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ABSTRAKSI 
 
 

Pelaksanaan mengenai peraturan daerah yang ada dikabupaten klaten yang 
terdapat dalam peraturan daerah nomor 5 tahun 1984 tentang izin mendirikan 
bangunan yang lazim disebut izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten 
Klaten, kurang dapat diberlakukan secara etektif, hal ini dapat dilihat dari 100 
responden terpilih yang diambil secara acak dari 5 desa yang masing-masing 
desa 20 responden. Ternyata hanya 23 responden yang mernatuhi peraturan baik 
karena kesadaran sendiri maupun karena teguran ataupun peringatan dari Dinas 
Pekerjaan Umums, sedangkan 67 responden tidak mematuhi peraturan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kepada masyarakat. Sifat dari penelitian 
ini bersifat diskriptif. Faktor-faktor yang menghambat masyarakat dalam 
mematuhi Peraturan Daerah tersebut yaitu kurangnya pengertian atau 
pemahaman dari masyarakat mengenal Peraturan Daerah tentang Ijin 
Mendirikan Bangunan. Sedangkan faktor-faktor yang mendorong pelaksanaan 
pcraturaan daerah nomor 5 tahun 1984 di Kabupaten Klaten yaitu adanva 
penyu luhan-penyuluhan atau sosialisasi dari Pemerintah Daerah kepada 
masyarakat khususnya mengenai hukum perizinan dari pernerintah daerah 
dengan melihatkan berbagai instansi terkait untuk menggalakkan kembali 
kesadaran masyarakat akan arti pentingnya perizinan bagi suatu bangunan.  

 

Kata kunci : Ketaatan, Faktor Penghambat, Faktar Pendorong 
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ABSTRACT 
 
 

 
The realization of concerning existing with law  sub-province klaten which is 
there are in law is number 5 year 1984 about permit found the inveterate building 
referred as by a permit found the building (IMB) in Sub-Province Klaten, less can 
be gone into effect by efective , this matter is visible from 100 chosen responde nt 
taken at random from 5 countryside which is the each countryside 20 respondent. 
In the reality only 23 respondent which comply by regulation either due 
awareness exself and also because exhortation and or commemoration from On 
duty Work common, while 67 respondent do not play the game. This research use 
the approach to society. Nature of from this research have the character of the 
descritive. Factors pursuing society in playing the game the Area that is lack of 
congeniality or understanding from society recognize Law about Permission 
Found the Building. While factors pushing execution of regulation of number area 
5 year 1984 in Sub-Province Klaten that are of counselling or socialization from 
Local Government to penal society specially permit from government area by 
seeing various related/relevant institution to embolden to return the society 
awareness will in importance permit to an building. 
 
Keyword : Adherence, Resistor Factor, Factor Impeller  
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PENDAHULUAN 

Pada Pasal 18 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

dengan tegas menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan 

kota mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan 

tugas pembantu. Sedang pada ayat (5) dinyatakan bahwa pemerintahan daerah 

menja lankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh 

undang – undang sebagai urusan pemerintah pusat. 

Berdasarka n pada ketentuan tersehut di atas berarti ada paradigma baru 

yang di letakkan oleh UUD 1945 setelah dilakukan perubahan terkait kewenangan 

pemerintahan daerah, yaitu: (1) Pemerinta h daerah di susun dan dijalankan 

berdasarkan prinsip (asas) otonomi dan tugas pembantuan, (2) Pemerintahan 

daerah disusun dan dijalankan berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya 

dan (3) Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

semua urusan pemerintahan (administratif regelen en bestuur) di daerah, kecuali 

oleh atau berdasarkan ketentuan undang-undang ditentukan sebagai urusan 

(kewenangan) pemerintah pusat.   

Pada Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar yang telah 

mengatur berbagai hal, termasuk pembentukan pemerintahan di daerah 

sebagaimana tertuang dalam Pasal 18, yang realisasinya dituangkan dalam 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1945 tentang Pokok-pokok Pemerintahan 

Daerah yang kemudian karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman 

diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Pemerintahan di Daerah. Pada era reformasi undang-undang tersebut juga 
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dipandang tidak sesuai dengan tuntutan reformasi sehingga dicabut dan diganti 

dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah direvisi dan diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah.  

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan 

asas desentralisasi, tugas pembantuan, serta dekonsentrasi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Pemerintah daera h dalam menyelenggarakan pemerintahan 

menggunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.1 

Hak-hak daerah tersebut, menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 mencakup hak: (1) Mengatur dan mengurusi sendiri urusan 

pemerintahannya; (2) Memilih pemimpin sendiri; (3) Mengelola aparatur 

pemerintahan; (4)  Mengelola kekayaan daerah; (5)  Memungut pajak daerah dan 

retribusi daerah; (6) Mendapatkan bagi hasil dari pengelola sumberdaya alam dan 

sumberdaya lainnya yang berada di daerah; (7) Mendapatkan sumber-sumber 

pendapatan lain yang sah; dan (8) Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam 

peraturan perundangundangan.  

Bertitik tolak dari pertimbangan tersebut, maka saya tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai pelaksanaan izin mendirikan bangunan khususnya 

untuk rumah tangga. Untuk itu, saya mengadakan penelitian dengan judul 

"Ketaatan Masyarakat Kabupaten Klaten Terhadap Peraturan Daerah Tentang Izin 

Mendirikan Bangunan". 

 

                                                                 
1 Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara 

Langsung, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal 27.  
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Masalah yang hendak penulis uraikan terdiri dari: (1) Bagaimanakah 

Ketaatan Masyarakat Kabupataen Klaten Terhadap Peraturan Daerah No 5 Tahun 

1984 Tentang IMB di Kabupaten Klaten? Dan (2) Faktor-faktor apakah yang 

menghambat dan mendorong masyarakat di Kabupaten Klaten dalam mematuhi 

Peraturan Daerah tentang IMB di Kabupaten Klaten?  

Tujuan Penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui masyarakat di 

Kabupaten Klaten dalam mematuhi Peraturan Daerah tentang IMB?; dan (2) 

Untuk mengetahui faktor yang menunjang dan menghambat masyarakat dalam 

mematuhi Peraturan Daerah IMB di Kabupaten Klaten?  

Pendekatan penelitian ini adalah "Normatif Sosiologis. Jenis  penelitian ini 

bersifat diskriptif, yaitu dengan jalan mengembalikan atau menjelaskan tentang 

pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1984 di Kabupaten Klaten beserta 

faktor-faktor yang menunjang dan menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah 

tersebut. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu  interview atau 

wawancara dan questioner. Metode analisis data kualitatif, yaitu berdasarkan mutu 

atau kualitas data yang dapat dari studi pustaka maupun yang dinyatakan oleh 

responden baik secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata yang diteliti 

dan yang dipelajari sebagai suatu yang utuh. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1984 di Kabupaten Klaten 

Secara umum masyarakat di Kabupaten Klaten, dalam usaha membangun 

rumah melalui beberapa tahap, antara lain   
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Pertama, mengumpulkan bahan-bahan atau material yang akan 

dipergunakan yaitu pasir, bate, kayu, genteng dll. Sedangkan mengenai kualitas 

dari bahan-bahan tersebut biasanya tergantung dari kemampuan orang yang akan 

membangun itu sendiri. Sedangkan mengenai banyaknya bahan baku biasanya 

juga tergantung dari bentuk, besar atau kecilnya bangunan itu sendiri.  Tahap 

tersebut adalah tahap persiapan yang pada umumnya dilakukan oleh setiap 

anggota masyarakat yang akan membangun. Adapun bentuk dan tipe bangunan 

yang akan didirikan tentunya mereka minta petunjuk dari ahli bangunan yang ada 

di Desa tersebut, bahkan minta petunjuk dari orang-orang yang mengerjakan 

bangunan itu (tukang) dan sebagian lagi ada yang minta petunjuk dari bagian tata 

hangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten, yang semua itu bertujuan 

agar banguan yang akan didirikan nanti dapat memenuhi standart kwalitas dan 

syarat normal, yang akhirnya bangunan tersebut nantinya tidak menimbulkan 

bahaya bagi yang menempatinya dan orang lain yang berada di sekitarnya 

(tetangga). 

Kedua, pada tahap kedua ini orang yang akan mendirikan bangunan 

biasanya yang dilakukan adalah mencari atau mendatangkan tukangtukang kayu 

maupun tukang batu beserta pe mbantu-pembantunya. Dengan pembagian tugas 

sesuai dengan bidang masing-masing dan masing-masing pihak bertanggung 

jawab terhadap pekerjaannya itu kepada orang yang mendirikan 

banguna n/pengawasnya sebagai konsekuensinya para pekerja itu berhak untuk 

mendapatkan upah sesuai dengan Hukum kebiasaan yang berlaku di desa yang 

bersangkutan (desa tersebut). 

Ketiga, tahap ini merupakan tahap pelaksanaan, setelah bahan atau maerial 
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serta peralatan yang lain demikian juga tenaga kerjanya yang sesuai dengan 

bidangnya masing-masing sudah tersedia, maka langkah selanjutnya adalah 

pelaksanaan dari pembangunan itu sendiri, yaitu yang akin didirikan sesuai 

dengan rencana dad pemilik bangunan. Menurut kebiasaan yang dijumpai di 

wilayah penelitian, sebelum pembangunan dimulai selalu diawali dengan 

selamatan (kenduri), semua itu maksudnya memohon kepada "Tuhan Yang Maha 

Esa semoga perjalanan pembangunan itu lancer dan selamat sejak dimulainya 

hingga akhir pembanngunan, demikian juga bagi pemiliknya serta semua yang 

terkait di dalam pembangunan itu.  

Berdasarkan hasil penelitian responden terpilih pada tahun 2013 sampai 

dengan 2014, permohonan IMB yang masuk pada kantor Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut (1) Kelurahan Jatinom jumlahnya 20 

orang, (2)  Desa Bonyokan jumlahnya 25 orang, (3) Desa Puluhan jumlahnya 34 

orang, (4) Desa Gedaren jumlahnya 17 orang, dan (5) Desa Pandean jumlahnya 27 

orang. Jadi, jumlah keseluruhan 123 orang. Selanjutnya, dari 1 Kelurahan dan 4 

desa tersebut masing-masing diambil 20 responden terpilih untuk mewakili 

mereka yang telah mengetahui adanya Peraturan daerah Nomor 5 tahun 1984 

tentang Membuat dan Membongkar Bangunan. Dari kesekian responden terpilih 

yang diambil dari 5 desa di dapat hasil penelitian sebagai berikut : hanya 11 

responden yang tidak memenuhi Peraturan daerah Nomor 5 tahun 1984 sedangkan 

112 responden memenuhi peraturan balk karma kesadaran sendiri maupun karena 

kebutuhan atau teguran atau peringatan dari divas terkait terutama yang berada di 

sepanjang jalan provinsi.  
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Berdasarkan gambaran tersebut terlihat bahwa dari hasil penelitian ternyata 

11 responden (11 %) belum mengetahui dan melaksanakan Peraturan daerah 

Nomor 5 tahun 1984 yang tela h dibuat dan diundangkan oleh Pemerintah daerah, 

dan 90 responden (90%) yang pada dasarnya sudah mengetahui tentang peraturan 

daerah tersebut, tetapi mereka belum mau melaksanakan, barn setelah ada teguran 

dari pihak berwenang mereka baru mengajukan permohonan Izin Mendirikan 

Bangunan sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 5 tahun 1984. 

Demikian beberapa hal yang penulis kemukakan yang ada kaitannya dengan 

praktek mendirikan bangunan di Kelurahan Jatinom, Desa Bonyokan, Desan 

Puluhan, Desa Gedaren, Desa Pandean Kabupaten Klaten.  

Perlu dikemukakan bahwa apa yang penulis uraikan mengenai proses 

mendirikan bangunan di Kabupaten Klaten yang menjadi Obyek penelitian ini 

adalah bersumber dari data yang penulis kumpulkan selama melaksanakan 

penelitian dl lapangan dan sebagai kelanjutannya penulis akan membahas 

mengenai efektifas Peraturan daerah Nomor 5 tahun 1984 tentang Membuat dan 

Membongkar Bangunan, di Kabupaten Klaten, khususnya di Desa Kelurahan 

Jatinom, Desa Bonyokan, Desa Puluhan, Desa Gedaren,Desa Pandean Kabupaten 

Klaten.  

 

 

Faktor-Faktor yang Menghambat dan Mendorong Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 1984 Di Kabupaten Klaten 
 

Di dalam pelaksanaanya peraturan daerah nornor 5 tahun 1984, khusunya 

tentang izin mendirikan bangunan di desa Kelurahan Jatinom, Desa Bonyokan, 

Desa Gedaren, Desa Puluhan, Desa Pandean wilayah Kabupaten Klaten, 
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mengalami kesulitan atau hambatan dan disamping itu juga ada faktor - faktor 

yang mendorong atau penunjangnya. 

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Sosiologi hukum 

dalam masyarakat ada bebrapa faktor yang mempengaruhi berfungsinya 

kaedah hukum dalam masyarakat, antara lain :  

Kaidah hukumm/ peraturan itu sendiri. Setiap kaidah hukum atau pertauran 

diciptakan untuk menjamin kelangsungan hidup bermasyarakat, berba ngsa dan 

Negara. Keistimewaan kaidah hukum itu justru terletak pada sifatnya yang 

memaksa, dengan sanksi yang berupa ancaman hukuman (paksaan tidak berate 

sewenang wenang) melainkan harus bersitat sebagai alat yang dapat member 

suatu tekanan agar kaidah hukum itu ditaati. 

Petugas. Faktor petugas memainkan peranan penting dalam berhmgsinya 

hukum, kalau peraturannya sudah balk akin tetapi kwalitas petugas kurang ba ik 

maka akan timbal suatu masalah.  

Fasilitas. Yang dimaksud dengan fasilitas adalah sarana untuk mencapai 

tujuan Ruang lingkupnya adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor 

pendukung).  Apabila seseorag hendak mendirikan suatu bangunan maka fasilitas 

untuk mendirikan bangunan harus tersedia sebelumnya. Seperti bahan bangunan, 

lokais bangunan serta surat perizinanya untuk didirikan bangunan (IMB). 

 

Masyarakat. Masyarakat sebagai pcndukung untuk dapat tidak terlaksana-

nya suatu peraturan atau hukum dalam masyarakat, bahwa derajat kepatuhan 

masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum 

itu.  

Keempat unsur tersehut di atas tidak dapat lepas dan Baling terkait satu sama 
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lain, dimana keempat taktor tersebut dapat mempengaruhi berfungsinya kaidah 

hukum dalarn masyarakat. Begitu pula dalam pelaksanaan peraturan daerah 

kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 5 T'ahun 1984 tentang membuat dan 

membongkar bangunan (IMB ) tidak terlepas dari keempat taktor tersehut diatas. 

Faktor petugas dalam hal ini mernainkan peranan penting dalam kelancaran 

pelaksanaan peraturan daerah ini. Unsur petugas dalam hal ini baik petugas 

kelurahan (Desa), petugas dar i kecamatan maupun dari pernerintah daerah 

kabupaten K laten memainkan peranan penting dalam menyampaikan adanya 

suatu peraturan yang berlaku kepada masyarakat. 

Kemudian berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan bahwa, 

pelaksanaan peraturan daerah nomor 5 tahun 1984 di Kabupaten Klaten ini 

mengalami berbagai hambatan. Adapun faktor yang menghambat adalah 

disamping dari pihak masyarakat juga dari pihak petugas itu sendiri :  

Pihak masyarakat. (1)  Kekurang efektifan ketentuan peraturan daerah 

nomor 5 tahun 1984 di Kabupaten Klaten tersebut disebabkan oleh faktor 

Kurangnya pengertian/pemahaman dari warga masyarakat mengenai betapa 

pentingaya arti perizinan atas sebuah bangunan serta adanya anggapan dari 

masyarakat arti perizinan atas sebuah hangunan serta adanya anggapan 

masyarakat arti perizinan atas sebuah bangunan berarti mereka telah 

mensertifikatkan tanah miliknva; (2)  Kekurangan efektifan itu disebabkan oleh 

faktor maya untuk mendapatkan izin mendirkan bangunan dirasakan terlalu tinggi 

dan disamping itu proses pengurusannya yang berbelit-belit atau prosedur 

adminitrasinya yang terlalu hirokratis sehingga banyak masyarakat yang 
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mendirikan bangunan tanpa izin; (3) Bagi masyarakat yang sudah mengetahui arti 

pentingnya izin mendirikan bangunan, mereka cenderung memilih melaksaakan 

pemuitihan izin mendirikan bangunan dari pada melalui proses ijin mendirikan 

bagunan yang murni membutuhkan waktu yang panjang dalam pengurusannya 

serta biayanya mahal; (4) Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat setempat 

sehingga pelaksanaan peraturan daerah nomor 5 tahun 1984 tersebut menjadi 

kurang efektif juga. 

Pihak petugas. Kurang efektifnya ketentuan peraturan daerah nomor 5 tahun 

1984 di wilayah Kabupaten Klaten, disebabkan kurangnya dalam menyampaikan 

informasi kepada masyarakat ata u karena keterbatasan kernampuan yang dimiliki 

oleh petugas.  

Faktor-faktor yang mendorong pelaksanaan peraturan daerah nornor 5 tahun 

1984 di Kabupaten Klaten adalah: (1) Pihak pemerintah, dalam hal ini pernerintah 

kabupaten klaten hedaknya melakukan penyuluhan- penyuluhan dengan 

melibatkan berbagai instansi yang terkait dengan tujuan untuk menggalakan 

kembali kesadaran masyarakat akan arti pentingnya perizinan bagi suatu 

bangunan yang akan didirikan dan bahwa izin mendirikan bangunan, bukan 

menunjukan bukti kepe milikan tanah seperti sertifikat tanah tetapi bahwa di atas 

tanah tersebut dapat didirikan sebauh bangunan dan sesuai dengan rencana tata 

kota. Fungsi lain dari perizinan tersebut adalah hahwa banguan tersebut dapat 

dijadikan jaminan pada Bank untuk memperoleh kredit; (2) Menanggapi masalah 

hiaya yang terlalu tinggi yang dirasakan oleh masyarakat serta berbelit-belitnya 

proses dalarn pengurusannya. Untuk mendapatkan ijin mendirikan bangunan, 

pemerintah Kabupaten Klaten hedaknya; dan (3) Terhadap permasalahan 
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kekurang efektifan ketentuan peraturan daerah nornor 5 tahun 1984, khususnya 

yang terjadi di wilayah kabupaten Klate n yang disebabkan masyarakat cenderung 

melaksanakan pemutihan. Hendaknya pemerintah Kabupaten Klaten segera 

menindaklanjuti dengan menginformasikan diadakannya pemutihan atau 

penertiban masalah izin mendirikan bangunan ini yang dikoordinasikan dengan 

instansi terkait yaitu kelurahan atau desa dan kecamatan yang kemudian pihak 

kelurahan atau kecamatan mengumumkan kepada warganya tentang adanya 

pemutihan izin mendirikan bangunan tersebut. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Dari uraian - uraian sebelumnya, maka saya dapat memberikan kesimpulan 

bahwa Pertama , dari uraian-uraian sebelumnya, maka saya dapat memberikan 

kesimpulan hahwa, peraturan daerah no 5 tahun 1984 Kahupaten Daerah “Tingkat 

II Klaten tentang mcmbuat dan membongkar bangunan, yang lazim disebut izin 

mendirikan banggunan ( IMB ) di Kabupaten Klaten, bisa dihilang kurang efektif 

walaupun warga masyarakat mentaainya sebagai formalitas helaka, karena mereka 

yang tinggal di sepanjang jalan provinsi antara Kabupaten K laten dan Boyolali 

dan juga tempat tinggalnya juga digunakan sebagai tempat usaha dagang dan 

harus melalui ijin bangunan terle bih dahulu sebelum mendirikan usaha dagang. 

Kedua, adapun faktor -faktor yang menghambat masyarakat dalam mematuhi 

Peraturan Daerah tersebut adalah kurangnya monitoring terhadap pemerintah 

kabupaten sendiri juga mengakibatnya maraknya bangunan baru yang tidak 

memiliki izin, kurangnya pengertian atau pemahaman dari masyarakat 
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mengenai Peraturan Daerah tentang Ijin Mendirikan Bangunan, bahwa biaya 

untuk mendapatkan ijin tersebut dirasakan terlalu tinggi, proses pengurusannya 

yang berbelit-belit sehingga mereka cenderung memilih melaksanakan pemutihan,  

kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam memberikan 

pengertian mengenai peraturan tersebut terhadap masyarakat, kurangnya 

kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan daerah mengenai Ijin Mendirikan 

Bangunan.  

Ketiga, faktor-faktor yang mendorong pelaksanaan peraturaan daerah nomor 

5 tahun 1984 di Kabupaten Klaten adalah faktor kebutuhan kepentingan tertentu 

menjadi taktor utama warga masyarakat kelurahan Jatinom sendiri karena rumah 

yang mereka huni juga sebagai tempat usaha dagang yang hares memiliki ijin 

usaha, dan bisa dilihat dari jumlah bangunan yang memiliki ijin di kelurahan 

jatinom sendiri yaitu terhitung 215 bangunan yang berizin dan 85 bangunan yang 

tidak memiliki ijin bangunan yang dikebanyakan bangunan baru dan para 

pendatang, adanya penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi dari Pemerintah 

Daerah kepada masyarakat, khususnya mengenai hukum perizinan dari 

pernerintah daerah dengan melibatkan berbagai instansi terkait untuk 

menggalakkan kembali kesadaran masyarakat akan arti pentingnya perizinan bagi 

suatu bangunan, adanya langkah-langkah penyesuaian dengan kemampuan 

masing-masing daerah dalam menentukan besar kecilnya biaya-biaya untuk 

mendapatkan izin tersebut, adanya kemudahan-kemudahan serta penyederhanaan 

mengenai persyaratan-nya untuk mendapatkan ijin tersebut, adanya tindak lanjut 

untuk diadakan pemutihan mengenai izin mendirikan bagunan (IMB) bagi 
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bangunan yang belum memiliki izin. 

Keempat, disamping itu sampai saat ini banyak bangunan di Kabupaten 

Klaten yang belum memiliki ijin mendirikan bangunan, hal itu menunjukan 

rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB. Padahal pengurusan IMB 

tidak mahal dan tidak berbiaya mahal. Apalagi biaya IMB akan masuk kas daerah. 

Dalam perda No 5 I ahun 1984 disebutkan sanksinya hanya denda Rp 25.000. 

Didalam perda juga tidak mengatur tentang izin penggunaan bangunan dan izin 

pembongkaran bangunan. Agar pelaksanaan peraturan daerah tersebut efektif' 

perlu diberlakukan sanksi yang tegas sebagaimana tersebut dalam Pasal 42 

peraturan daerah ini, yakni bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran dan bila 

perlu dilakukan pembongkaran terhadap bagunan apabila ternyata pendiriannya 

tidak disertai surat izin mendirikan bangunan yang sebelumnya telah 

diperingatkan dengan balk tetapi tidak mau mengindahkannya.  

 

Saran  

Dari uraian-uraian sebelumnya, maka ada beberapa saran yang perlu penulis 

sampaikan supaya Pemerintah daerah kabupaten Klaten banyak dan sering dalam 

melaksanakan sosialisasi mengenai peraturan mengenai Peraturan Daerah tentang 

Ijin Mendirikan Bangunan, serta kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan 

tersebut, hingga kini sejak berlakunya Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 1984 

tentang Ijin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Klaten, masyarakat setempat 

umumnya juga belum melaksanakan sepenuhnya ketentuan tentang IMB tersebut. 

Oleh karena itu sebaiknya peraturan daerah tersebut ditijau kembali dan 

disesuaikan dengan keadaan-keadaan yang terajdi pada saat sekarang maupun 
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yang akan datang. Selain itu pernerintah daerah hedaknya lebih meningkatkan 

penyuluhan-penyuluhan di desa -desa atau kelurahan-kelurahan. Hal yang lebih 

penting lagi pemerintah daerah hendaknya memberikan kemudahan-kemudahan 

mengenai prosedurnya dan Maya yang ringan untuk mendapatkan izin mendirikan 

bangunan kepada masyarakat sebagai izin tersebut. Pertama, dari uraian-uraian 

sebelumnya, maka saya dapat memberikan kesimpulan bahwa, peraturan daerah 

no 5 tahun 1984 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Kabupaten Daerah “Tingkat II 

Klaten tentang membuat dan membongkar bangunan, yang lazim disebut izin 

mendirikan banggunan ( IMB ) di Kabupaten Klaten, bisa dihilang kurang efektif 

walaupun warga masyarakat mentaainya sebagai formalitas belaka , Kedua, 

adapun faktor-faktor yang menghambat masyarakat dalam mematuhi Peraturan 

Daerah tersebut adalah kurangnya monitoring terhadap pemerintah kabupaten 

sendiri juga mengakibatnya maraknya bangunan baru yang tidak memiliki izin, 

Ketiga,  faktor-faktor yang mendorong pelaksanaan peraturaan daerah nomor 5 

tahun 1984 tentang Ijin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Klaten adalah faktor  

kebutuhan kepentingan tertentu menjadi taktor utama warga masyarakat kelurahan 

Jatinom sendiri, Keempat, disamping itu sampai saat ini banyak bangunan di 

Kabupaten Klaten yang belum memiliki ijin mendirikan bangunan, hal itu 

menunjukan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB.  
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