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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan  jaman  merupakan  suatu  konsekuensi  logis  bagi  

kehidupan manusia,    dimana    perkembangan    ini    akan    dibarengi    

dengan    peningkatan kebutuhan - kebutuhan aturan sebagai pedoman atau 

norma -norma untuk mengatur kehidupan   manusia   itu   sendiri.   Dalam   

sejarah   perkembangan   hukum   di  Indonesia, kita  sering  melihat  

pertumbuhan  pembangunan  yang  lebih  pesat  dari pada  pranata  hukum  

yang  mengiringinya.  Indonesia  sebagai  Negara  berkembang  tentu  

tidak  lepas  dari  pembangunan.  Pembangunan  yang  tengah  kita  

laksanakan saat  ini,  banyak  di  tunjang  oleh  penggunaan  teknologi  

telekomunikasi.  Karena ketersediaan  jaringan  telekomunikasi  dapat  

mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  mendukung  terciptanya  pemerataan  

pembangunan  dan  hasil -hasilnya,  sebagai  pemersatu  bangsa,  serta  

meningkatkan  hubungan  antara  bangsa.  Tanpa  adanya telekomunikasi  

maka  perjalanan  pembangunan  suatu  bangsa  dan  Negara  akan  terasa  

lamban,  yang  artinya,  kemakmuran  sebagai  hasil  akhir  dari  

pembangunan yang kita harapkan tidak akan menjadi kenyataan. 

Ditengah  era  informasi  dewasa  ini,  peranan  teknologi  

telekomunikasi dirasakan  semakin  penting  dan  strategis,  terutama  

dalam  mengubah  kehidupan masyarakat.   Beberapa   tahun   belakangan   

ini   perkembangan   budaya   ilmu pengetahuan,    pendidikan    dan    lain    
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sebagainya    begitu    cepat.    Salah    satu  penyebabnya adalah dari 

kemajuan teknologi tekomunikasi. 

Telekomunikasi merupakan salah satu sektor penting yang 

mempengaruhi pembangunan sektor lain diantaranya sektor ekonomi, 

sektor sosial, sektor pendidikan dan lain sebagainya. Namun dalam 

pengembangan sektor telekomunikasi memerlukan pembangunan fasilitas 

infrastruktur yang memadai dimana tidak dapat dipenuhi dan dilaksanakan 

oleh pemerintah maupun pemerintah daerah sendiri tanpa dukungan dan 

partisipasi pihak lain, dalam hal ini pihak swasta. 

Telekomunikasi sendiri diselenggarakan dengan tujuan untuk 

mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejateraan 

dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kegiatan 

ekonomi dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung 

kegiatan ekonomi dan kegiatan pemerintah, serta meningkatkan hubungan 

antar bangsa. Dalam mendukung diselenggarakannya tujuan dalam 

telekomunikasi, dibutuhkan infrastruktur sebagai penunjang dimana 

infrastruktur penunjang yang dimaksud adalah menara.
1
 

Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah 

bangunan -    bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas 

tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan 

bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang 

struktur fisiknya dapat berupa parangkat baja yang diikat oleh berbagai 

simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain 

                                                           
1
 Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. 
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dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan 

perangkat telekomunikasi.
2 

Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung 

dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. Sarana pendukung sebagaimana yang dimaksud terdiri 

antara lain yaitu Pentanahan (Grounding), Penangkal petir, Catu daya, 

Lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light), Marka 

halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking) dan Pagar 

pengaman. Untuk Identitas hukum dari menara tersebut antara lain yaitu 

Nama pemilik menara, Lokasi menara, Tinggi menara, Tahun pembuatan 

atau pemasangan menara, Tahun masa habis ijin Menara, Kontraktor 

menara, Beban maksimum menara, nomor IMB dan HO serta tanggal 

penerbitan, luas area site, kapasitas listrik yang terpasang, Data BTS/Telco 

terpasang, alamat pemilik dan Nomor telfon pemilik Menara maupun 

pemilik operator.
3
 

Perkembangan   teknologi sangat ini sangat maju dan pesat. Bahkan 

saat ini  banyak  pembangunan  menara-menara  tinggi perangkat  

telekomunikasi  seluler  seperti  jamur  yang tumbuh  subur  di  musim 

hujan. Rangkaian perangkat telekomunikasi seluler ini biasa disebut Base 

Station Transceiver atau disingkat BTS, Atau lebih di kenal dengan 

menara Telekomunikasi. Keberadaan  menara di  Kota  Malang  cukup  

banyak.  Keberadaan  menara  di   Kota   Malang   bak   jamur,   terus   

                                                           
2
 Pasal 1 Butir 14 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Menara 

Telekomunikasi. 
3
 Pasal    23    Peraturan  Daerah  Kota Malang    No    06  Tahun    2013    tentang    

Penyelenggaraan   Menara Telekomunikasi 
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berkembang   tanpa melihat   aspek kehindahan.  Bahkan   kadangkala  

mengakibatkan   konflik  dengan  masyarakat terutama pembangunan 

menara telekomunikasi illegal  tanpa  izin.  Hanya  saja,  hingga  saat  ini  

belum  ada  penindakan  tegas  dari pemerintah Kota Malang dan 

pembangunan menara masih terus terjadi. Permasalahan tersebut 

berpotensi menimbulkan konflik bilamana tidak dikelola dengan baik 

menurut ketentuan yang berlaku oleh pemerintahan daerah, dinas atau 

lembaga berwenang, pelaku usaha pada bidang terkait, dan masyarakat. 

Seperti yang telah dibahas dalam  laman Malang Corupption Watch 

(MCW) setidaknnya saat ini masih banyak ditemukannya beberapa menara 

telekomunikasi (Combat) di Kota Malang. Yang dimana diantarannya 

adalah adanya ketidak sesuaian dengan titik kordinat, tidak memiliki izin 

mendirikan bangunan dan tidak memiliki izin gangguan. Hal tersebut telah 

menunjukan bahwasaanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah 

Kota Malang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika selama ini tidak 

berjalan dengan maksimal.
4
 

Semakin banyaknya bangunan menara telekomunikasi yang 

bermunculan dengan  berbagai bentuknya,    maka    sangat    

dimungkinkan    terjadinya    pelanggaran    terhadap pemasangan tower 

tentunya  menjadi  pekerjaan  rumah  yang  harus  diselesaikan  oleh    

Pemerintah    Kota Malang    yang    dalam   pelaksanaanya    tidak  lepas 

dari  berbagai  kendala - kendala  yang  secara  tidak  langsung  menjadi  

tugas  yang juga   harus   segera   diselesaikan   sehingga   dapat   

                                                           
4
 Malang Corupption Watch. Mengurai Masalah Menara Ilegal di Kota Malang. Diakses dari 

http://mcw-malang.org pada tanggal 10 juni 2017, pukul 21.34 WIB. 
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menimbulkan   ketertiban   dan kepastian hukum bagi pemerintah maupun 

masyarakat. Penegakan  hukum  dalam  upaya  penertiban  beredarnya  

bangunan  menara yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota 

Malang Nomor 06 Tahun 2013 Tentang  Penyelenggaraan  Menara  

Telekomunikasi  merupakan  tugas  dari Pemerintah Kota Malang. 

Penegakkan Peraturan daerah tersebut dalam   rangka   memelihara   dan   

menyelenggarakan   ketentraman   dan ketertiban  umum  merupakan  

salah  satu  bagian  tugas  dari  Pemerintah sesuai dalam Pasal 14 ayat 3 

Peraturan Daerah Kota Malang Nomer 06 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi yang menyebutkan
5 

Persebaran 

Menara dibagi dalam zona dengan memperhatikan potensi ruang yang 

tersedia serta kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dan disesuaikan 

dengan kaidah penataan ruang, keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika 

dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.
 

Berikut disajikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan menara telekomunikasi yang bertujuan untuk membedakan antara 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian terdahulu 

Agung Budi Setiawan Agung Budi Setiawan (2013) dengan judul “ 

Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pembangunan Menara 

Telekomunikasi Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah 

Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembangunan, 

Penataan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Studi di 

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ponorogo). Hasil dari 

                                                           
5
 Pasal 14 ayat 3 Peraturan  Daerah  Kota Malang    No    06  Tahun    2013    tentang    

Penyelenggaraan   Menara Telekomunikasi. 
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penelitian ini adalah bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian 

terhadap pembangunan menara telekomunikasi, Kantor Pelayanan 

Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Ponorogo menetapkan izin 

operasional penggunaan menara bersama telekomunikasi, membentuk Tim 

Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi 

(TP3MT) dan menarik retribusi secara rutin terhadap menara 

telekomunikasi. 

Adapun hambatan dalam pengawasan dan pengendalian 

pembangunan telekuminikasi kabupaten diantaranya kurangnya anggota 

dan sarana prasaranan yang belum memadai dalam melaksanakan 

pengawasan dan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi. 

Solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengawasan dan 

pengendalian pembangunan telekomunikasi Kabupaten mengajukan 

permohonan kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo agar 

ditambahkannya jumlah anggota dalam TP3MT untuk memudahkan dalam 

melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan menara 

telekomunikasi. Sedangkan penelitian kedua yang dilakukan Radityo Aryo 

(2013) dengan judul Optimalisasi Penertiban Izin Pendirian Bangunan 

Menara Telekomunikasi Seluler Menurut Peraturan Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Menara 

Telekomunikasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa upaya yang 

dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mengoptimalkan 

penertiban izin pendirian menara telekomunikasi/ tower di Kabupaten 

Sidoarjo yaitu membentuk tim untuk mengorganisasi pendirian tower, 
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menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemasangan tower, 

dan upaya represif dengan secara berkala memeriksa dan membongkar 

tower yang melanggar ketentuan pemasangan tower di Kabupaten 

Sidoarjo. 

Hambatan dalam proses optimalisasi penertiban izin pendirian tower 

di Kabupaten Sidoarjo yaitu terdiri dari hambatan internal dan eksternal. 

Hambatan internal disebabkan karena minimnya tenaga operasional yang 

mengerti pelaksanaan operasi penertiban dan minimnya dana untuk 

keperluan tersebut. Hambatan ekternal disebabkan masyarakat yang 

menghalang-halangi pelaksanaan penertiban karena telah mendapat 

kompensasi dari pemasangan tower. Upaya mengatasi hambatan internal 

yaitu menambah tenaga dengan memanfaatkan bantuan dari instansi lain 

yang memiliki kelebihan tenaga untuk membantu pelaksanaan penertiban 

izin pendirian tower. Upaya mengatasi hambatan eksternal yaitu Dinas 

Perizinan dibantu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan sosialisasi 

terhadap pentingnya ketertiban pemasangan tower.  

Ada beberapa hal yang membedakan antara penelitian terdahulu 

yang telah dipaparkan di atas dengan penelitian ini. Apabila peneliti 

sebelumnya lebih menekankan pada aspek pengawasan dan upaya 

optimalisasi izin mendirikan menara telekomunikasi, dalam penelitian ini 

penulis bertujuan untuk mengetahui implementasi hukum terkait izin 

pembangunan menara telekomunikasi di Kota Malang menurut Peraturan 

Daerah Kota Malang Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 

Menara Telekomunikasi dan untuk mengetahui bagaimana tindakan 
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hukum yang diterapkan pemerintah dalam menangani praktik menara 

ilegal yang ada di Kota Malang. Dari uraian latar belakang inilah penulis 

tertarik untuk meneliti dan menelaah lebih jauh tentang izin pembangunan 

menara telekomunikasi di Kota Malang, dan menjadikan sebuah judul 

penelitian “ Implementasi Hukum Terkait Izin Pembangunan Menara 

Telekomunikasi di Kota Malang ” (Analisis Kasus Pendirian Menara 

Telekomunikasi PT. Dayamitra Telekomunikasi Di Kota Malang). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian dari latar belakang diatas, ada beberapa 

permasalahan yang hendak dikaji dalam penulisan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah Prosedur Perizinan Pendirian Menara 

Telekomunikasi di Kota Malang ? 

2. Bagaimana Pelaksanaan Pendirian Menara Telekomunikasi PT. 

Dayamitra Telekomunikasi di Jalan Mayjend Sungkono Nomor 12 

RT. 01 RW.02 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang 

Kota Malang? 

3. Bagaimana Penegakan Hukum Pemerintah Kota Malang dalam 

menangani Pendirian Menara Telekomunikasi milik PT. Dayamitra 

Telekomunikasi di Jalan Mayjend Sungkono Nomor 12 RT. 01 

RW.02 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota 

Malang? 
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C. Tujuan Penulisan 

 Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian terhadap 

permasalahan yang menjadi objek penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui implementasi hukum terkait izin 

pembangunan menara telekomunikasi di Kota Malang menurut 

Peraturan Walikota Malang Nomor 06 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendirian menara 

telekomunikasi di Kota malang 

3. Untuk mengetahui bagaimana tindakan hukum yang diterapkan 

Pemerintah Daerah Kota Malang dalam menangani praktik 

menara ilegal yang ada di Kota Malang. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini kita dapat mengetahui prosedur ijin 

mendirikan bangunan menara telekomunikasi khususnya di Kota Malang. 

Di dalam prosedur ini terdapat syarat- syarat yang diatur di dalam dalam 

Peraturan Walikota Malang Nomor 06 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. Sehingga di dalam proses 

pengajuan ijin mendirikan bangunan tersebut harus mematuhi semua tata 

urutan proses permohonan yang sudah ada serta mematuhi semua 

persyaratan yang ada di dalam Peraturan Daerah Kota Malang tersebut. 
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E. Kerangka Teori 

1. Izin Mendirikan Bangunan Menara Menara 

Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut 

IMBM adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada 

pemilik menara untuk membangun baru atau mengubah menara 

sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
6
 

2. Menara Telekomunikasi 

Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara 

adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan 

diatas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi 

dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan 

umum yang struktur fisiknya dapat berupa parangkat baja yang 

diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, 

dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana 

penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi. 

Menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 

2013 tentang menara telekomunikasi di Kota Malang, terdapat 

beberapa klasifikasi bentuk menara telekomunikasi antara lain
7 :

 

a) Menara telekomunikasi tunggal (menopole) 

b) Menara telekomunikasi rangka (self supporting tower) 

c) Menara telekomunikasi kamuflase (desain disesuaikan) 

 

                                                           
6
 Pasal 1 Butir 49 Peraturan  Daerah  Kota Malang    No    06  Tahun    2013    tentang    

Penyelenggaraan   Menara Telekomunikasi. 
7
 Pasal 4 ayat 3 Peraturan  Daerah  Kota Malang    No    06  Tahun    2013    tentang    

Penyelenggaraan   Menara Telekomunikasi. 
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F. Metode Penulisan 

1. Metode Pendekatan 

 Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dimana 

penelitian ini akan dikaji sacara nyata sesuai dengan keadaan yang 

terjadi di lapangan. Di dalam melakukan penelitian ini, penulis 

menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu 

pendekatan penelitian yang mengkaji terkait izin mendirikan 

pendirian menara telekomunikasi di kota malang berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 06 Tahun 2013 Tentang 

penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. 

2. Lokasi Penelitian 

 Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan 

dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka 

penulis memilih penelitian di Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Malang dan Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Malang. Alasan pemilihan lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan 

ditemukannya Menara Telekomunikasi illegal milik PT. Dayamitra 

Telekomunikasi di Kota Malang. Dalam proses penyusunan penelitian ini 

penulisan menggunakan 3 (tiga) jenis data : 

a) Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber penelitian baik berupa wawancara langsung dengan 

pihak-pihak yang terikat dengan permasalahan serta dokumen 

lainnya yang diperoleh dari Kantor Dinas Komunikasi dan 
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Informatika Kota Malang dan Kantor Dinas Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Malang serta datang langsung ke lokasi 

berdirinya menara telekomunikasi PT. Dayamitra 

Telekomunikasi di Jalan Mayjend Sungkono No. 02 RT. 01 

RW. 02 Buring – Kedungkandang Kota malang. 

b) Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan 

yang relevan yaitu Peraturan Daerah Kota Malang No. 06 

Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara 

Telekomunikasi. 

c) Teknik Pengumpulan Data Hukum 

1) Wawancara 

Yaitu memperoleh dan mengumpulkan data melalui 

tanya jawab, dialog atau diskusi dengan Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Malang tentang 

prosedur pendirian Menara Telekomunikasi di Kota 

Malang dan Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong 

Praja Kota Malang tentang bagaimana penegakan 

Hukum terkait menara ilegal yang ada di Kota 

Malang. 

2) Observasi 

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung 

terhadap obyek lokasi penelitian yang berkaitan 

dengan permaslahan yang diangkat dalam penelitian 
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ini. Dalam hal ini yang menjadi objek observasi 

adalah menara telekomunikasi yang milik PT. 

Dayamitra Telekomunikasi di Jalan Mayjend 

Sungkono No. 12 RT. 01 RW. 04 Buring – 

Kedungkandang Kota Malang. 

3) Dokumentasi 

 Yaitu mengumpulkan data-data yang dimiliki oleh 

pihak yang terkait serta ditambah dengan 

penelusuran perundang-undangan dalam hal 

berkenaan dengan proses penelitian ini. 

3. Studi perpustakaan 

Yaitu dengan penelusuran dan pencarian bahan-bahan kepustakaan 

dari berbagai literature atau buku-buku maupun jurnal. 

4. Internet 

Yaitu dengan penelusuran pencarian bahan-bahan melalui internet 

atau website untuk melengkapi bahan hukum lainnya. 

 

G. Analisa Data Hukum 

 Dari data yang telah terkumpul selanjutnya penulis akan memulai 

analisa dengan teknik deskriptif kualitatif. Yaitu dengan suatu metode 

untuk memperoleh gambaran singkat perihal permasalahan yang akan 

dikaji berdasarkan Analisa yang diuji dengan norma-norma, kaidah-kaidah 

serta regulasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. 
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H. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan skripsi ini terdari dari 4 (empat) bab yang 

akan disusun secara sistematis. Dimulai dari Bab I sampai dengan Bab IV 

yang akan diuraikan sebagai berikut : 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Yang berisikan latar belakang mengenai prosedur dari perizinan 

pembangunan Menara Telekomunikasi di Kota Malang dan 

bagaimana pula menanggapi ditemukannya pelanggaran Menara 

Telekomunikasi yang tidak sesuai dengan prosedur di Peraturan 

Pemerintah Kota Malang.   

2. BAB II : 

Tinjauan pustaka yang menguraikan teori-teori yang bersumber dari 

peraturan perundang-undangan maupun literatur lain yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis yakni mengenai 

prosedur perizin dari pendirian Menara Telekomunikasi di Kota Malang. 

3. BAB III : 

Pembahasan berisi uraian pembahasan dan pemaparan data-data 

dari hasil penelitian yang didapat dari Teknik pengumpulan data 

dengan tujuan untuk mendukung analisis penulis terkait dengan 

izin dari pembangunan  Menara telekomunikasi di Kota Malang. 

4. BAB IV : 

Penutup berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian serta 

saran-saran yang perlu disampaikan terkait dengan permasalahan 

yang diteliti 


