pengaturan siyasah, maka fiqih 

siyasah dusturiyah adalah mengatur hubungan antara warga 

Negara dengan lembaga Negara yang satu dengan warga 

Negara dan lembaga Negara yang lain dalam batas-batas 

administrasi suatu Negara.
30

 

   Dalam siyasah dusturiyah dibicarakan tentang 

pengaturan yang diorientasikan  untuk  kemaslahatan  rakyat. 

Permasalahan yang ada di dalamnya adalah hubungan antara 

pemimpin disatu  pihak  dan  rakyatnya dipihak lain serta 

kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. 

Oleh karena itu, di dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi 

                                                           
30 A. Djazuli, Fiqh Síyasah. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
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hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang 

dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian 

dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi 

kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.
31

 

   Mengarah pada izin mendirikan bangunan di Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Timur secara serasi, selaras, berdaya 

guna, berhasil guna, berbudaya serta meningkatkan  

kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya  pemerintah 

adalah pelayan masyarakat. Maka secara global tugas pokok 

pemerintah ialah menjamin diterapkannya perlakuan adil pada 

setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun 

yang melatar  belakangi  keberadaan  mereka  melakukan  

pekerjaan umum dan memberi  pelayanan dalam bidang-

bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non 

pemerintah. 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Retribusi 

  Administrasi berasal dari bahasa Latin “administrare” 

yang berarti to manage, yang derivasinya antara lain menjadi 

“administratio”, yang bestuuring atau pemerintahan. 

Administrasi adalah dunia keputusan dan tindakan, bersifat  

konkrit dan harus mewujudkan apa yang diinginkan (get the 

job done), sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

administrasi diartikan sebagai: (1)usaha atau kegiatan yang 

meliputi penetapan  tujuan  serta  penetapan  cara-cara  

penyelenggaraan pembinaan organisasi; (2)usaha atau 

kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan  

kebijaksanaan serta  mencapai  tujuan; (3) kegiatan yang  

berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; (4)kegiatan 

kantor dan tata  usaha. Namun  secara sederhananya, bahwa 

administrasi dapat dipahami sebagai tata kelola institusi, yang 

di dalamnya  dapat  mencakup berbagai kegiatan  mulai dari 

kegiatan catat-mencatat hingga implementasi atau praktik, 

                                                           
31 Ibid.,19 
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mulai dari pengambilan keputusan hingga implementasi dari 

keputusan. 
32

 

    Pemahaman mengenai administrasi dapat dikaji dalam 

dua perspektif,  yaitu:  Pertama,  secara  etimologis  bahwa 

administrasi berarti kegiatan tulis menulis, catat-mencatat, 

surat menyurat, ketik-mengketik serta penyimpanan dan 

pengurusan masalah-masalah yang hanya  bersifat  teknis 

ketatausahaan belaka, pengertian ini sepadan dengan  tata 

usaha.  Kedua, dalam arti luas bahwa administrasi bermakna 

“to serve” atau melayani, pemahaman ini berkaitan dengan 

penentu kebijakan public atau policy, dalam arti tata kelola 

institusi yang mengarah pada pelayanan masyarakat.
33

 

Hukum administrasi negara merupakan bagian dari 

hukum publik, yaitu  hukum yang mengatur tindakan 

pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah-warga 

negara atau hubungan antarorgan pemerintahan.  Hukum 

administrasi Negara memuat keseluruhan peraturan yang  

berkenaan dengan  cara organ pemerintahan melaksanakan 

tugasnya. Jadi, hukum negara berisi aturan main yang 

berkenaan dengan fungsi  organ-organ pemerintahan. Hukum 

administrasi negara atau hukum tata  pemerintahan  pada 

dasarnya dapat dibedakan berdasarkan tujuannya dari hukum 

tata negara memuat peraturan-peraturan hukum yang 

menentukan (tugas-tugas yang dipercayakan) kepada organ-

organ pemerintahan itu, menentukan tempatnya dalam negara, 

menentukan kedudukan terhadap warga negara,  dan 

peraturan-peraturan hukum yang mengatur tindakan-tindakan 

organ pemerintahan itu. Secara global, hukum administrasi 

negara merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh 

pemerintah untuk secara  aktif  terlibat  dalam  kehidupan  

kemasyarakatan,  dan  pada sisi lain HAN merupakan hukum 

yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat untuk  

memperoleh perlindungan dari pemerintah. Jadi, HAN 

                                                           
32 Deddy. Ismatullah,hukum Administrasi Negara.(Bandung: Cv Pustaka 

Setia,2018),15 
33 Tanto.Lailam,pengantar hukum administrasi Negara (Yogyakarta: 

Prudent Media,2012),57 
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memuat peraturan mengenai aktivitas pemerintahan. Hukum 

administrasi meliputi peraturan-peraturan yang berkenaan 

dengan administrasi. Administrasi berarti sama dengan 

pemerintahan. Oleh karena itu, HAN disebut juga hukum tata 

pemerintahan.  

 pada umumnya hukum administrasi negara dapat 

dipahami sebagai keseluruhan hukum administrasi negara 

hubungan hukum antara pemerintah  dengan  warga  negara 

secara individual). Hukum administrasi  negara juga  memiliki  

fungsi jaminan (waarborg) dan fungsi perlindungan hukum 

(rec htsbescherming), yang langsung berkaitan dengan warga 

negara. Di samping itu, hukum administrasi negara juga 

mengakomodasi partisipasi warga negara, terutama dalam 

rangka  keterbukaan  pemerintah hukum administrasi negara. 

Pendapat dari  Bagir Manan bahwa secara keilmuan hukum 

yang mengatur tingkah laku negara (alat perlengkapan negara) 

dimasukkan dalam kelompok hukum tata negara, sedangkan  

hukum yang mengatur tingkah laku pemerintah (dalam arti 

administrasi negara) masuk dalam kelompok hukum 

administrasi negara. 

1. Pengertian Retribusi 

Retribusi  merupakan suatu kata yang sudah sering 

didengar dalam menjalankan suatu aktifitas kehidupan sehari-

hari. Retribusi sering dilihat  di tempat-tempat  umum seperti 

dipasar, terminal, tempat rekreasi atau tempat-tempat tertentu 

yang digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 

Secara awam retribusi merupakan suatu pungutan atas 

pemakaian dan pemanfaatan suatu fasilitas tertentu. Namun 

apakah semua pungutan-pungutan atas fasilitas tertentu 

merupakan suatu retribusi atau tidak semua pungutan atas 

beragam fasilitas yang digunakan merupakan retribusi. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata Retribusi 

adalah pengembalian, penggantian kerugian, pemungutan uang 

oleh pemerintah sebagai balas jasa. 

Retribusi menurut undang-undang Nomor 28 tahun 

2009 Tentang pajak Daerah dan Retribusi daerah pengertian 
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retribusi adalah sebagai berikut: Retribusi daerah adalah 

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 

izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

badan.
34

 

Sedangkan wajib retribusi adalah orang pribadi atau 

badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk 

pemungutan atau pemotong retribusi  tertentu. Masa retribusi 

adalah suatu jangka waktu tertentu yang  merupakan batas 

waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan 

perizinan tertentu dari Pemerintahan Daerah yang 

bersangkutan. 

Rohmat Sumitro mengatakan bahwa retribusi 

daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan 

kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya 

retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena 

mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang 

berkepentingan, atau jasa yang diberikan daerah baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, setiap 

pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa 

berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada 

masyarakat, sehingga keleluasaan retribusi daerah  terletak 

pada yang dapat dinikmati oleh  masyarakat. Jadi retribusi 

sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan 

pemerintah daerah kepada yang membutuhkan. 

Menurut Marihot P. Siahaan, Retribusi Daerah adalah 

pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau 

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau badan. Menurut Davey, pembayaran retribusi 

harus memenuhi dua syarat, yaitu :
35
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35 Deddy. Ismatullah,hukum Administrasi Negara.(Bandung: Cv Pustaka 
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a. Dasar untuk mengenakan retribusi biasanya harus 

didasarkan pada total cost dari pada pelayanan-

pelayanan yang disediakan: dan  

b. Dalam beberapa hal tersebut retribusi biasanya harus 

didasarkan pada kesinambungan harga jasa suatu 

pelayanan yaitu atas dasar mencari keuntungan 

Menurut Marihot P. Siahaan, ada beberapa ciri yang 

melekat pada retribusi daerah yang saat ini di pungut di 

Indonesia: 

a. Retribusi merupakan pemungutan yang dipungut 

berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah 

yang berkenaan. 

b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas 

pemerintahan daerah 

c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan 

kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari 

pemerintah daerah atas pembayaran yang 

dilakukan. 

d. Retribsi terutang apabila ada jasa yang 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang 

dinikmati oleh orang atau badan. 

e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah 

sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak 

membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa 

yang dapat diselengarakan oleh pemerintah 

daerah 

Retribusi daerah ditetapkan sesuai dengan undang-

undang yang tahap pelaksanaannya untuk daerah diatur lebih 

lanjut dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tidak dapat 

berlaku surut dan sekurang-kurangnya mengatur ketentan 

mengenai: 

a. Nama, Objek dan Subjek Retribusi. 

b. Golongan Retribusi. 

c. Cara mengukur tingkat pengguna jasa yang 

bersangkutan. 
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d. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan 

besarnya tariff retribusi, peraturan daerah harus 

mencamtumkan prinsip penetapan struktur dan 

besarnya tarif retribusi. 

e. Struktur dan besarnya tarif retribusi. 

f. Wilayah pemungutan 

g. Tata cara pemungutan, termasuk mengatur 

ketentuan pembayaran, tempat pembayaran, 

angsuran, dan penndaan pembayaran. 

h. Sanksi administrasi. 

i. Tata cara penagihan. 

j. Tanggal mulai berlakunya. 

Adapun tarif retribusi beberapa ciri-ciri yang melekat 

pada Retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia 

adalah sebagai berikut: 

a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut 

berdasarkan Undang-Undang dan peraturan 

daerah yang berkenaan. 

b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas 

pemerintah daerah. 

c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan 

kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari  

pemerintah daerah atas pembayaran yang 

dilakukan 

d. Retribsi terutang apabila ada jasa yang 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang 

dinikmati oleh orang atau badan. 

e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah 

sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak 

membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa 

yang dapat diselengarakan oleh pemerintah 

daerah. 

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan 

untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut 
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atau pemborong retribusi tertentu. Hal ini dapat dipahami 

ketika melakukan pembayaran retribusi daerah, maka 

pembayaran yang dilakukan merupakan kompensasi atas 

sebuah jasa atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah 

daerah, atau bila seseorang ingin menikmati jasa yang 

disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar 

retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

Sejalan dengan penjelasan di atas UU Nomor 28 Tahun 

2009 Tentang Pajak  dan  Retribusi. Berdasarkan UU Nomor 

28 Tahun 2009, setiap pungutan retribusi daerah harus 

dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
36

  

Sejalan dengan sebagaimana yang diatur (PERDA) 

peraturan daerah kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 

nomor 6 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Retribusi Izin 

Mendirikan Bangunan. Dan (PERBU) Peraturan Bupati 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 17 Tahun 

2011  Tentang retribusi perizinan tertentu 

Bagian ketiga struktur dan  

besar tarif Retribusi pasal 7. 
37

 

No Jenis bangunan Satuan Harga 

satuan 

retribusi 

(rp) 

1 Bangunan gedung m² 8.000, 

2 Prasarana bangunan 

gedung 

  

 a. Kontruksi 

pembatas/penahan/penga

man 

m² 1.000 

 b. Kostruksi penanda 

masuk lokasi 

m² atau unit 

standar 

8.000 
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37 (PERBU) Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 
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 c. Kontruksi perkerasan m² 250. 

 d. Kontruksi perhubungan m² atau unit 

standar 

2.000 

 e. Kontruksi 

kolam/reservoir bawah 

sawah 

m² 2.000 

 f. Kontruksi menara Unit dan 

pertambahannya 

1.000 

 g. Kontruksi monument Unit dan 

pertambahannya 

1.000 

 h. Kontruksi instalasi/gradu m² 2.000 

 i. Kontruksi rekame/papan 

nama 

Unit dan 

pertambahannya 

8.000 

  

Selanjutnya bagian keempat 

 Cara perhitungan Retribusi pasal 8. 

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan 

rumus sebagai berikut: 

a. Retribusi Bangunan Baru : R = L x It x Ik x HS 

Retribusi * 

b. Retribusi Bangunan Baru : R = L x It x Ik x HS 

Retribusi * 

c. Retribusi Prasarana Bangunan Baru : R = V x I x Ik 

x HS Retribus 

d. Retribusi Rehabilitasi /Renovasi Prasarana 

Bangunan : R = V x I x Tk x HS Retribusi * 

Keterangan: 

R = Retribusi. 

L = Luas Lantai Bangunan 

I = Indeks. 

It = Indeks terintegrasi. 

Tk = Tingkat kerusakan. 
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Sedang=0,45. 

Berat = 0,65. 

V = Volume /besaran (dalam satuan M², M’, Unit). 

HS = Harga Satuan Retribusi. 

* = disesuaikan dengan retribusi bangunan atau retribusi 

prasarana bangunan.
38

 

2. Jenis – Jenis  Retribusi 

UU No. 28  Tahun 2009 Yang Menganut  system list,  

Menetapkan 30 jenis retribusi daerah yang dapat dipungut 

oleh provinsi/Kabupaten/Kota. Jumlah ini bertambah  menjadi  

32  jenis  setelah diterbitkannya PP Nomor 97 Tahun 2012 

Tentang Rertibusi  daerah  dapat dikelompokkan  ke dalam  3 

(tiga) golongan,  yaitu: tetribusi jasa umum,  retribusi jasa 

usaha,  dan  retribusi jasa tertentu.
39

 

a. Retribusi  Jasa  Umum   

  Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas pelayanan 

yang disediakaan  atau diberikan  pemerintah  daerah  untuk  

tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum oleh orang 

prinbadi atas badan. Objek  retribusi jasa  umum  adalah  

pelayanan  yang  disediakan oleh  daerah  untuk  kepentingan  

untuk  tujuan  dan  kemanfaatan  serta umum  dapat  dinikmati  

oleh  orang  pribadi  atau  badan. 

Berikut  ini  adalah  jenis-jenis  rertibusi  jasa  umum. 

1) Retribusi pelayanan kesehatan, adalah pungut atas 

pelayanan kesehatan di puskemas, balai pengobatan, 

RSU daerah, dan  tempat pelayanan  kesehatan  

lainnya  yang  sejenis  yang  memiliki/ dikelola oleh 

pemerintah daerah (tidak termasuk pelayanan 

pendaftran) 

2) Rertibusi pelayanan  persampahan atau kebersihan 

adalah pungutan /pelayanan persampahan atau 

kebersihan yang diselenggarankan oleh  pemerintah 

daerah,  meliputi:  pengambilan,  pengangkutan, dan 
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pembuangan serta penyediaan lokasi  pembuangan 

atau permusnahan sampah rumah tangga dan 

perdagangan;  tidak  termasuk pelayanan kebersihan  

jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial. 

3) Retribusi penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte 

Catatan Sipil, adalah pungutan atas pelayanan KTP,  

kartu keterangan bertempat tinggal, Kartu identitas 

kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas 

penduduk musiman, Kertu keluarga, dan akta catatan 

sipil (akta perkawinan, akta perceraian,  akta 

pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi 

warga Negara asing, dan akta kematian). Retribusi 

penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil 

sudah tidak dapat dipngut melaluli Undang-Undang  

Nomor  24 Tahun 2003 Tentang  perubahan  Undang-

Undang  Nomor  23 Tahun  2009 Tentang  

Administrasi  Kependudukan. 

4) Retribusi  pemakaman  dan penguburan  Mayat, 

adalah pungutan  atas  pelayanan  pemakaman  dan  

pengabuan  mayat yang meliputi 

pelayanan/pemakaman termasuk penggalian dan 

pengurungan, pembakaran/pengabuan mayat,  dan  

sewa  tempat  pemakaman atau pembakaran,  

pengubuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh 

daerah. 

5) Retribusi  pelayanan  parkir tepi jalan umum, adalah 

pungutan atas pelayanan  parker di tepi jalan umum 

yang disediakan oleh daerah. 

6)  Retribusi  pelayanan  pasar, adalah  pungutan  atas  

penggunaan fasilitas  pasar tradisional/sederhana 

berupa pelaratan, los yang dikelola pemerintah 

Daerah, dan khusus disediakan untuk  pedangan,  

kecuali  pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh 

BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 

7) Retribusi  pengajuan kendaraan bermotor,  adalah 

pungutan atas pelayanan  pengujian kendaraan  
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bermotor  sesuai  dengan  peraturan perudang-

undangan yang  berlaku,  yang diselenggarakan oleh 

daerah. 

8) Retribusi pemeriksaan Alat pemadam kebakaran,  

adalah  pungutan atas  pelayanan  pemeriksaan  dan 

atau  pengujian alat pemadam kebakaran, alat 

penanggulangan kebakaran,  dan  alat penyelamatan 

jiwa oleh pemerintah Daerah terhadap alat-alat 

pemadam kebakaran, alat penanggulangan  kebakaran,  

dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki danatau/ 

digunakan oleh  masyarakat.
40

 

9) Rertibusi penggantian biaya Cetak Peta, adalah 

pungutan atas pemanfaatan  peta  yang  dibuat  oleh  

pemerintah daerah; seperti peta dasar(garis), peta foto, 

peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur). 

10) Rertibusi penyediaan dan atau/penyedotan kakus, 

adalah pemungutan atas pelayanan penyedotan 

kakus/jamban yang dilakukan oleh daerah,  tidak 

termasuk yang dikelola oleh BUMN dan Swasta. 

11) Retribusi pengolah Limbah Cair, adalah pengutan atas 

pelayanan pengelolahan limbah dari Rumah Tangga, 

perkantoran, dan industri yang dimiliki dan dikelola 

oleh pemerintah daerah. 

12) Retribusi pelayanan Tera Ulang adalah pungutan atas 

pelayanan pengujian alat-alat ukur,  takar,  timbang,  

dan pelengkapannya dan pengujian barang dalam 

keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

13) Retribusi pelayanan pendidikan, adalah  pungutan  

yang  dikenakan atas  layanan  penyelenggaraan  

pendidikan  dan pelatihan teknis oleh pemerintah 

daerah. 

                                                           
40 Ibid.,122 
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14) Retribusi pengendalian Menara  Telekomunikasi,  

adalah  pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan 

ruang untuk menera telekomunikasi.  

15) Retribusi pengendalian Lalu Lintas, adalah pungutan 

yang dikenakan atas penggunaan ruas jalan tertentu,  

kawasan tertentu dan waktu kepadatan tertentu.
41

  

b. Retribusi jasa usaha 

   Retribusi jasa usaha adalah  pungutan  daerah sebagai 

pembayaran  atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah (pemda) 

untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Mengutip  Pasal 1 

angka 67 UU PDRD,  jasa usaha adalah jasa yang disediakan  

pemerintah  daerah  dengan menganut prinsip-prinsip komersial 

karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.  

Lebih lanjut,  Pasal 126 menjabarkan dua prinsip komersial 

yang dianut retribusi jasa usaha, yaitu pelayanan dengan 

menggunakan/memanfaatkan  kekayaan  daerah yang belum 

dimanfaatkan optimal, atau pelayanan pemerintah daerah 

sepanjang belum disediakan secara memadai oleh swasta.  

Berdasarkan Pasal 127 retribusi jasa usaha terbagi menjadi 11 

jenis retribusi. Perincian ketentuan mengenai jenis-jenis 

retribusi jasa usaha tersebut diatur dalam Pasal 128 sampai 

dengan Pasal 138 UU PDRD. 

1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah.  

Retribusi jenis ini adalah pungutan atas pemakaian 

kekayaan daerah.Pemakaian kekayaan daerah tersebut 

antara lain penyewaan tanah dan bangunan,  

laboratorium,  ruangan,  dan  kendaraan bermotor 

namun,  penggunaan tanah yang tidak mengubah 

fungsi dari tanah tersebut dikecualikan dari objek 

retribusi ini. Misalnya pemancangan tiang 

listrik/telepon, atau penanaman/pembentangan kabel 

listrik/telepon di tepi jalan umum. 

 

                                                           
41 Ibid.,123 
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2) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan. 

Retribusi jenis ini merupakan pungutan atas 

penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang 

dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, 

yang disediakan atau/ diselenggarakan oleh pemda. 

3) Retribusi tempat pelelangan.  

Retribusi ini adalah pungutan atas pemakaian tempat 

pelelangan yang secara khusus disediakan pemda 

untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, 

dan hasil hutan, termasuk jasa pelelangan serta 

fasilitas lain yang disediakan di tempat pelelangan. 

Adapun tempat yang dikontrak pemda dari pihak lain 

untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan juga 

termasuk objek retribusi ini. Namun, tempat 

pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau 

dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta 

dikecualikan dari objek retribusi tempat pelelangan. 

4) Retribusi terminal.  

Retribusi jenis ini adalah pungutan atas pemakaian 

tempat pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan 

penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, 

dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, dimiliki 

dan/atau dikelola oleh pemda. 

5) Retribusi tempat khusus parkir.  

Retribusi jenis ini adalah pungutan atas pemakaian 

tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki 

dan/atau dikelola oleh pemda. 

6) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa.  

 Retribusi jenis ini adalah pungutan atas pelayanan 

tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki 

dan/atau dikelola oleh pemda.  

7) Retribusi rumah potong hewan.  

Retribusi jenis ini adalah pungutan atas pelayanan 

penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak 

termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan 
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sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan/atau 

dikelola oleh pemda. 

8) Retribusi pelayanan kepelabuhan.  

Retribusi jenis ini adalah pungutan atas pelayanan 

jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di 

lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, 

dan/atau dikelola oleh pemda. 

9)  Retribusi tempat rekreasi dan olahraga. 

 Retribusi jenis ini adalah pungutan atas pemakaian 

tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang 

dimiliki dan dikelola daerah. 

10) Retribusi penyeberangan di air.  

Retribusi jenis ini adalah pungutan atas pelayanan 

penyeberangan orang/barang dengan menggunakan 

kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh 

pemda. 

11) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.  

Retribusi jenis ini adalah penjualan hasil produksi 

usaha pemerintah daerah. Adapun yang dimaksud 

dengan hasil produksi usaha pemda antara lain bibit 

atau benih tanaman, bibit ternak, dan bibit atau benih 

ikan.
42

 

Namun, jasa yang menjadi objek retribusi pada 

hakikatnya hanyalah jasa yang diselenggarakan oleh pemda 

secara langsung. Dengan demikian, jasa yang diselenggarakan 

oleh BUMD, BUMN, dan pihak swasta dikecualikan dari 

objek retribusi dan tidak dikenakan retribusi.
43

 

  Lebih lanjut, Pasal 150 UU PDRD memungkinkan 

penetapan jenis  retribusi jasa usaha selain yang telah 

dipaparkan di atas. Namun, jenis retribusi jasa usaha tersebut 

harus memenuhi dua kriteria. 

1) bersifat bukan pajak dan bukan retribusi jasa umum 

atau retribusi perizinan tertentu. 

                                                           
42 Ibid.,124 
43 Ibid.,130 
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2) jasa yang bersangkutan merupakan jasa yang bersifat 

komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor 

swasta tetapi belum memadai atau terdapat harta 

yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum 

dimanfaatkan secara penuh oleh pemda. 

c. Retribusi jasa tertentu 

  Retribusi jasa tertentu merupakan pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 

yang khusus disediakan dan/atau  diberikan  oleh  pemerintah  

daerah  (pemda) untuk kepentingan orang pribadi atau 

badan.
44

 

Berdasarkan Pasal 108 ayat (1) UU Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (PDRD), retribusi digolongkan menjadi 3 

golongan, salah satunya  retribusi perizinan tertentu. 

Selanjutnya, Pasal 141 menyatakan retribusi perizinan tertentu 

terklasifikasi menjadi 5 jenis. Namun, UU Cipta Kerja telah 

merevisi jenis retribusi perizinan tertentu. Hal ini membuat 

jenis retribusi perizinan tertentu dalam UU PDRD menyusut 

dari 5 jenis menjadi 4 jenis retribusi. Selanjutnya, sesuai 

dengan Pasal 141 UU PDRD, Retribusi perizinan tertentu 

terklasifikasi  menjadi 5 jenis  yang  perinciannya diatur 

dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 146. 

1)  Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB). 

Retribusi ini merupakan pungutan atas pelayanan 

pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, yang 

meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan 

pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan 

rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang. 

Pemberian izin itu dilakukan dengan tetap memperhatikan 

koefisien dasar bangunan, luas bangunan, dan ketinggian 

bangunan. Selain itu, pengawasan penggunaan bangunan 

yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi 

syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan 

tersebut juga turut diperhatikan. Namun, pemberian izin 

                                                           
44 Azhari. S., Pengantar Perpajakan dan Hukum Pajak (Pekanbaru: Pusat 

Perkembangan Pendidikan Universitas Riau,  2014), 59 
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untuk bangunan milik pemerintah atau pemda tidak 

termasuk objek retribusi IMB. Selain itu, melalui UU 

Cipta Kerja pemerintah mengubah retribusi izin IMB 

menjadi retribusi persetujuan bangunan gedung.  

2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. 

 Retribusi ini adalah pungutan  atas  pelayanan  

pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman 

beralkohol di suatu tempat tertentu. 

3) Retribusi izin gangguan. 

Retribusi ini adalah pungutan atas pelayanan 

pemberian izin tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu 

yang dapat menimbulkan bahaya,  kerugian  atau 

gangguan.  Namun, tempat usaha/kegiatan yang  

ditentukan pemerintah atau pemda tidak dikenakan 

retribusi ini. Izin gangguan tersebut termasuk 

pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara 

terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan  

ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, 

memelihara ketertiban lingkungan, serta memenuhi 

norma keselamatan  dan  kesehatan kerja.  Namun,  

melalui  UU  Cipta Kerja  pemerintah mencabut jenis 

retribusi izin gangguan. Pencabutan  itu  merupakan  

tindak  lanjut  Permendagri  No. 19/2017 yang mengatur 

pencabutan Permendagri No. 27/2009 tentang Pedoman 

Penetapan Izin Undang-Undang Gangguan di Daerah. 

Sejalan  dengan  aturan  tersebut,  Kemendagri  

melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 

500/3231/SJ telah mengamanatkan  agar  pemda segera 

mencabut peraturan daerah yang terkait dengan undang-

undang gangguan/izin gangguan atau biasa disebut 

Hinder Ordonnantie (HO).  tersebut dikeluarkan sebagai 

upaya meningkatkan kemudahan berusaha di daerah. 

Melalui aturan itu, penerbitan izin tidak lagi 

mempersyaratkan HO atau surat izin tempat usaha 

(SITU) atau surat keterangan domisili usaha (SKDU). 

Penghapusan retribusi izin gangguan ini juga berkaitan 

https://news.ddtc.co.id/uu-cipta-kerja-disahkan-aturan-soal-retribusi-izin-gangguan-dicabut-24499?page_y=900
https://news.ddtc.co.id/uu-cipta-kerja-disahkan-aturan-soal-retribusi-izin-gangguan-dicabut-24499?page_y=900
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dengan diterbitkannya PP No. 24/2018 tentang Online 

Single Submission (OSS). Pada Pasal 62 PP 24/2018,  

izin gangguan dilebur dalam penyusunan  dokumen  

Amdal  atauUpayaPengelolaan Lingkungan–Upaya 

Pemantauan  Lingkungan. Hal ini berarti retribusi izin 

gangguan juga tidak termasuk lagi dalam jenis dan objek 

retribusi perizinan tertentu. Dengan demikian, retribusi 

izin gangguan yang terdapat dalam Pasal 141 UU PDRD 

sudah tidak dapat dipungut lagi. 

4) Retribusi izin trayek.  

Retribusi jenis ini adalah pungutan atas pelayanan 

pemberian izin usaha untuk penyediaan pelayanan 

angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa 

trayek tertentu.
45

 

3. Proses & syarat  pelaksanaan retribusi  izin mendirikan 

bangunan 

     Dalam prosedur dalam pemberian izin mendirikan 

bangunan beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan 

untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan  (IMB). 

Penerimaan  berkas  Permohonan   IMB Rumah Tinggal,  kecuali  

terletak  di kompleks  (Real Estat)  adalah  di Loket PTSP di kantor 

Kecamatan setempat. Penerimaan berkas dan proses penerbitan  

IMB  Bangunan Rumah Tinggal yang terletak di Kompleks/Real 

Estat dan  Bangunan  Umum  dengan  ketinggian sampai dengan 8 

lantai adalah di Loket  PTSP  di kantor  Walikota Kota 

Administrasi setempat.
46

 

1. Permohonan IMB Rumah Tinggal 

a. Tata cara Pengajuan Permohonan Imb (Pimb) Rumah Tinggal 

1) Pengajuan Permohonan IMB (PIMB) Rumah Tinggal 

diajukan ke Loket PTSP di kantor Kecamatan setempat.  

2) Pengajuan PIMB,  harus  dilengkapi  dengan kelengkapan 

persyaratan sebagaimana   telah diatur dalam Peraturan 

                                                           
45 Ibid.,60 
46Irvan Falah. “Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (IMB)” 

http://infopublik.id/kategori/kependudukan/311546/prosedur-izin-mendirikan-

bangunan-imb. di akses 6 Maret 2021 pukul 14:30 WIB 

http://infopublik.id/kategori/kependudukan/311546/prosedur-izin-mendirikan-bangunan-imb
http://infopublik.id/kategori/kependudukan/311546/prosedur-izin-mendirikan-bangunan-imb
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Gubernur No.129 Tahun 2012, tentang Tatacara Pemberian 

Pelayanan Bidang Perizinan Bangunan. 

3) Setelah berkas diteliti administratip dan dinilai teknis serta 

diperiksa lapangan,  maka petugas penilai akan menghitung 

besarnya retribusi IMB. 

4) Penilai akan membuat Surat Ketetapan Retribusi (SKRD) 

IMB untuk Pemohon. 

5) Pemohon IMB harus segera membayar Retribusi IMB ke 

Kas Daerah/ Bank  di Kecamatan, dan akan menerima 

bukti pembayaran berupa SKRD yang telah di print Tanda 

Lunas.  

6) Dengan menyerahkan Bukti Pembayaran SKRD tersebut 

keloket PTSP,  maka berkas  Permohonan IMB  diproses 

untuk  penerbitan IMB oleh PTSP Kecamatan. 

7) IMB Rumah Tinggal yang telah diterbitkan dapat diambil 

oleh Pemohon/ Kuasa di Loket PTSP Kecamatan. 

b. Kelengkapan Persyaratan Permohonan IMB (Pimb) Rumah 

Tinggal 

1) Mengisi Formulir PIMB dan menandatangani (+cap 

perusahaan, bila pemohona/nperusahaan/pengembang), 1 

set, 

2) Fotocopy Akte Perusahaan (bila pemohon a/n perusahaan), 

1 set, 

3) Fotocopy KTP Pemilik tanah/ Pemohon, 1 lbr, 

4) Fotocopy NPWP Pemohon, 1 lbr. 

5) Fotocopy surat kepemilikan tanah, berupa sertifikat tanah 

dari BPN yang dilegalisir Notaris atau Kartu Kapling dari 

Pemerintah Daerah/ Pusat (yang dilegalisir Pemerintah 

Kotamadya/ Instansi Pusat penerbit Kartu Kapling), 

6) Fotocopy Surat Tagihan dan Bukti Pembayaran PBB tahun 

berjalan, 1 set, 

7) Ketetapan Rencana Kota (KRK) dari PTSP, 5 lbr, 

8) Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB), apabila pada 

lokasi dimaksud karena peruntukannya, disyaratkan RTLB, 

dari PTSP, 5 lbr, 
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9) Fotocopy SIPPT dari Gub. bila luas tanah 5.000 M2 atau 

lebih (spt : untuk Real Estat, dsb.), 1 set, 

10) Gambar Rencana Arsitektur (khusus pada zonasi R.5 / 

Rumah Besar atau R.9 / Rumah KDB Rendah atau di 

lokasi yang termasuk gol.Pemugaran, gambar hrs di 

tandatangani Perencana pemilik IPTB), 5 set, 

11) Rekomendasi TPAK untuk perencanaan arsitektur 

bangunan, bila lokasi bangunan termasuk golongan 

pemugaran A/ B atau C  

12) Perhitungan dan Gambar Rencana Konstruksi yang 

ditandatangani perencana konstruksi pemilik IPTB (untuk 

bangunan bertingkat dengan bentang lebih dari 5 meter), 4 

set.
47

 

c. Biaya Retribusi IMB. 

Retribusi  IMB  Rumah  Tinggal,  dihitung berdasarkan 

Rumus Luas Bangunan  x  Indeks  x  Harga  Satuan - Retribusi,  

sebagaimana diatur dalam  Perbu  Nomor. 17  Tahun  2011  

Tentang retribusi perizinan tertentu. Tata cara perhitungan 

retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai berikut: 

1) Biaya Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, 

terdiri dari: 

a) Luas bangunan gedung, pembanguna baru: 

Luas x indeks Terintegrasi x 1,00 x harga satuan 

Luas = Luas Bangunan 

Index terintegrasi = Hasil pekalian dari indeks-indeks 

parameter(ditentukan tim teknis) 

1,00 = Bangunan baru 

Harga satuan = Rp. 25.000,00 (dua puluh lima 

ribu) 

 

b) Untuk bangunan gedung, rehabilitas / renovasi / 

pemugaran: 

 

                                                           
47 Ibid.,1 
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Luas x indeks Terintegrasi x Tingkat Kerusakan X 

harga Satuan 

Luas  = Luas Bangunan yang direhabilitas  

Indeks 

Terintegrasi 

= Hasil perkalian dari indeks-indeks 

parameter (ditentukan tim teknis) 

Tingkat 

kerusakan  

= Berat/sedang 

Harga satuan  = RP.25.000,00( Dua piluh lima ribu 

rupiah) 

 

c) Untuk bangun bangunan, pembangunan baru: 

 

Volum x indeks Terintegrasi x 1,00 x Harga Satuan 

Volume  = Luas Bangunan  

Indeks Terintrasi = Hasil perkalian dari indeks-indeks 

parameter (ditentukan tim teknis) 

1,00  = Baru 

Harga Satuan  = Rp. 25.000,00( Dua Lima Ribu Rupiah) 

 

d)  Untuk bangun bangunan, Rehabitasi / Renovasi / 

Pemugara: 

 

Volume x indeks Terintegrasi x Tingkat Kerusakan x 

Harga satuan  

 

Volume  = Luas Bangunan yang direhalitas 

Indeks 

Tintegrasi 

= Hasil pekelian dari indeks-indeks 

Parameter (ditentukan tim tekns) 

Tingkat 

Kerusakan  

= Berat/Sedang 

Harga Satuan  = Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu 

rupiah) 
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Catatan:  

 Biaya Administrasi IMB sebesar Rp. 

90.000, 

 Biaya Penyediaan Formulir sebesar 

Rp.5.00, 

2) Pembayaran Retribusi Rmah Tinggal dapat dilakukan 

setelah diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah 

(SKRD) dari Seksi Pelayanan  IMB  Kecamatan dan 

pembayaran dilakukan di Kas Daerah. 

3) Setelah  diperoleh  Bukti  Pembayaran  Retribusi dari 

Kas Daerah/ Bank, maka lembar untuk P2B diserahkan 

ke Loket PTSP 

d. Jangka Waktu Penyelesaian IMB RumahTinggal. 

1) IMB Rumah Tinggal diterbitkan oleh Kepala Seksi Satlak 

PTSP Kecamatan setempat. 

2) Penyelesaian IMB Rumah Tinggal, ditetapkan sesuai 

ketentuan dalam Peraturan Gubernur No. 129 Tahun 

2012, adalah 20 hari kerja. 

3) IMB yang telah diterbitkan akan diberitahukan melalui 

SMS atau Telpon kepada pemohon/ Kuasa, dan dapat 

diambil (dengan membawa bukti pembayaran retribusi 

IMB dan dengan surat kuasa apabila yang mengambil 

bukan pemohon) ke Loket PTSP Kecamatan. 

e. Pelaksanaan Bangunan. 

1) Pelaksanaan Bangunan dapat dimulai setelah IMB 

diterbitkan. 

2) Copy IMB (lebih bagus dilaminating) / Papan Kuning 

IMB harus dipasang dilokasi pembangunan,  di tempat 

yang mudah dilihat dari jalan. 

3) Pelaksanaan bangunan harus sesuai dengan IMB yang 

telah diterbitkan. 

4) Bila terdapat  rencana  perubahan atau  penambahan,  

maka  sebelum dilaksanakan terlebih dahulu harus 

diajukan IMB perubahan/ penambahan. 
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5) Dan  selama pelaksanaan IMB ( copynya) harus berada 

di lokasi bangunan,  untuk  pedoman  dalam  

pembangunan dan pemeriksaan dari  petugas  

pengawasan  Seksi Penataan Kota Kecamatan.
48

 

 

C. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) 

1. Pengertian izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

       Izin adalah  salah satu  instrumen yang paling banyak 

digunakan dalam hukum administrasi. pemerintah 

menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk 

mengemudikan tingkah laku para warga. Izin juga diartikan 

sebagai suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-

undang atau aturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu 

menyimpang dari ketentuan-ketentuan perundangan.
49

 

     Disamping itu juga dapat diartikan, apabila pembuat 

peraturan, secara umum tidak melarang sesuatu perbuatan, 

asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 

berlaku. Dengan demikian maka perbuatan administrasi 

Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut, bersifat 

suatu izin. Dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu 

sistem perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar 

berbagai tujuan, yaitu: 

a. Keinginan mengarahkan pengendalian aktivitas-aktivitas 

tertentu. 

b. Mencegah bahaya bagi lingkungan 

c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu. 

d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit. 

e. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-

aktivitas yang dilakukan. 

Pengertian izin yang dimuat dalam peraturan yang 

berlaku,  misalnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

                                                           
48 Peraturan Bupati (Perbu)  Nomor. 17  Tahun  2011  Tentang retribusi 

perizinan tertentu. 
49 Nartin,”pengelolaan  Izin Mendirikan Bangunan Dikota Unaaha 

Kabupaten Konawe”, jurnal Akrab Juara,5 ,no.  4 (2020) 136-146,http:// 

Nartin./1289126011020201105 
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Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata 

Kerja Unit Pelayanan Perizinan  di Daerah. Pasal 1angka 8 izin 

diberikan pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau 

peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan  

sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk 

melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Pemberian pengertian 

izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin yang 

tertulis, yakni berbentuk dokumen,  sehingga yang disebut 

sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan. 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 

Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 

juga mengatur mengenai pengertian perizinan, yaitu perizinan  

adalah segala bentuk persetujuan yang  dikeluarkan oleh 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki  

kewenangan sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman 

Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang 

Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan 

Penanaman Modal dalam Pasal 1 angka 10 didefinisikan 

perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan 

Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan 

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator 

Kawasan Ekonomi Khusus, yang memiliki kewenangan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang–undangan. 

 Izin juga merupakan suatu penetapan yang merupakan 

dispensasi dari  pada suatu larangan undang-undang. Pada 

umumnya pasal yang  undang-undang bersangkutan berbunyi 

“dilarang tanpa izin”, melakukan seterusnya. Selanjutnya 

larangan tersebut diikuti dengan perincian dari syarat-syarat, 

kriteria, dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon 

untuk memproleh dispensasi dari larangan tersebut, sertai 

dengan penetapan prosedur dan juklak (persetujuan 
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pelaksanaan) kepada  pejabat-pejabat administrasi negara yang  

bersangkutan.
50

 

  Selanjutnya izin juga bermaksud, bilamana pembuat 

peraturan melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga 

memperkenankan, asal saja diadakan secara yang ditentukan 

untuk memperkenakan perbuatan tersebut bersifat suatu izin. 

     Pada umumnya sistem perizinan terdiri atas larangan, 

persetujuan yang merupakan dasar pengecualian (izin) dan 

ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin. Larangan 

dan wewenang suatu organ pemerintahan untuk menyimpang 

dari larangan itu dengan memberikan izin, harus menetapkan 

dalam suatu peraturan undang-undang, hanya memiliki 

wewenang-wewenang yang dengan tegas  diberikan kepadanya 

dalam undang-undang, ialah keharusan untuk memperoleh 

jaminan-jaminan tertentu terhadap penguasa. Oleh karena itu 

tindakan-tindakan penguasa diikat pada peraturan peraturan 

yang jelas. 

   Ketentuan-ketentuan larangan menurut teknis 

perundangan dapat diformasikan dengan cara, antara lain: 

a. Larangan dan persetujuan (izin) dapat dituangkan dalam 

suatu ketentuan. 

b. Normal dapat ditetapkan dalam suatu ketentuan 

tersendiri, sehingga larangan itu memproleh tekanan 

tertentu. 

Dilarang mendirikan bangunan atau jalanankan, 

memperluas atau mengubah, sehingga dapat menimbulkan 

bahaya, kerugian atau  gangguan, tanpa memperoleh izin untuk 

itu. Hal ini dapat dipahami bahwa izin diberikan sebagai 

dispensasi dari larangan yang telah ditetapkan oleh undang-

undang untuk dapat melakukan perbuatan dan usaha.
51

 

   Keputusan untuk memberikan izin adalah suatu 

keputusan tata usaha Negara (TUN). Keputusan sepihak dari 

suatu organ pemerintah, diberikan atas dasar wewenang 

                                                           
50 Ibid.,138 
51 Mukhlish, system hukum perizinan berwawasan lingkungan (Jakarta: 

Pt.ichtiar Baru Van Hoeve,2020)85 
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ketatanegaraan atau ketatausaha, yang menciptkan bagi suatu 

atau lebih keadaan kongrit, individual, suatu hubungan hukum 

menetapkannya secara mengikat atau membebaskannya atau 

menolak.  

   Menurut akibat hukumnya izin merupakan keputusan 

TUN yang  menciptkan hukum, Hal ini berarti bahwa dengan 

izin. Fakta bahwa dalam banyak hal izin dikaitkan pada syarat-

syarat, berhubungan erat dengan fungsi sistem perizinan sebagai 

salah satu instrumen pengarah (pengendalian) dari penguasa.
52

 

Suatu izin tergantungan dari peraturan yang 

mendasarinya. Izin hampir selalu dari sudut kepastian 

hukumnya diberikan dalam bentuk tertulis, dengan unsur-unsur 

tertentu dapat ditemukan dalam hampir semua izin. Demikian 

juga dalam  izin dinyatakan organ pemerintahan yang 

memberikannya dan siapa yang memperoleh izin tersebut. 

Biasanya  pengajuan permohonan merupakan pemulaan dari 

secara perizinan. Permohonan merupakan permintaan dari yang 

berkenpentingan akan suatu keputusan. Dengan  demikian 

maka pemintaan harus datang dari yang berkempentingan, 

yakni pihak yang berkenpentingan langsung berhubungan 

dengan suatu keputusan.
53

 

Keputusan organ pemerintahan atas pemohonan izin, 

dapat terdiri atas pernyataan tidak dapat menerima, penolakan 

izin untuk pemberian-pemberian izin. Pernyataan tidak dapat 

diterima akan diberikan, bila izin yang diminta tidak dapat 

diberikan kerena alasan formil yang terletak di luar dasar-dasar 

penolakan dalam system perizinan. Pernyataan tidak dapat 

tidak diterima dapat disebabkan oleh hal-hal berikut 

a. Permohonan bukan diajukan oleh yang 

berkempentingan 

b. Permohonan diajukan setelah lewatnya jangka waktu 

yang ditetapkan. 

                                                           
52 Dwi Putranto Riau,Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 

(sidourjo,Zifatama Jawara,2019)79 
53 Moh.Khosaini, Keuangan  Daerah (Malang: UB Press, 2018)130 
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c. Instansi yang diminta untuk memberikan izin jelas tidak 

berwenang 

   Sedang Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal 

dengan IMB adalah sebuah produk hukum yang berisi 

perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik 

bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, 

mengurangi, merawat atau merobohkan bangunan sesuai 

dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang 

berlaku. 

2. Dasar Hukum Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

     Izin Mendirikan Bangunan  merupakan salah satu 

produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga 

tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, 

sekaligus kepastian hukum. Kewajiban setiap orang atau badan 

yang akan mendirikan bangunan untuk memiliki Izin 

Mendirikan Bangunan diatur pada Pasal 5 ayat 1 Perda 7 Tahun 

2009. IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan 

sesuai dengan Tata Ruang yang telah ditentukan. 

 

    Selain itu, adanya IMB menunjukkan bahwa rencana 

konstruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggung 

jawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama. Dasar 

hukum IMB, Peraturan dan perundang-undangan yang memuat 

IMB adalah sebagai berikut: 

1. Undang-undang no. 28 tahun 2002 Tentang Bangunan 

Gedung 

2. Undang-undang no. 26 tahun 2007 Tentang Penataan  

Ruang 

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

4. PP no. 36 tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-undang no. 28 tahun 2002  Tentang Bangunan 

Gedung. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_perundang-undangan_Indonesia
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5. PERDA   Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  Timur  

Nomor  6 Tahun  2012  T entang  Penyelenggaran dan  

Retribusi  Izin Mendirikan Bangunan.
54

 

  Dalam Pasal 7 UU Bangunan Gedung dinyatakan 

setiap gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan 

persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. 

Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi persyaratan 

status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung dan 

isin mendirikan bangunan. Selanjutnya juga dalam UU ini diatur 

tentang pembangunan suatu gedung (rumah) dapat dilaksanakan 

setelah rencana teknis bangunan gedung disetujui oleh 

Pemerintah Daerah (Pemda) dalam bentuk izin mendirikan 

bangunan dan memiliki IMB adalah merupakan kewajiban dari 

pemilik gedung.
55

  

 Ketentuan izin diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 36 

Tahun 2005 yang menyatakan setiap orang yang ingin 

mendirikan bangunan gedung harus memiliki IMB yang 

diberikan oleh  Pemda  melalui  proses  permohonan  izin.
56

 

Permohonan IMB harus dilengkapi dengan : 

1. anda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda 

bukti perjanjian pemanfaatan tanah; 

2. Data pemilik bangunan gedung; 

3. Rencana teknis bangunan gedung; dan hasil analisis 

mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung 

yang menimbulkan dampak penting terhadap 

lingkungan..
57

 

  Selanjutnya Sesuai dengan melaksanakan ketentuan 

dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018, maka 

perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati 

(PERBU) Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan 

                                                           
54 Undang-undang no. 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung 
55 Undang-undang no. 26 tahun 2007 Tentang Penataan  Ruang 
56 PP no. 36 tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang no. 

28 tahun 2002  tentang Bangunan Gedung 
57 PP no. 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang no. 

28 tahun 2002  tentang Bangunan Gedung 
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Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 

2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan.
58

 

 Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 37 Tahun 

2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan 

UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 69 

Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Republik Indonesia Nomor : 05/PRT/M/2016 

sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor : 05/PRT/M/2016; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Timur No. 6 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda 

No. 2 Tahun 2018; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 

No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 1 Tahun 2017; 

Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 34 Tahun 2012; 

Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 31 Tahun 

2017.
59

 

3. Syarat dan prosedur izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

  Sebagaimana kebanyakan keputusan, didalamnya 

mengandung ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat 

(voorschriften, beperkingen, en voorwaardcn), demikian pula 

dengan keputusan  yang  berisi  izin  ini.  Ketentuan-ketentuan 

ialah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan 

yang menguntungkan.  Ketentuan-ketentuan  pada  izin  banyak  

terdapat dalam praktik hukum administrasi. 

    Misalnya dalam undang-undang gangguan ditunjuk 

ketentuan - ketentuan seperti:  

a. Ketentuan-ketentuan tujuan (dengan maksud mewujudkan 

tujuan-tujuan tertentu, seperti mencegah pengotoran tanah) 

b. Ketentuan-ketentuan sarana (kewajiban menggunakan 

sarana tertentu) 

                                                           
58 Peraturan Bupati (PERBU) Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
59 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 31 Tahun 2017. 
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c. Ketentuan-ketentuan instruksi (ketentuan bagi pemegang 

izin untuk memberi instruksi-instruksi tertulis kepada 

personil dalam lembaga)  

d. Kententuan- kententuan  ukur dan pendaftaran  ( 

pengukuran nilai untuk menilai kadar bahaya atau 

gangguan). 

   Apabila dalam ketentun-ketentuan tersebut tidak 

dipatuhi atau terdapat pelanggaran izin, maka sanksi akan 

diberikan kepada pemegang izin tersebut. Dalam pembuatan 

keputusan termasuk keputusan berisi izin, dimasukkan 

pembatasan-pembatasan yaitu dibentuk dengan menunjuk batas-

batas dalam waktu, tempat atau dengan cara lain 

    Secara  umum  permohonan izin itu harus  menempuh  

prosedur tertentu yang ditentukan  oleh  pemerintah, selaku  

pemberi izin. Di samping itu pemohon juga harus memenuhi 

persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan oleh 

pemerintah/penguasa sebagai pemberi izin  yang  ditentukan  

secara sepihak. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-

beda  tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin, 

yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau pusat.
60

 

  Sebelum membangun sebuah bangunan baru, pemilik 

gedung wajib mengurus sebuah surat izin atau yang dikenal 

dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Surat tersebut 

diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk 

membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan 

atau atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan 

administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.  

 

IMB merupakan salah satu produk hukum untuk 

mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, 

keamanan, keselamatan,  kenyamanan, sekaligus kepastian 

hukum. Kewajiban setiap orang atau badan yang akan 

mendirikan bangunan untuk memiliki Izin Mendirikan  

                                                           
60 Adrian Sutedi,  Hukum  Perizinan  Dalam  Sektor  Pelayanan  Publik 

(Jakarta, Sinar Grafika,  2015) ,168 



 58 

Bangunan diatur pada  Pasal 5 ayat 1 Perda 7 Tahun 2009. IMB 

akan  melegalkan suatu suatu bangunan yang direncanakan 

sesuai dengan Tata Ruang yang telah ditentukan. Selain itu, 

adanya IMB menunjukkan  bahwa  rencana  kostruksi bangunan 

tersebut juga dapat di pertanggung jawabkan dengan maksud 

untuk kepentingan bersama.
61

   

 Untuk mendirikan bangunan tentu harus mendapatkan 

izin tertulis baik dari instansi lain. Pembangunan rumah atau 

gedung diatur dalam undang-undang tentan pajak dan retribusi 

daerah. untuk mendirikan bangunan tentu harus mendapat izin 

tertulis baik dari dinas Tata kota maupun dari instansi lain. 

Pembangunan rumah atau gedung diatur dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009  Tentang  Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah. Sebagai peraturan pelaksanaan 

dari undang-undang tersebut maka pada setiap daerah akan 

mengaturnya dengan peraturan daerah yang sesuai dengan 

kondisi daerahnya masing-masing. 

  Berikut syarat dan prosedur mengurus Izin Mendirikan 

Bangunan. 

Berdasarkan PERDA  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  Timur  

Nomor  6 Tahun 2012  Tentang  Penyelenggaran dan  Retribusi  

Izin Mendirikan Bangunan 
62

 

Bab III 

Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan 

Bagian Kesatu 

Kententuan Perizinan 

e. Setiap pendirian dan perubahan suatu bangunan wajib 

mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan terlebih dahulu dari 

bupati; 

f. Untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan 

sebagiamana pada ayat (1), pemohonan keterangan rencana 

kota kepada instansi yang melindungi perizinan, mengenai: 

1. Jenis/ peruntukan bangunan 

                                                           
61 Ibid.,169 
62 Ibid.,13 
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2. Luas lantai bangunan yang diizinkan 

3. Jumlah lantai/ lapis bangunan diatas/ dibawah 

permukaan yang izinkan Garis sempadan yang berlaku 

4. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diizinkan 

5. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 

6. Koefisien Daerah Hijau (KDH) 

7. Jaringan utilitas kota, seperti jaringan listrk, jaringan 

telepon, jaringan air minum, jaringan gas dsb: 

8. Persyaratan-persyaratan tertentu untuk kawasan rawan 

bencana gempa, banjir, longsor, dan atau/ lokasi yang 

tercemar. 

 Bagian Keempat 

 Izin Mendirikan Bangunan 

  Pasal 7 

1. Izin Mendirikan Bangunan oleh Bupati atau pejabat 

yang ditunjuk 

2. Izin Mendirikan Bangunan berlaku selama bangunan 

yang di mintakan izin tidak mengalami perubahan 

bentuk dan fungsinya 

3. Izin Mendirikan Bangunan pada bangunan yang terdiri 

dari atas tanah sewa berlaku sampai sewa berakhir, 

kecuali ada  bukti perpanjangan. 

4. Pemutakhiran data atas pemohonan pemilik bangunan 

gedung dan/ atau  

5. perubahan non teknis lainnya dapat dilakukan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

6. Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat dibatalkan Izin 

Mendirikan Bangunan apabila: 

a. 1(satu) tahun setelah berakunya IMB, pemegang IMB 

belum melaksanakan pekerjaannya 

b. Selama 3 (tiga) bulan berturut-turut pekerjaan berhenti 

dan tidak dilanjutkannya. 

c. Pendirian bangunan tidak sesuai dengan izin atau 

ketentuan yang berlaku 
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d. Izin yang telah diberikan didasarkan pada keterangan-

keterangan yang keliru 

e. Pembangunan menyimpang dari rencana dan syarat-

syarat yang disahkan 

f. Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan diberikan 

melalulai keputusan bupati dengan mencantumkan 

alasannya 

g. Pembatalan sebagaimana dimaksudkna  pada ayat (4), 

dilakukan setelah terlebih dulu ada pemberitahuan dan 

peringatan secara tertulis kepada pemegang izin. 

h. Pemegang izin dapat mengajukan keberatan terhadap 

pembatalan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya 

pemeberitahuan dan peringatan secara tertulis.
63

 

Bagian kelima 

Pelaksanaan pekerjaan Mendirikan Bangunan 

Pasal 11 

1. Pendirian bangunan harus dilaksanakan sesuai dengan 

rencana yang di tetapkan dalam dokumen mendirikan 

bangunan. 

2. Pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat dilaksanakan setelah terbitnya Izin 

Mendirikan bangunan (IMB) 

3. Terhadap pembangunan di lokasi tertentu, pemegang 

IMB diwajibkan  menutup lokasi tempat mendirikan 

bangunan dengan pagar pengaman yang rapat. 

4. Apabila dalam pendirian bangunan terdapat kegiatan 

yang berdampak pada timbulnya kerusakan terhadap 

fasilitas umum dan sarana pendukungnya. Pemegang 

izin harus mendapatkan persertujuan  dari instansi 

yang bertanggung jawab terhadap fasilitas umum 

tersebut.  

                                                           
63 Ibid.,34 
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5. Pemengang Izin Mendirikan Bangunan bertanggung 

jawab terhadap kerusakan pada bangunan yang 

berdekatan sebagai akibat dari kegiatan pembangunan 

yang dilaksanakan. 

6. Bangunan gedung maupun sarana dan prasarana yang 

berada pada persimpangan jalan tidak boleh 

mengganggu pengguna jalan. 

7. Paga depan pada bangunan gedung yang menghadap 

jalan harus dibuat trasnparan, agar bangunan dapat 

dilihat. 

4. Tujuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

Tujuannya adalah agar bangunan yang didirikan oleh 

masyarakat dapat tertata dengan baik dan memenuhi 

persyaratan, layak digunakan, dan tidak merusak lingkungan. 

Upaya mewujudkan program pembangunan atau 

pengembangan kota serta manfaat ruang kota secara optimal, 

seimbang dan serasi agar tercipta kondisi daerah yang tertib 

dan teratur sesuai dengan perda yang berlaku tentang IMB. 

Selain itu tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi 

yaitu : 

a.  Dari sisi pemerintah 

  Dari sisi pemerintah tujuan pemberian Izin Mendirikan 

Bangunan itu adalah: 

1. Untuk melaksanakan peraturan apakah ketentuan-

ketentuan yang memuat dalam peraturan tersebut 

sesuai dengan kenyataan dalam prakteknya atau tidak 

dan sekaligus untuk mengatur ketertiban 

2. Sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan adanya 

pemintaan pemohonan izin maka secara langsung 

pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap 

izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar 

retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula 

pendapatan dibidang retribusi tujuan akhirnya yaitu 

untuk membiayai pembangunan. 
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b.  Dari sisi masyarakat 

   Dari Sisi Masyarakat tujuan pemberian izin itu 

adalah: 

1)  Untuk adanya kepastian hukum 

2)  Untuk adanya kapastian hak 

3) Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas 

Bila bangunan yang didirikan telah mempunyai izin akan 

lebih mudah mendapat fasilitas.Ketentuan- ketentuan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah mempunyaifungsimasing-

masing.
64

 

                                                           
64 Bima Wijaya, “Tujuan Dan Fungsi Imb” BMG  

http://izinbangunan.id/article/198950/tujuan-dan-fungsi-imb.html. Di akses 12  april 

pukul 20:30 WIB 
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