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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan struktur 

ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui 

penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya (Anggi 

Evita Sari, 2018 : 3). Ruang harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 

secara terkoordinasi, terpadu dan seefektif mungkin dengan 

memperhatikan faktor-faktor lain seperti, ekonomi, sosial, budaya, 

pertahanan dan kemanan, serta kelestarian lingkungan untuk mendorong 

terciptanya pembangunan nasional yang serasi dan seimbang. Bangunan 

gedung merupakan salah satu wujud fisik yang sangat berkaitan dengan 

pemanfaatan ruang. Seiring perkembangan zaman, pertumbuhan penduduk 

semakin tinggi sehingga pembangunan bangunan gedung juga sangat pesat 

maka dari itu perlu ditata dengan adanya penataan ruang (I Gusti Agus 

Alit Doni Saputra dkk, 2018 : 2-3). 

Penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi 

kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat. 

Selain itu, dalam penyelenggaraan bangunan perlu diatur agar tercipta 

kemaslahatan, ketenteraman dan juga kenyamanan hidup masyarakat serta 

untuk dapat mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, 

mandiri, seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya (Reza 

Casviri, 2021 : 1-2). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

bangunan gedung. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah 

dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 

menjelaskan Bangunan Gedung merupakan wujud fisik hasil pekerjaan 

konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau 
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seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang 

berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk 

hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan 

sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Pengaturan mengenai bangunan 

gedung dilandasi dengan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, 

dan keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya untuk 

kepentingan masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan (Reza 

Casviri, 2021 : 2-3). 

Penyelenggaraan bangunan gedung merupakan kegiatan 

pembangunan yang meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan 

konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran. 

Dalam penyelenggaraan bangunan gedung harus memenuhi persyaratan 

administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung yang bertujuan 

untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban dalam penyelenggaraan 

bangunan gedung (Reny Puspita Sari, 2021 : 6-7).  Peran masyarakat 

menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan  bangunan gedung dimana 

masyarakat diharapkan dapat terlibat dan tidak hanya berperan dalam 

rangka pembangunan serta pemanfaatan bangunan gedung untuk 

kepentingan pribadi tetapi juga berperan aktif untuk dapat meningkatkan 

pemenuhan persyaratan bangunan gedung serta tertib dalam 

penyelenggaraan bangunan gedung (Anggi Evita Sari, 2018 : 7-8). 

Salah satu persyaratan administratif dalam penyelenggaraan 

bangunan gedung adalah perizinan ketika akan mendirikan bangunan 

gedung. Pemerintah daerah punya kepentingan mengenai izin-izin dalam 

penyelenggaraan bangunan. Ketika akan mendirikan bangunan, maka 

harus memiliki izin mendirikan bangunan gedung yang menjadi dasar 

legalitas dari suatu bangunan yang akan didirikan. Dengan adanya izin, 

berarti pembangunan gedung dapat dipertanggungjawabkan oleh pemilik 

bangunan (Fadlan, 2019 : 150-151). Izin mendirikan bangunan adalah 

produk hukum untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan 

gedung serta untuk kepastian hukum pada setiap bangunan yang akan 
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didirikan. Izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan oleh 

Pemerintahan Daerah kepada baik itu pada orang pribadi maupun badan 

usaha yang mana bertujuan untuk mengatur, mengawasi dan juga 

mengendalikan setiap kegiatan baik itu membangun, memperbaiki, 

merombak/ merobohkan bangunan agar desain dalam pelaksanaan 

pembangunan dapat sesuai dengan tata ruang yang berlaku (Anggi Evita 

Sari, 2018 : 5). Adanya permohonan izin mendirikan bangunan akan 

disetujui dan disahkan pemerintahan daerah ketika sudah memenuhi 

persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. 

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan implementasi 

dari Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung. Pemerintah menerapkan Persetujuan Bangunan 

Gedung (PBG) untuk menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2021, aturan ini merupakan turunan dari 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebelum ada 

PP Nomor 16 Tahun 2021 perizinan untuk bangunan gedung adalah 

dengan memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) namun setelah adanya 

PP Nomor 16 Tahun 2021 dihapus dan digantikan dengan Persetujuan 

Bangunan Gedung (PBG).  Berdasarkan Pasal 24 angka 34 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 memuat Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dijelaskan bahwa, 

dalam pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dilakukan setelah 

mendapatkan PBG (Achmad Royan Purwaditya, 2021 : 4-5). 

 Kota Padang Panjang merupakan salah satu kota yang berada di 

Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang Panjang mempunyai luas sebesar 

2.300 hektar atau sekitar 0,05% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Kota 

Padang Panjang terdiri dari 2 Kecamatan dan 16 Kelurahan. Kecamatan 

Padang Panjang Barat memiliki luas sebesar 975 hektar dengan 8 

kelurahan dan Kecamatan Padang Panjang Timur memiliki luas sebesar 

1.325 hektar dengan 8 kelurahan, 
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(https://www.tribunnewswiki.com/2021/08/31/kota- padang-panjang) 

diakses 2 Juni 2022 pukul 13.00 WIB). Kota ini berada di daerah 

ketinggian yang terletak antara 650 sampai 850 meter di atas permukaan 

laut, berada pada kawasan pegunungan. Secara topografi kota ini berada 

pada dataran tinggi yang bergelombang, di mana sekitar 20,17 % dari 

keseluruhan wilayahnya merupakan kawasan relatif landai (kemiringan di 

bawah 15 %), sedangkan selebihnya merupakan kawasan miring, curam 

dan perbukitan, serta sering terjadi longsor akibat struktur tanah yang labil 

dan curah hujan yang cukup tinggi (https://perkim.id/pofil-pkp/profil-

kabupaten-kota/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kota-padang-

panjang/, diakses 2 Juni 2022 pukul 13.00). 

Pada saat ini Kota Padang Panjang sedang masa transisi setelah 

diterapkannya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai bentuk 

implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 turunan 

dari Undang-Undang Cipta Kerja, dimana IMB telah diganti menjadi 

PBG. Dalam penyelenggaraan bangunan gedung di Kota Padang Panjang, 

perangkat daerah yang melakukan pengawasan dan penertiban adalah 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 53 Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 

38 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kota Padang 

Panjang, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang disingkat 

Dinas PUPR adalah perangkat daerah Kota Padang Panjang yang 

membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dinas PUPR 

Kota Padang Panjang melalui Bidang Tata Ruang, melaksanakan 

pengawasan dan penertiban dalam penyelenggaraan bangunan gedung.  

Agar dalam penyelenggaraan bangunan gedung dapat berjalan 

dengan tertib, maka perlu dilakukan kegiatan pengawasan. Pengawasan 

penyelenggaraan bangunan gedung berdasarkan Pasal 1 angka 50 

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 38 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kota Padang Panjang adalah kegiatan 

pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan bangunan gedung agar 
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dilakukan secara tertib administratif dan teknis pada masa pelaksanaan 

konstruksi dan pada masa pemanfaatan bangunan gedung. Pengawasan 

penyelenggaraan bangunan gedung dilaksanakan pada 2 (dua) masa, yaitu: 

pelaksanaan konstruksi bangunan gedung, dan pemanfaatan Bangunan 

Gedung. 

Dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan bangunan 

gedung di Kota Padang Panjang terdapat beberapa faktor yang menjadi 

kendala. Pengawasan bertujuan agar penyelenggaraan bangunan gedung 

berjalan dengan tertib. Akan tetapi pada kenyataannya, salah satu 

permasalahan dalam yang terjadi di Kota Padang Panjang adalah masih 

ada masyarakat Kota Padang Panjang yang belum mengurus izin 

bangunanya serta melakukan pelanggaran, hal tersebut terjadi karena 

kesadaran masyarakat tentang hukum tidak begitu tinggi (Nuraisyah dkk, 

2020 : 26-28). Seharusnya dengan dilaksanakannya pengawasan serta 

diterapkannya sanksi administratif terhadap masyarakat yang melanggar, 

kemudian akan mendorong masyarakat untuk menyelenggarakan 

bangunan dengan tertib sesuai dengan aturan yang berlaku. Akan tetapi 

meskipun sanksi administratif berupa surat teguran telah diberikan tidak 

selalu berujung tertib masih ditemukan masyarakat yang melanggar dan 

tetap melanjutkan pembangunan. Seharusnya Dinas PUPR lebih tegas 

dalam penerapan sanksi administratif terhadap masyarakat Kota Padang 

Panjang yang melanggar. Selain itu, penerapan sanksi administratif berupa 

pembongkaran belum terlaksana oleh Dinas PUPR Kota Padang Panjang 

bersama tim gabungan pada tahun 2022 ini (Wawancara, 21 Juli 2022). 

Kendala lain dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban 

penyelenggaraan bangunan gedung adalah adanya ketidaksesuaian 

pelaksanaan dari aturan yang ada yaitu mengenai Penilik Bangunan 

(Building Inspector) yang belum ditunjuk pada Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik lebih lanjut 

untuk mengetahui dan  membahas mengenai pelaksanaan pengawasan dan 
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penertiban oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dalam penyelenggaraan 

bangunan gedung di Kota Padang Panjang dalam penelitian yang berjudul 

“PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN DALAM 

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI KOTA 

PADANG PANJANG” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka beberapa 

permasalahan yang akan dibahas, yaitu : 

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan penertiban penyelenggaraan 

bangunan gedung di Kota Padang Panjang ? 

2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan dan 

penertiban penyelenggaraan bangunan gedung di Kota Padang Panjang 

dan bagaimana solusinya ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ada 2 macam tujuan penelitian yaitu tujuan objektif dan 

juga tujuan subjektif : 

1. Tujuan Objektif 

a. Untuk mengkaji serta mengetahui pelaksanaan pengawasan dan 

penertiban penyelenggaraan bangunan gedung di Kota Padang 

Panjang  

b. Untuk menemukan kendala dalam pelaksanaan pengawasan dan 

penertiban penyelenggaraan bangunan gedung beserta solusi untuk 

mengatasinya 

2. Tujuan Subjektif 

a. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar 

Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  

b. Untuk mengaplikasikan ilmu dan teori-teori yang telah diperoleh 

penulis selama kuliah dan belajar di Fakultas Hukum Universitas 

Sebelas Maret terutama dalam bidang fokus penulis yaitu Hukum 
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Administrasi Negara  

c. Untuk dapat meningkatkan dan memperluas wawasan dan 

pemahaman penulis dalam bidang Hukum Administrasi Negara 

lebih khususnya mengenai pengawasan dan penertiban 

penyelenggaraan bangunan gedung di Kota Padang Panjang  

D. Manfaat Penelitian 

Dalam suatu penelitian hukum sangat diharapkan dapat memberi manfaat 

untuk berbagai pihak baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca 

nantinya. Penelitian hukum ini harus memberikan manfaat baik itu 

manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis dan manfaat 

praktisnya yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi 

kepustakaan sebagai bahan pedoman untuk penulisan hukum dan 

penelitian sejenis yang berikutnya  

b. Hasil penelitian ini dapat berkontribusi untuk menyalurkan pikiran 

penulis dalam menerapkan ilmu yang didapatkan selama belajar di 

Universitas Sebelas Maret terutama bidang Ilmu Hukum 

Administrasi Negara  

2. Manfaat Praktis  

a. Hasil penelitian dapat memberikan jawaban atas permasalahan 

yang diteliti sehingga dapat bermanfaat dan berkontribusi dalam 

kemajuan ilmu pengetahuan di bidang hukum 

b. Hasil penelitian dapat melatih kemampuan berpikir penulis dan 

membentuk pola pikir dinamis serta dapat menjadi sarana untuk 

menerapkan ilmu yang telah didapat selama belajar di Fakultas 

Hukum Universitas Sebelas Maret 

c. Hasil penelitian dapat dijadikan bahan edukasi bagi penulis dan 

masyarakat terkait terutama mengenai pengawasan dan penertiban 

penyelenggaraan bangunan gedung  
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E. Metode Penelitian 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang 

didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang 

bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, 

dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka diadakan juga 

pemeriksaan mendalam mengenai fakta hukum tersebut, kemudian 

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang 

timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Soerjono Soekanto, 2020 : 43).  

Metode penelitian merupakan cara untuk menjawab isu hukum 

dengan cara memperoleh data untuk dapat memecahkan permasalahan 

hukum tersebut. Untuk dapat membahas mengenai permasalahan dalam 

penelitian hukum penulis, akan dilakukan analisis yang diperlukan dengan 

menggunakan metode penelitian yang mendukung. Maka adapun metode 

yang diambil penulis dalam penelitian hukum ini, yaitu :  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini  adalah jenis 

penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan 

dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang 

terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam 

prakteknya. Definisi lain dari penelitian hukum empiris adalah penelitian 

dimana data yang diteliti dahulu adalah data sekunder lalu dilanjutkan 

dengan penelitian terhadap data primer lapangan atau terhadap masyarakat 

(Soerjono Soekanto, 2010 : 52). Dalam penulisan penelitian hukum ini 

penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dimana penulis 

akan menganalisis mengenai pelaksanaan pengawasan dan penertiban 

penyelenggaraan bangunan gedung di Kota Padang Panjang oleh Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, apakah penyelenggaraan bangunan 

gedung sudah berjalan dengan tertib sesuai dengan aturan yang berlaku, 

baik itu pengawasan pada masa pelaksanaan konstruksi bangunan maupun 

pada masa pemanfaatan bangunan yang dilaksanakan oleh Dinas 
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Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Serta faktor-faktor yang menjadi 

kendala dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Dalam penulisan 

penelitian ini penulis melakukan penelitian mencari data melalui 

wawancara dengan pihak terkait pada Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kota Padang Panjang. 

2. Sifat Penelitian  

Sifat dari penelitian hukum ini yaitu bersifat deskriptif. Penelitian 

Deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data 

yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. 

Maksud utama dari penelitian yang bersifat deskriptif ini adalah untuk 

mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-

teori lama atau didalam kerangka penyusunan teori baru (Soerjono 

Soekanto, 2010 : 11). Penelitian yang bersifat deskriptif menggambarkan 

bahwa penelitian ini bersifat menggambarkan apa adanya sesuai dengan 

fakta dan juga data yang akan penulis dapatkan pada penelitian hukum ini. 

3. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan penelitian kualitatif mempunyai prosedur yang menghasilkan 

data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

yang diamati dan perilaku yang diamati seperti tindakan, persepsi dan lain 

lain secara holistic (Soerjono Soekanto : 2010 : 28). Pendekatan kualitatif 

merupakan penelitian yang sistematis terhadap pemahaman yang 

berdasarkan metodelogi yang menyelidiki fenomena hubungan-

hubungannya. 

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Jenis data dalam penelitian hukum ini yaitu data primer dan data 

sekunder.  
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a. Data Primer 

Menurut Soejorno Soekanto, data primer merupakan data yang 

diperoleh dan juga dikumpulkan langsung di lapangan sebagai 

objek penelitian serta diperoleh dari responden berupa keterangan 

ataupun fakta-fakta. Data primer ini didapatkan langsung dari 

sumber pertama melalui penelitian. Kegiatan yang dilakukan 

berupa wawancara untuk mendapatkan keterangan dari pihak yang 

terkait dengan permasalahan yang akan diteliti (Soerjono Soekanto, 

2010: 12). Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data langsung 

melalui pihak terkait pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang 

b. Data Sekunder  

Data sekunder  juga digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder 

mencakup bahan-bahan pustaka baik berupa dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku, hasil penelitian berwujud laporan, buku harian 

dan lain lain. Data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti 

peneliti terdahulu (Soerjono Soekanto, 2010 : 12). Data sekunder 

terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber data 

penelitian yang digunakan penulis ada dua yaitu sumber data 

primer dan sumber data sekunder, yaitu : 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang 

mengikat, bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaedah 

dasar, peraturan dasar, peraturan-peraturan perundang-

undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, 

traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang masih 

berlaku (Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2012 : 52). 

Bahan hukum primer yang menjadi acuan penulis untuk 

digunakan dalam penelitian hukum ini, diantaranya terdiri dari 

: 
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a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung  

b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja 

c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 

Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan 

Gedung 

d) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 

2013 tentang Bangunan Gedung 

e) Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 38 Tahun 

2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kota 

Padang Panjang 

2) Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer (Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 

2012 : 52). Bahan hukum sekunder berupa data yang diperoleh 

peneliti dari penelitian  kepustakaan dan dokumentasi, yang 

merupakan hasil dari penelitian dan  pengolahan orang lain 

yang sudah tersedia seperti : 

a) Buku-buku ilmiah di bidang hukum; 

b) Jurnal Hukum; 

c) Artikel; 

d) Bahan media dari internet dan sumber lainnya yang 

berkaitan dengan penulisan dalam penelitian hukum ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data dalam penelitian hukum terdapat 3 

teknik yang dapat digunakan. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut 

yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, observasi, dan wawancara  atau 

interview (Soerjono Soekanto, 2010 : 21). Diantara beberapa teknik yang 
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dapat digunakan dalam pengumpulan data ini, yang penulis gunakan 

diantaranya, yaitu :  

1) Interview (Wawancara) 

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara 

langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau 

informan untuk mendapatkan informasi (Muhaimin, 2020 : 85). Dalam 

penelitian hukum ini penulis akan melakukan wawancara dengan pihak 

terkait pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang 

Panjang mengenai penelitian hukum ini terutama mengenai 

pelaksanaan pengawasan dan penertiban penyelenggaraan bangunan 

gedung di Kota Padang Panjang 

2) Studi Pustaka 

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data tertulis dengan 

mempergunakan “content analysis” (Soerjono Soekanto, 2012 : 21). 

Pada penulisan dalam penelitian hukum ini, penulis melakukan 

pengumpulan data dengan membaca dan mengkaji dokumen, peraturan 

perundang-undangan, buku, jurnal makalah dan berbagai bahan 

pustaka lain yang terkait dengan penelitian hukum berdasarkan 

masalah yang diteliti penulis 

6. Teknik Analisis Data  

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

menggunakan analisis kualitatif yang dapat menghasilkan penyajian 

data deskriptif dengan analisanya. Analisis kualitatif merupakan suatu 

cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, 

yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan 

serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai 

sesuatu yang utuh (Muhaimin, 2020 :129). Penulis akan menganalisis 

data dengan pendekatan kualitatif dan kemudian dapat menyajikan 

data deskriptif dengan analisannya.  
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F. Sistematika Penulisan Hukum 

Sistematika penulisan hukum diperlukan untuk mempermudah 

dalam menganalisa karena berisi pejabaran dari isi penulisan. Adapun 

sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, dalam setiap 

bab terbagi dalam sub bab yang bertujuan untuk mempermudah 

memahami seluruh isi penulisan hukum ini. Sistematika penulisan hukum 

ini dapat djabarkan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bab ini penulis akan menguraikan Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini penulis akan membahas mengenai tinjauan pustaka 

yang berkaitan dengan judul dan juga permasalahan yang diteliti sebagai 

landasan teori dalam penelitian hukum ini. Landasan teori di dalam skripsi 

ini diantaranya Tinjauan tentang Bangunan Gedung, Tinjauan tentang 

Pengawasan, Tinjauan tentang Perizinan, Tinjauan tentang Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB), dan Tinjauan tentang Persetujuan Bangunan 

Gedung (PBG). Kemudian terdapat kerangka pemikiran dalam bentuk 

bagan. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini penulis akan menguraikan pembahasan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan penulis yaitu berdasarkan rumusan 

masalah pada penulisan hukum ini yaitu sebagai berikut pelaksanaan 

pengawasan dan penertiban penyelenggaraan bangunan gedung di Kota 

Padang Panjang dan Kendala dalam pelaksanaan pengawasan dan 

penertiban penyelenggaraan bangunan gedung di Kota Padang Panjang 

beserta solusinya. 
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BAB IV : PENUTUP 

Pada bab ini penulis akan menyajikan kesimpulan yang berisi hasil 

akhir atau jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan 

rumusan masalah penulisan hukum ini beserta saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

 Pada bab ini penulis akan mencantumkan daftar referensi yang 

digunakan sebagai tinjauan dalam penulisan hukum (Skripsi) ini. 

LAMPIRAN 

 Pada bab ini penulis akan mencantumkan data yang dilampirkan 

untuk memperkuat penulisan hukum (Skripsi) ini.  
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