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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Izin

Membicarakan pengertian izin pada dasarnya mencakup suatu pengertian yang

sangat kompeks yaitu berupa hal yang mempermudahkan seseorang atau badan

hokum melakukan sesuatu hal yang menurut peraturan perundang-undangan harus

memiliki izin. Terlebih dahulu, maka akan dapat diketahui dasar hukum dari izin

tersebut.

Menurut Prajudi Admosudirjo, mengatakan bahwa “izin (verguning) adalah suatu

penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-

undang” (prajudi admosurdijo, 2001:94). Pada umumnya pasar undang-un dang

yang bersangkutan berbunyi “Dilarang tanpa izin memasuku areal lokasi ini”.

Seharusnya larangan tersebut diikuti dengan rincian daripada syarat-syarat criteria

dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi

dari larangan tersebut, disertai  dengan penetapan prosedur atau petunjuk

pelaksanaan kepada pejabat-pejabat administrasi Negara yang bersangkutan.

Menurut Utrecht sebagai mana dikutip oleh bachsan Mustafa “ Bila mana

pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu pembuatan, tetpi masih juga

memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukn untuk masing-

masing hal konkret, maka pembuatan administrasi negar yang memperkenankan

pembuatan tersebut bersifat usatu izin (bachsan Mustofa, 2001:80). Kata perizinan
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kita peroleh atau kita dengar dan sepintas lalu kata perizinan mengandung artai

yang sederhana yaitu pemberian izin terhadap suatu yang mengenai pengertian

perizinan itu tidaklah semuadah apa yang kita sebutkan tadi. Lalu apa sebenernya

perizinan tersebut. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi

pengatiran dan bersifat pengadilan yang dimiliki oleh pemerintah terhadapa

kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Perizinan maksudnya dapat berbentuk pendaftran, rekomendasi sesuai sertifikat,

penentuan kuota dan izin untuk melaksanakan sesuatu usaha yang biasanya hak

yang dimiliki atau diperoleh organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang

bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang

dilakukan.Setelah kita memeahami arti dari perizinan maka timbul suatu

pertanyaan apa yang di maksud dengan hokum perizinan? Hukum perizinan

adalah : ketentuan yang berkaitan dengan pemberian izin atau bentu lain yang

berkaitan dengan itu yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga dengan

pemberian izin tersebut melahirkan hak bagi pemegang izin baik terhadap

seseorang, badan usaha, organisasi, LSM dan sebagainya untuk beraktifitas.

Hukum perizinan merupakan Hukum public yang pelaksanaanya dilakukan oleh

pemerintah baik pemerintah di pusat maupun didaerah sebagai aparatur

penyelenggara Negara mengingat hukum perizinan ini berkaitan dengan

pemerintah maka mekanisme media dapat dikatakan bahwa hukum perizinan

termasuk disiplin ilmu hukum administrasi Negara atau hukum tata pemerintahan

seperti yang kita ketahui pemerintah adalah : sebagai pembinaan dan pengadilan

dari masyarakat dan salah satu fungsi pemerintah di bidang pembinaan dan
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pengadilan izin adalah pemberian izin kepada masyarakat dan organisasi tentu

yang merupakan mekanisme pengendalian administrative yang harus dilakukan di

dalam praktek-praktek pemerintahan.

Jadi fungsi pemberian izin disini adalah fungsi pemerintah itu sendiri yang

dilaksanakan oleh departemen sebagai mana yang tercantum dalam pasal 3 ayat

(1).

Keppres No.44 Tahun 1974 yang menfaktakan setiap departemen

mennyelenggarakan fungsi kegiatan perumusan kebijakan pelaksanaan dan

kebiksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian

perizinan sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh presiden dan

pedasarkan peraturan perundang-perundangn yang berlaku.

2.2 Jenis Dan Bentuk Izin

Menurut Amrah Musliinin, bahwa izin tersebut dibaginya ke dalam 3 bagian

bentuk perizinan (vergunning) yaitu :

1. Lisensi, ini merupakan izin yang sebenarnya (Deigenlyke).

Dasar pemikiran mengadakan penetapan yang merupakan lisensi ini ialah

bahwa hal-hal yang diliputi oleh lisensi diletakkan di bawah pengawasan

pemerintah, untuk mengandakan penertipan. Umpamanya: izin

perusahaan bioskop.

2. Dispensi, ini adalah suatu pengecualian dari ketentuan umum, dalam hal

mana pembuat undang-undang sebenarnya dalam prinsipnya tidak berniat

mengadakan pengecualian.
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3. Konsensi, disini pemerintah menginginkan sendiri clan menganjurkan :

Industri gula atau produk dengan memberikan fasilitas-fasilitas

kewenangan kewajiban

Contoh ; Konsensi pengobatan minyak bumi

Konsensi perkebunan tebu untuk industry gula. Tujuan pemberian izin tersebuat

adalah dalam rangka untuk menjaga agar jangan tejadi tugas secara liar atau tugas

dokter secara liar, sebab dokter yang bertugas secara izin adalah merupakan tugas

dokter secara liar, sebab tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang

(Muchsan, 1982:12).

Atau dengan kata lain untung menghindari dari berbai kemungkinan yang akan

terjadi yang dapat menimbulkan keresahan kepada masyaraklat atau dapat

merugigan orang lain dengan tanpa hak atau secara tidak syah yang ditetapkan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diberikan oleh

pejabat yang berwenang untuk itu. Jadi izin adalah merupakan ketetapan

pemerintah untuk menetapkan atau melakukan suatu perbuatan yang dibenarkan

oleh undang-undang, atau peraturan yang berlaku untuk itu. Sedangkan bentuk

izin adalah :

1. Secara tertulis

Bentuk izin yang tertulis merupakan bentuk yang diberikan oleh pemerintah

olehsuatu instansi yang berwenang yang sesuai izin yang dimintaka, secara
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penuangan pemberian izin yang diberikan secra tertulis dan di tandatangi

oleh pihak yang berwenang di instasi tersebut.

2. Dengan Lisan

Bentuk izin secara lisan dapat ditemukan dalam hal pengeluaran pendapat di

muka umum. Bentuk izin dengan lisan pada dasarnya hanya dilakukan oleh

suatu organisasi untuk melakukan aktifitasnya serta serta melaporkan

aktifitasnya tersebut kepada instansi yang berwenang. Bentuk izin dengan

lisan ini hanya berfungsi sebagai seuatu bentuk pelaporan semata.

2.3 Pihak-pihak yang berwenang mengeluarkan izin

Secara langsung pada bagian ini dapat dikatakan pihak yang berwenang

mengeluarkan izin tersebut adalah pemerintah. Hanya saja dalam yang demikian

harus dapat dilihat izin yang bagaimanakah yang dimohonkan oleh masyarakat,

sehingga dengan demikian akan dapat diketahui instansi pemerintah yang

berwenang mengeluarkan izi tersebut. Misalnya izin keramain atau izin

mengeluarkan pendapat di muka umum, maka izin tersebut didapatkan melalui

kepolisian setempat dimana keramaian akan di ajukan.

Dalam kajian pihak-pihak yang berwenang mengeluarkan izin maka dasarnya

yang perlu di kaji adalah kedudukan apartur pemerintah yang melakukan tugasnya

di bidang administrasi Negara pemberian izin kepada masyarakat.

Agar aparatur pemerintah sebagai dari unsur administrasi Negara dapat

melaksanakan fungsinya, maka kepadanya harus di berikan keleluasaan.

Keleluasaan ini langsung di berikan oleh undang-undang itu sendiri kepada

penguasa setempat hal seperti ini biasanya disebut dengan Delegasi kepada
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pemerintah seperti gubernur, Bupati/walikota untuk bertindak atas dasar hukum

atau dasar kebijaksanaan.

Disamping keleluasaan, kepada aparatur pemerintah selaku pelaksana fungsi

dalam administrasi Negara juga diberikan suatu pembatasan agar pelaksanaan

pembuatan-pembuatanya itu tidak menjadi apa yang disebut sebagai “Onregmatik

over headdaad”.

Setidaknya perbuatan itu tidak boleh melawan hukum balk formil maupun

matreril. Tidak boleh melampaui penylewengan kewenangan menurut undang-

undang (kepetentie).

Adapun bentuk-bentuk dari perbuatan administrasi negra ataupun pemerintah itu

dalam bentuk memberikan izin secara garis besar dapat di bagi atas :

1. Perbuatan membuat peraturan

2. Perbuatan melaksanakan peraturan.

Sementara itu menurut vanpoelgi sebagai mana dikutip factor situmorang

perbuatan administrasi negar itu adalah sebagi berikut:

1. Berdasarkan factor (fitcliegic handling )

2. Berdasarkan hukum (rechthendling).

a. Perbuatan huku private

b. Perbuatan hulum public, yang kemudian perbuatan ini dapat di bagi

atas :

(1) Perbuatan hukum public yang sepihak

(2) Perbuatann hukum public yang berbagai pihak.

(factor situmorang, 1989:4)
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Kemudian Amrah Muslimin mengatakan bahwa dalam bidang excetutive ada 2

macam tindakan/perbuatan administrasi Negara/pemerintah,yakni :

1. Tindakan-tindakan/ perbuatan-perbuatan yang secara tidak langsung

menimbulkan akibat-akibat hukum.

2. Tindakan-tindakan perbuatan-perbuatan yang secara langsung

menimbulkan akibat-akibat hukum

Pendapat lain tentang perbuatan hukum dari administrasi Negara ini adalah seperti

yang ditemukan oleh Prajdudi admo sudirjo. Menurutnya perbuatan itu kedalam 4

(empat) macam huku administrasi negar, yakni:

1. Penepatan (beschiking,administrative,dicrection).

Sebagai pihak yang bersifat administrasi Negara dilakukan oleh pejabat atau

instansi penguasa (Negara) yang berwenang dan berwajib khusu itu.

Perbuatan hukum tersebut Hams sepihak (enzisdig) dan harus bersifat administrasi

Negara.

Artinya relisasi dari suatu kehendak atau ketentuan undang-undang secara nyata

kasual, individual.

2. (Planing) salah satu bentuk dari perbuatan hukum administrasi Negara

yang menciptakan hubungan-hubungan hulcuin (yang mengingat) antara

penguasa dan para warga masyarakat.

3. Norma jabatan (konkrit norgeving).merupakn suatu perbuatan hukum

rechtshandeling) dari penguasa administrasi Negara untuk membuat agar

supaya suatu ketentuan undang-undang mempunyai isi yang conkrit dan

praktis serta dapat diterapkan menurut keadaan waktu dan tempat.
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4. Legislasi semu (peseudoweigeving).adlah penciptaan dari aturan-aturan

hukum oleh pejabat administrasi Negara yang berwenang sebenarnya

dimaksudkan sebagai garis-garis pedoman pelaksanaan policy

(kebijaksanaan suatu kententuan undang-undang) akan seperti yang di

temukan oleh prajudi admosudirjo, menurutnya perbuatan di bagi dalam 4

(empat) macam perbuatan hukum administrasi Negara, yakni:

1. penetapan (besiching).

2. Sebagai perbuatan sepihak yang bersifat administrasi negar

dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa (Negara)yang

berwenang dan berwajib khusus untuk itu. Perbuatan hukum

tersebuat harus sepihak (enzigdig) dan harus bersifat administrasi

Negara.artinya realisasi dari suatu kehendak atau ketentuan

undang-undang secara nyata kasual, individual.

Adalah penciptaan dari aturan-aturan hukum oleh pejabat administrasi Negara

yang bewenang sebenarnya dimaksudkan di sebagai garis-garis pedoman polisi

(kebijaksanaan suatu ketentuan undang-undang) akan tetapi di publikasikan secara

meluas.(Pradjudi admo sudirjo, 2001:102).

Memperhatikan batasan, ruang lingkup serta perbuatan-perbuatan dari

administrasi Negara di atas jelaslah bahaw hukum administrasi Negara itu adalah

merupak suatu perangkat ketentuan yang memuat sekaligus memberikan cara

bagaimana agar orang-orang dalam suatu organisasi yang lazim di sebut “dapat

melaksanakan fungsi dan kewenangannya demi terwujudnya suatu tujuan yang

dikendaki bersama dalam praktek kehidupan sehari-hari tiap kali kita

menyebutkan bahwa peristiwa-peristiwa pada saat kewenangan aparatur
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pemerintah itu derencanakan dan dilaksanakan sebagai suatu “keputusan

pemerintah”.

Selanjutnya menurut hukum administrasi Negara bahwa pemerintah itu

mempunya tugas-tugas istimewa, yakni tugas yang dapat dirumuskan secara

singkat sebgai suatu tugas”penyelenggaraan kepentingan umum”.

2.4 Ketentuan-ketentuan Mengenai Masalah Perizinan.

Pekerjaan pemberian izin pada pemerintah dasarnya merupakan perbuatan hukum

public yang bersegi 1 (satu) yang dilakukan dengan ketentuan yang berlaku di

lingkunagn instansi pemerintah yang mengeluarkan izin tersebut. Sehingga

membicarakan ketentuan-ketentuan mengenai masalah perizinan amat luas

segalanya karena peranekaragaman jenis izin yang dikeluarkan sesuai dengan

kedudukan masing-masing instansi pemerintah itu sendiri.

Tetapi meskipun demikian secara umum dapat di katakana ketentuan-ketentuan

mengenai masalah perizinan tersebut merupakan pekerjaan pemerintah dalam

bentuk nyata (konkrit) yang di wujudkan dalam perbuatan mengeluarkan

ketetapan yang mempunya cirri konkrit artinya nyata mengetur orang tertentu

yang di sebutkan identitasnya sebagai pemohon izin untuk memenuhi ketentuan-

ketentuan yang di tetapkan pemerintah agar seseorang tersebut dappat diberikan

izin. Ketentuan-ketentuan yang umum diberikan dalam hal pengurusan izin

meliputi:

1. Identitas pemohon

Termasuk nama tempat tanggal lahir serta domisili

2. Tujuan permohonan izin
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Hal ini digantungkan kepada jenis yang dimohonkan, seperti IMB maka tujuan

pemohon izin tersebut adalah agar pemohon dapat melakukan aktifitas kegiatan

pembangunan sesuai izin yang dimohonkan.

3. Masa berlaku izin merupakan suatu ketetapan oleh instansi yang

mengeluarkan izin tersebut masa perlaku objek yang di mohonka izin

Dalam hal ini dapat dimaksimalkan pemberian izin mendirikan bangunan (IMB)

kepada seorang tertentu yang hendak mendirikan bangunan dilakukan bedasarkan

ketentuan-ketentuan dari Hinder Ordonatie STb. 1926 No. 226 (Pasal 1 ayat 1)

Sebagai contoh lainnya : Bouferguning atau izin mendirikan bangunan itu

diberikan berdasarkan undang-undang gangguan (Henderordonetion) tahun 1926-

226, yang lama. Pada pasal 1 ayat 1 ditetapkan secara terperinci objek-objek mana

tidak boleh didirikan tanpa izin dan pihak pemerintah, yaitu objek-objek yang

dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan ganguan-ganguan bagi bangunan

sekelilingnya. Jadi maksud pasal ini adalah bahwa untuk pasal ini dapat pula di

buat ketentuan dalam hal pemberian izin mendirikan bangunan bahwa banguna

tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan ganguan bagi bangunan

lainnya. Misalnya dalam ketentuan IMB  dilarang mendirikan bengkel besi di

sebelah hotel sebal hal itu dapa menimbulkan gangguan-gangguan kepada para

tamu yang ada dihotel tersebut kenteuan-ketentuan tentang perizininan ini sangat

menyangkut perihal kepentingan hukum admisnistrasi Negara, khususnya dalam

menegakan hukum administrasi Negara.

Vanfollenhofen dalam sekemanya itu menyajikan pembandingan keada seluruh

materi hukum sebagai berikut :
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1. Straatrch (materiel) / hukum tata Negara materiel, meliputi

a. Bestuure (pemerintah).

b. Reschtspraak (peradilan)

c. Politice (kepolisian)

d. Regeling (perundang undangan)

2. Burgelijkerecht (mtrial/hukum perdata materil).

3. Straretch (Materil/Hukum pidana materil)

4. Administrator recht (materil dan formil), meliputi :

a. Bestturreecht (hukum pemerintah)

b. Justiefrecht (hukum peradilan yang meliputi 1)

1) Staatrechterrijke Rechbsleging/peradilan tata Negara.

2) Administratief rechtpleging/peradilan administrasi Negara.

3) Staatecht/hukum Negara

c. Politierecht/hukum kepolisian

d. Regellarsrecht/hukum proses perundang-undangan (Victor

Situmourang 1989:25)

Kemudian menurut Prajudi Admosuedirjo, bahwa untuk kebutuhan studi ilmiah,

maka ruang lingkup studi hukum administrasi Negara meliputi:

1. Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum daripada

administrasi Negara.

2. Hukum tentang organisasi dan Administrasi Negara.

3. Hukum mengenai aktifitas-aktifitas dari atministrasi Negara, terutama

yang bersifat juridis.
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4. Hukum tentang sarana-sarana dari atministrasi Negara, terutama tentang

mengenai kepegawaian Negara dan keuangan Negara.

5. Hukum administrasi pemerintahan daerah dan wilayah yang di bagi

menjadi:

a) Hukum administrasi kepegawaian

b) Hukum administrasi keuangan

c) Hukum administrasi perusahaan Negara/daerah.

Pada uraian di atas penulis sudah menggambarkan pengertian hukum administrasi

Negara dan ruang lingkup hukum administrasi Negara. Hanya saja

menggambarkan dengan kedua pokok pembahasan tersebut belumlah dapat

ditangkap dari keberadaan administrasi Negara bila tidak di ikuti dengan

penjelasan perbuatan-perbuatan dari administrasi Negara, terutama yang

berlimensi yuridis.

Sebagaimana kita ketahuibahwa salah satu ciri dari administrasi Negara itu adalah

suatu “fungsi” aparatur pemerintah sebagai suatu organisasi yang

menyelenggarakan kepentingan umum. Bila kepentingan umum ini kita misalkan

saja tentang penanganan masalah ketenagakerjaan seperti yang di lakukan oleh

Kantor Departemen Tenaga Kerja, maka di situ kelihatan bahwa pada pokok

pelaksanaan tugas penanganan masalah ketenagakerjaan merupakan pelaksanaan

dari prinsif-prinsif dasar hukum administrasi Negara. Oleh karena itu matarantai

tentang pengertian atau pemahaman tentang administrasi Negara itu semakin

jelas.
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Berikut ini mencoba memberikan gambaran sampai sejauh mana keleluasaan dari

fungsi pelaksanaan aparatur pemerntah sebagai salah satu esensi dari hukum

adminisrasi itu sendiri.agar aparatur pemerintah sebagai bagian dari unsur

administrasi Negara dapat melaksanakan fungsinya, maka kepadanya harus di

berikan keleluasaan. Keleluasaan ini langsung di berikan undang-undang itu

sendiri kepada pengusaha setempat hal seperti ini biasanya di sebut dengan

keleluasaan delegasi pemerintah seperti gubernur,bupati/walikota untuk bertindak

hukum clan atau bahasa kebijaksanaan .

Di samping keleluasaan tadi, kepala aparatur pemerintah selaku pelaksana fungsi

dalam administrasi Negara juga  diberikan suatu pembatasan agar pelaksaan

perbuata-perbuatannya itu tidak menjadi yang di sebut sebagai “onrechtmatig”

overheaddaat”. Setidaknya perbuatan itu tidak boleh melawan hukum baik formil

maupun materil. Tidak boleh melampaui penyelewengan kewenangan menurut

undang-undang (kornpetentie).

Memperhatikan batasan, ruang lingkup serta perbuatan-perbuatan dari

Administrasi Negara di atas jelaslah bahwa Hukum Administrasi Negara itu

adalah merupakan suatu perangkat ketentuan yang memuat sekaligus memberikan

cara bagaimana agar orang-orang di dalam suatu organisasi yang lazim di sebut

“Negara” dapat melaksanakan fungsi dan kewenangannya demi terwujutnya suatu

tujuan yang dikehendaki bersama. Dalam praktek kehidupan sehari-hari acapkali

kita menyebutkan bahwa peristiwa-peristiwa pada saat kewenangan aparatur

pemerintah itu di rencanakan dan dilaksanakan sebagai suatu “Keputusan

Pemerintah”. Selanjutnya menurut Hukum Administrasi Negara bahwa
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pemerintah itu mempunyai tugas-tugas istimewa,yakni tugas yang dapat

dirumuskan secara singkat sebagai suatu tugas “Penyelenggaraan Kepentingan

Umum”

2.5 Kaitan Antara Penebangan Pohon Dengan Hukum Administrasi Negara

Secara langsung pada bagian ini akan diberikan uraian tentang kaftan antara izin

penebangan pohon dengan hukum administrasi Negara yaitu :

1. Menjamin kepastian Hukum Dibidang Tertip Administrasi

Masalah kepastian hukum dibidang tertip Administrasi itu menyangkut masalah

bentuk dari hukum yang diberlakukan. Bentuk hukum yang tidak tertulis disebut

Hukum Adat dan Hukum Kebiasaan. Dalam bidang penebangan pohon ini maka

peraturan yang mengaturnya sudah jelas ada yaitu Peraturan Daerah Kota Bandar

Lampung No.21 Tahun 2002 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan

tertulisnya ketentuan dalam bentuk Peraturan Daerah tersebut maka secara

langsung akan membawakan kepastian hukum dibidang penebangan pohon.

Dengan adanya kepastian hukum tersebut maka orang tidak akan mencari atau

mengadakan sebuah peraturan dengan mencari hubungan yang tidak sempurna

terhadap tertib administrasi dibidang pelaksanaan penebangan pohon.

Van Apeldoon sebagai mana diikuti Deddy mengatakan :

Pengertian kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama berarti soal dapat

ditentukannya (be paaldbaarheid) hukum dalam hal-hal yag kongkrit. Pihak-pihak

yang mencari keadilan ingin mengetahuiyang akan menjadi hukumnya dalam hal

yang khusus, sebelum iya memulai suatu perkara. Yang kedua, kepastian hukum
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berarti keamanan hukum, artinya perlindungan kepada pihak terhadap

kesewenang wenangan hakim (Deddy Supriadi Brata Kusuma. 2000:46.).

Jadi pada dasarnya kepastian hukum itu berarti pertama, ditentukan hukumnya

(Hukum Tertulis) dalam hal-hal yang kongkrit tertentu, misalnya prihal

penebangan pohon, khususnya dalam hal menetapkan aturan main bagi pihak-

pihak yang akan menebang pohon memiliki pemerintah daerah. Kedua untuk

mencegah timbulnya sewenang wenang yang dapat dilakukan oleh siapa pun juga

termasuk oleh pemerintah yang berwenang memberikan izin bagi

perseorangan/perusahaan yang melakukan aktifitasnya dan hubungannya dengan

penebang pohon.

2. Menjamin Keadilan Hukum Dibidang Penebangan Pohon

Yang dimaksud dengan keadilan hukum adalah keadilan yang telah ditentukan

oleh perundang-undangan dan peraturan tertulis, seperti misalnya, keadilan di

bidang kepariwisataan yang tercantum dalam Undang-undang No.9 tahun 1990

tentang Kepariwisataan. Pemerintah harus berperan positif bagi kesejahteraan

terjamin kualitas persaingan di bidang kepariwisataan atas di berikan izin bagi

sebuah hotel yang secra langsung maupun tidak langsung dalam beroprasi dapat

merusakan dalam bidang kepariwisataan.

3. Hukum Administrasi Negara berperan ganda, sebagai pedoman dan

ukuran

Hukum administrasi Negara berfungsi sebagai pedoman artinya sebagai petunjuk

bagi perilaku manusia, yaitu menunjuk keprilaku yang baik dan benar. Sebagai
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pengkajian dalam bidang penebangan pohon, misalanya peraturan Daerah Kota

Bandar Lampung No.21 Tahun 2002 Tentang Retribusi pemakaian kekayaan

daerah sebagaimana diterangkan di dalam bahwa pelaksanaan penebangan pohon

dapat dilaksanakan retribusi kekayaan daerah selama pohon yang di tebang adalah

miliki kota daerah. Hukum administrasi Negara berfungsi sebagai ukuran,

maksudnya menilai apakah peaksanaan pemberian izin bagi usaha yang akan

berdampak besar mengakibatkan kerusakan lingkungan dilakukan secara benar

atau salah. Daerah kota Medan No.21 Tahun 2002 tentang Rtibusi pemakaian

kekayaan daerah, yang merupakan syarat-syarat yang harus oleh orang perorang

atau suatu badan untuk memperoleh izin melakukan aktivitasnya yang dikeluarkan

oleh pemerintah.


