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ABSTRACT 

 

THE LOCATION PERMIT TO OBTAIN THE RIGHTS TO OWN LAND 

IN A RESIDENCE DEVELOPMENT PROJECT 

 

By 

 

SELLY YUNIA 

 

 

Location permit has been one of the administrative requirements in establishing a 

residence/housing as based on laws No. 1 of 2011 about housing and living area, 

Regulation of Agrarian Ministry/Head of National Land Authority (BPN) No. 2 of 

1999 about location permit, Government Regulation No. 16 of 2004 about Land 

Development and Mayor Regulation No. 118 of 2011 about Location Permit 

Approval. The time limit to obtain the permit is around 12 days, yet the fact may 

be extend end up to three months. The background of the problems in this 

research is about the approval of location permit as to obtain the rights to own 

land and rights to build, as well as factors that encourage or discourage the 

location permit.  
 

This research was done through normative and empirical approach. The data were 

gathered from secondary, primary and tertiary data sources and were analyzed 

using qualitative descriptive by giving explanation and interpretation towards the 

obtained data. 

 

The result of the research revealed that : 1) The approval of location permit for 

Bumi Manti Claster Bandar Lampung as to obtain the rights to own and the rights 

to build a residence/housing in that area has been in accordance with laws, as in 

Mayor Decree No. 593/116 dated 11 May 2014 about Location Permit Approval 

for Bumi Manti Claster to develop a residence/housing. 2) Factors that encourage 

the process of obtaining the rights to own the land was that the former owner of 

the land was deliberately releasing his land with negotiated costs. Another 

supported factor was that the location to build the residence/housing was within 

the area of RDTRK (Urban Disaster Mitigation Project) in which the majority use 

of the land was for living area and absorption. While the discourage factor was the 

malfunction of time limit in obtaining the permit which should not excess 12 days. 

 

Keywords : location permit, rights to own, residence  



ABSTRAK 

 

IZIN LOKASI SEBAGAI SYARAT PEROLEHAN HAK ATAS TANAH 

DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN 

 

Oleh 

SELLY YUNIA 

Salah satu persyaratan untuk pembanguan perumahan adalah persyaratan administrasi 

yaitu adanya izin lokasi yang diatur dalam UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman,Permen Agraria/Kepela BPN No.2 Tahun 1999 tentang 

Izin Lokasi, PP No.16 tahun 2004 tentang Penata Gunaan Tanah dan Peraturan Wali 

Kota No.118 tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi. Untuk memperoleh izin 

lokasi peraturan perundang-undangan memberikan jangka waktu 12 hari namun 

kenyataan dilapangan mencapai tiga bulan. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini 

adalah bagaimanakah pemberian izin lokasi sebagai upaya perolehan hak atas tanah 

dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan faktor apa sajakah yang 

mendukung dan menghamgbat pemberian izin lokasi sebagai upaya perolehan hak 

atas tanah dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan. 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif dan empiris, data yang 

digunakan adalah data sekunder, data primer dan data tersier kemudian dianalisis 

dengan deskiptif kualitatif yaitu dengan memberikan ulasan atau interpretasi terhadap 

data yang diperoleh. 

Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa: 1) Pemberian izin lokasi untuk perolehan 

hak atas tanah bagi pembangunan perumahan Bumi Manti Claster Kota Bandar 

Lampung telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibuktikan dengan 

keluarnya Izin Lokasi No.593/116 tanggal 11 Mei 2014 tentang Pemberian Izin 

Lokasi Kepada Bumi Manti Claster untuk Keperluan Pembangunan Perumahan. 

Perolehan hak atas tanah yang diperoleh PT.Claster Indah untuk memperoleh izin 

lokasi berasal dari jual beli tanah yang dilakukan dihadapan PPAT oleh bapak Ihsan 

Ramdan dengan PT. Claster Indah dan dilakukan penurunan hak dari hak milik 

menjadi hak guna bangunan. 2) Faktor pendukung pemberian izin lokasi untuk 

perolehan hak atas tanah bagi pembangunan perumahan dari pihak pengembang yaitu 

pemegang hak atas tanah bersedia untuk menjual tanahnya dengan harga yang telah 

disepakati. Dari pihak yang mengeluarkan izin faktor pendukungnya adalah lokasi 

yang akan digunakan untuk pembangunan perumahan termasuk dalam RDRTK 

 yang peruntukannya sebagian besar untuk permukiman dan daerah peresapan. Faktor  

penghambatnya adalah jangka waktu pemberian izin lokasi yang secara normatif 



berdasarkan ketentuan dari Walikota Bandar Lampung seharusnyaa hanya 12  hari, 

namun dalam praktiknya mencapai 3 bulan. 

Kata Kunci:  izin Lokasi, Perolehan Hak atas Tanah,Perumahan 
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MOTTO 

 

 

 

Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan. Maka kerjakanlah 

urusanmu dengan sungguh-sungguh, dan hanya kepada ALLAH kamu berharap. 

Tulus dalam menggali potensi diri, jadi diri sendiri, cari jati diri, dan dapatkan hidup 

yang mandiri optimis, karena hidup terus mengalir dan kehidupan terus berputar. 

Percayalah, hari ini akan lebih indah daripada kemarin jika kita mengawalinya 

dengan doa dan senyuman. 

Meski langkah terhenti di tengah jalan, jangan merasa semua telah berakhir. 

Berusahalah maju dengan sekuat tenaga, karena orang yang berhasil adalah orang 

yang bisa bangkit & berdiri ketika ia terjatuh. 

Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang 

bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat 

hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat 

meminta dan memohon. 

Hanya mereka yang kuat yang dapat mengucapkan kata maaf tetapi untuk mereka 

yang dapat memaafkan yaitu orang yang lebih kuat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang maha Esa mempunyai fungsi yang amat 

penting untuk membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
1
 

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pembangunan nasional 

digariskan kebijakan nasional di bidang pertanahan, sebagaimana dimuat dalam 

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Bumi, air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

Seluruh wilayah Indonesia adalah merupakan suatu kesatuan tanah air Indonesia 

yang merupakan milik bangsa Indonesia yang telah dikaruniakan oleh Tuhan 

Yang Maha Esa. Oleh sebab itu bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan 

alam yang terkandung didalamnya mempunyai hubungan yang abadi dengan 

bangsa Indonesia. Bumi, air dan ruang angkasa atau dalam arti sempit disebut 

dengan tanah, harus benar-benar dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat Indonesia. Bahwa hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang 

angkasa adalah bersifat abadi yang berarti tidak dapat dialihkan kepada bangsa 

lain dalam bentuk apapun juga. 

                                                           
1
 Irene Eka Sihombing, Segi-Segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah untuk 

Pembangunan, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm 1. 



2 
 

Bumi, air dan ruang angkasa (BAR), yang dalam arti sempit disebut tanah adalah 

merupakan karunia Tuhan kepada bangsa Indonesia.
2
 Oleh sebab itu tanah 

merupakan milik bangsa, yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran rakyat. Penggunaan bumi, air dan kekayaan alam untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat tersebut menunjukkan bahwa tujuan 

pemanfaatannya semata-mata untuk mensejahterakan rakyat sekaligus dengan 

memperhatikan aspek keadilan yang ditujukan dari kata “sebesar-besarnya”, 

artinya hasil dari penggunaan dan pemanfaatan bumi, air dan kekayaan alam 

tersebut bukan untuk perorangan atau kelompok tertentu tetapi untuk rakyat 

banyak. 

Demikian antara lain disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Pokok Agraria. 

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang diundangkan pada tanggal 24 

September 1960, merupakan peraturan dasar dan ketentuan pokok tentang 

kebijakan pertanahan di Indonesia. UUPA bertujuan untuk meletakkan dasar bagi 

penyusunan hukum pertanahan yang bersifat nasional. Hukum pertanahan yang 

memberikan kesederhanaan dan kepastian hukum, yang merupakan alat untuk 

membawa kemakmuran dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat. 

Di dalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya termasuk 

perekonomiannya masih bercorak agraris dan saat ini dikembangkan untuk 

mendukung pengembangan industrialisasi, maka fungsi dan peranan tanah adalah 

memegang peranan yang sangat penting. Tanah sebagai suatu sumber daya alam 

sangat penting artinya bagi kehidupan manusia. Pemanfaatan tanah dalam 

                                                           
2
Chadidjah Dalimunte, Suatu Tinjauan Tentang Pemberian Hak Guna Usaha dalam Rangka 

Penanaman Modal Asing, Universitas Sumatera Utara Press, Medan, 1994, hal 1 
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berbagai sektor kegiatan seperti pertanian, pemukiman, sarana umum dan lain-lain 

mengakibatkan tanah menjadi suatu benda yang kian hari kian dibutuhkan.
3
 Selain 

itu tanah merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia 

adalah merupakan kenyataan, bahwa permintaan akan kebutuhan terhadap tanah 

terus bertambah sesuai dengan pertambahan penduduk dan kegiatan 

pembangunan.
4
 

Sejalan dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, maka meningkat 

pula kebutuhan akan tanah, Sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan 

Nasional (Propernas) tahun 2000-2004, pada Bab IX Pembangunan Daerah, yang 

di titik beratkan pada program pengelolaan Pertanahan, yaitu:  

“Tujuan dari program ini adalah mengembangkan administrasi pertanahan untuk 

meningkatkan pemanfaatan dan penguasaan tanah secara adil dengan 

mengutamakan hak-hak rakyat setempat termasuk hak ulayat masyarakat hukum 

adat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan pertanahan di pusat 

dan daerah”. 

Saat ini, masalah tanah makin lama makin berkembang sebagai objek yang 

kontroversial karena dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan dan tidak 

menutup kemungkinan untuk dikonversi bagi peruntukan lain seperti 

pembangunan perumahan. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dan 

mempunyai peran yang sangat strategis dalam membentuk watak serta 

                                                           
3
 Hasim Purba, Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Asas Musyawarah Mufakat, dalam 

Buku Hasim Purna, dkk, Sengketa Pertanahan dan Alternatif Pemecahan, Cahaya Ilmu, Medan, 

2006, hal 1 
4
 ibid 
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kepribadian bangsa. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan pemerintah 

melakukan usaha-usaha pembangunan perumahan dengan melibatkan berbagai 

pihak baik perorangan maupun badan hukum. 

Usaha pemerintah ini tidak terlepas dari tujuan negara untuk menciptakan 

kesejahteraan bagi rakyatnya dan sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) Undang-

Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera 

lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik 

dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam  Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, perumahan  

didefinisikan sebagai “Kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan 

tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan 

prasarana lingkungan”.Sedangkan permukiman pada Pasal 1 ayat (3), 

dimaksudkan sebagai “Bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik 

yang berupa kawasan  perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai 

lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang 

mendukung kehidupan”. 

Pembangunan perumahan dan permukiman harus pula dapat mendorong perilaku 

hidup sehat dan tertib serta ikut mendorong kegiatan pembangunan disektor lain. 

Pembangunan perumahan pada saat ini sangat menonjol, terutama di Kota Bandar 

Lampung pembangunan perumahan selalu menarik perhatian pihak pemerintah 

untuk turut serta menanganinya, karena banyak pelaksanaan pembangunan 

perumahan dilakukan juga oleh pihak swasta yang bertindak sebagai pengembang 

atau developer. Sehingga sangat dibutuhkan peran pemerintah dalam pemberian 

izin terhadap perolehan hak atastanah agar tidak terjadi penyalahgunaan dan 
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kesewenang-wenangan pihak yang ingin menggunakan tanah dalam 

kebutuhannya.  

Sesuai dengan Kepres No. 34 tahun 2003 tentang kebijakan Nasional di bidang 

pertanahan menyerahkan Sembilan kewenangan pemerintah dibidang pertanahan 

kepada kabupaten dan kota, antara lain: pemberian izin lokasi; penyelenggaraan 

pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; pemberian izin membuka 

tanah; perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota, penyelesaian 

sengketa tanah garapan, pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong, penetapan 

dan penyelesaian tanah ulayat, penetapan subyek dan dan obyek retribusi tanah, 

serta ganti rugi tanah kelebihan maksimum dan tanah absante, penyelesaian 

masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan.
5
 

Permohonan izin lokasi di ajukan kepada Bupati/Walikota dengan lampiran status 

penguasaan tanah yang telah dilakukan. Izin lokasi biasanya berlaku 2 tahun. 

Setelah mendapat izin lokasi, perusahaan harus melakukan Analisis Dampak 

Lingkungan (AMDAL) sebagai syarat untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan 

(IUP). Setelah IUP diterbitkan, perusahaan harus mengajukan Izin Pembukaan 

Lahan Land Clearing (LC) dan dapat segera beroperasi sejalan dengan 

permohonan HGU kepada BPN. Dalam pelaksanaan izin lokasi bukan merupakan 

bukti pemilikan, akan tetapi berupa surat keputusan dalam upaya perusahaan 

untuk memperoleh tahah / lahan yang dibutuhkan, oleh karena itu setelah 

perusahaan menerima surat keputusan perusahaan baru dapat menguasai tanah 

                                                           
5
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional di 

Bidang Pertanahan, Pasal 2 Ayat (2) 
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apabila dapat membebaskan tanah tersebut tentunya harus dengan jual beli.
6
 

Artinya di dalam perjanjian jual beli tersebut harus ada kesepakatan baik 

mengenai harga ganti rugi maupun peneyerahan tanah/ lahan tersebut. 

Seiring dengan diberikannya Izin Lokasi kepada perusahaan, banyak dalam 

praktek ditemukan adanya ketentuan-ketentuan yang tidak dilaksanakan oleh 

perusahaan tersebut oleh sebab itu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun garis-garis besar 

kebijaksanaan pemerintah mengenai persediaan, dan peruntukan tanah, maka 

diwajibkan kepada pemerintah daerah untuk mengawasi pelaksanaan pembebasan 

dan pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh pihak swasta. Sebelum Izin 

Lokasi diberikan, penting untuk diketahui bahwa tanah yang dapat ditunjuk dalam 

Izin Lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang 

berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman 

modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman 

modal yang dimilikinya. Izin Lokasi ini diberikan berdasarkan pertimbangan 

mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi 

keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, 

penggunaan tanah, serta kemampuan tanah. 

Dalam Peraturan Mentri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 

Tahun 1999 tentang Izin Lokasi mengatakan bahwa izin lokasi 

diberikanberdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis 

tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang 

bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah 

                                                           
6
Affan, Mukti,Pokok-Pokok Hukum Agraria, USU Press, Medan, 2006, hal 125 
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dan surat keputusan pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh 

Bupati/Walikotamadya. Bahan-bahan untuk keperluan pertimbangan dipersiapkan 

oleh Kepala Kantor Pertanahan. Rapat koordinasi disertai konsultasi dengan 

masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon. Konsultasi 

sebagaimana dimaksud meliputi empat aspek sebagai berikut: 

a. Penyebarluasan informasi mengenai rencana penanaman modal yang akan 

dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta 

penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut.  

b. Pemberian kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk 

memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari 

alternatif pemecahan masalah yang ditemui. 

c. Pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data 

sosial dan lingkungan yang diperlukan.  

d. Peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk dan 

besarnya ganti kerugian dalam perolehan tanah dalam pelaksanaan Izin 

Lokasi.  

Sehingga dituntut adanya pemberian izin yang tepat oleh instansi  yang 

berwenang untuk hal tersebut. Sementara itu izin lokasi untuk memperoleh hak 

atas tanah masih banyak ditemui tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku seperti yang terjadi pada perumahan Bumi Manti Claster 

yang melakukan permohonan izin dalam melakukan pembangunan perumahan. 

Perumahan Bumi Manti Claster dalam mengurus izin lokasi tidak melakukan izin 

pemindahan hak akan tetapi yang masih memperoleh jangka waktu pemberian 

izin lokasi yang secara normatif berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang-
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undang yang seharusnyaa hanya 12 (dua belas) hari saja, namun dalam prakteknya 

perumahan Bumi Manti Cluster mencapai 3 bulan untuk pembangunan perumahan 

seluas 13500m2.  Berdasarkan uraian diatas dan mengingat arti pentingnya 

peranan pemerintah dalam pelaksana pemberian izin untuk mendapatkan hak atas 

tanah dalam pembangunan khususnya pembangunan perumahan untuk dapat 

meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakatnya dan memperoleh penataan yang 

maksimal sehingga pembangunan perumahan tidak melanggar hak publik serta 

sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pemerintah dalam 

menjalankan fungsinya selaku pemberi izin untuk melakukan pembangunan 

perumahan juga diharapkan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang “Izin Lokasi Sebagai Syarat Perolehan Hak Atas Tanah 

Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dikemukakan diatas, maka penulis 

membuat perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pemberian izin lokasi sebagai syarat perolehan hak atas tanah 

dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan ? 

2. Faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat pemberian izin lokasi 

sebagai syarat perolehan hak atas tanah dalam penyelenggaraan 

pembangunan perumahan? 
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1.3 Ruang Lingkup Penelitian  

Berdasarkan permasalahan penelitian maka ruang lingkup penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Ruang lingkup bidang ilmu adalah Hukum Adminitrasi Negara, khususnya 

hukum Perizinan dan Perumahan. 

2. Ruang lingkup objek adalah pemberianizin lokasi sebagai upaya perolehan 

hak atas tanah dalam penyelenggaraan  pembangunan perumahan khususnya 

di perumahan Bumi Manti Claster di Kota Bandar Lampung. 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui cara memperoleh izin lokasi sebagai upaya perolehan hak 

atas tanah dalam penyelenggaraan  pembangunan perumahan. 

2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat memperoleh 

izin lokasi sebagai upaya perolehan hak atas tanah dalam penyelenggaraan  

pembangunan perumahan. 

1.5  Kegunaan Penelitian 

Kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang penulis lakukan 

ini antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Kegunaan Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini mempunyai kegunaan bagi perkembangan ilmu 

hukum khususnya hukum agraria, berkaitan izin lokasi sebagai upaya perolehan 

hak atas tanah dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan yang sesuai 
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dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan studi, 

literatur, tambahan ilmu pengetahuan dan bahan informasi bagi semua kalangan 

yang berkaitan dengan penegakan dan pengembangan ilmu hukum terutama 

lingkup hukum administrasi Negara dalam bidang administrasi daerah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Perolehan Tanah untuk Pembangunan Perumahan 

Dalam pembangunan perumahan harus ada perencanaan dan perancangan rumah 

yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Persyaratan teknis yang meliputi struktur bangunan,keamanan, 

keselamatan, kesehatan dan kenyamanan yang berhubungan dengan 

rancang bangun termaksuk kelengkapan prasarana dan fasilitas 

lingkungan. 

b. Persyaratan administratif yang meliputi perizinan usaha dari perusahaan 

pembangunan, izin lokasi, peruntukannya, status hak atas tanah, dan/atau 

izin mendirikan bangunan. 

c. Persyaratan ekologis yaitu persyaratan yang berkaitan dengan keserasian 

dan keseimbangan fungsi lingkungan (buatan, alam, dan sifat budaya) jadi 

perlu analisi dampak lingkungan. 

2.1.1  Pengertian Perolehan Tanah 

Berbicara tentang pembangunan selalu bertitik tolak pada tanah, sehingga dapat 

dikatakan bahwa tanah adalah suatu benda yang bernilai ekonomis dan dalam 

penggunaannya untuk pembangunan sering terjadi hambatan. Perolehan tanah 

untuk pembangunan dapat dibedakan antara sifatnya yang aktif dan pasif. Bersifat 
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aktif karena dilakukan kegiatan untuk mengadakan tanah, sedangkan bersifat pasif 

karena walaupun banyak yang membutuhkan tanah tetapi belum diwujudkan 

dalam suatu tindakan atau kegiatan. Keperluan akan tanah ada dalam rangka 

pembangunan fisik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. 

Tanah-tanah yang diperlukan dapat berstatus tanah Negara dan tanah hak. 

Sedangkan status hukum dari pihak yang memerlukan tanah akan menentukan 

cara yang akan ditempuh, oleh karena terkait dengan ketentuan-ketentuan dan 

syarat-syarat sebagai subyek hak atas tanah.
7
 

Sebagaimana tersebut di atas, maka pengertian pengadaan tanah diatur dalam 

Pasal 1 butir 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan 

Umum, dinyatakan bahwa : “Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk 

mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak 

atas tanah tersebut.”
8
 

Jika dalam menentukan besarnya ganti rugi tersebut tidak dicapai kata sepakat 

antara pimpinan proyek dengan para pemegang hak atas tanah, dengan demikian 

pemimpin proyek dapat mencari lokasi lain sebagai penggantinya dengan 

memberitahukan hal tersebut kepada camat atau walikota paling lambat dalam 

waktu 3 (tiga) hari sejak kata sepakat tidak tercapai.
9
 Istilah pengadaan tanah di 

                                                           
7
Ana Silviana, Op.Cit, hlm 21. 

8
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi 

Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 1 butir 1. 

9
I Wayan Suandra. Hukum Pertanahan Indonesia, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hlm  28. 
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pergunakan oleh Keppres 55 Tahun 1993 dan Perpres 36 Tahun 2005, sedangkan 

kegiatan perolehan tanah untuk pembangunan yang pakai oleh peraturan 

perundang-undangan sebelumnya disebut dengan pembebasan tanah. Namun 

Perpres 36 Tahun 2005 dicabut dengan Perpres 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan 

Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang berlaku 

efektif pada tanggal 5 Juni 2006. Pengertian pembebasan tanah ditemukan dalam 

Pasal 1 ayat (1) Permendagri Nomor 15 Tahun 1975, yang menyebutkan bahwa 

“Pembebasan tanah adalah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat 

diantara pemegang hak/penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan ganti 

rugi”. Istilah yang dipakai sekarang untuk mendapatkan tanah bagi pelaksanaan 

pembangunan untuk kepentingan umum adalah pengadaan tanah. 

Pelepasan hak atas tanah menurut Pasal 1 Butir 6 Perpres 36 Tahun 2005 

menentukan “Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan 

melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang 

dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah”. Kedua 

perbuatan hukum tersebut, yaitu pengadaan/pembebasan tanah dengan pelepasan 

hak atas tanah pada prinsipnya mempunyai pengertian yang sama. Letak 

perbedaannya ada pada pihak siapa yang memerlukan/membutuhkan 

tanah.Pembebasan tanah dan pelepasan hak atas tanah dilakukan apabila pihak 

yang membutuhkan tanah tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak (subyek 

hak). Dalam pembebasan tanah biasanya dilakukan terhadap areal tanah yang 

dibutuhkan sangat luas. Perbuatan hukum ini dilihat dari pihak yang 

membutuhkan tanah. Sedangkan pelepasan hak atas tanah dilakukan oleh pihak 
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pemilik tanah yang melepaskan haknya kepada Negara untuk kepentingan pihak 

lain secara sukarela. Dalam hal ini dilihat dari pihak pemilik tanah. 

Acara pelepasan hak atas tanah dapat digunakan bagi perolehan tanah untuk 

pelaksanaan pembangunan baik bagi kepentingan umum maupun kepentingan 

swasta. 

2.1.2 Pengertian dan Dasar Hukum Izin Lokasi Perumahan 

Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah 

yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai ijin 

pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha 

penanaman modal. Izin lokasi sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan 

pengadaan tanah untuk pembangunan. Pengadaan tanah untuk pembangunan 

harus dilakukan pula dengan memperhatikan keadaan masyarakat pada umumnya, 

oleh sebab itu jika ada suatu kegiatan pemerintah yang membutuhkan suatu 

tanah/lokasi maka tanah itu harus dibebaskan dari segala macam hak atas tanah 

dan dimohonkan kembali hak yang sesuai dengan maksud dari perusahaan 

tersebut. Perusahaan yang membutuhkan lahan harus memperoleh izin terlebih 

dahulu sebelum pembangunan dilakukan atau disebut izin lokasi. 

Jadi perolehan tanahnya harus didahului dengan adanya permohonan izin lokasi, 

yaitu izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah sesuai 

dengan tata ruang wilayah, yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak. 

Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, tentang izin lokasi, menjelaskan 
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bahwa Surat Keputusan mengenai izin lokasi ditandatangani oleh 

Bupati/Walikota.  

Diatur lebih lanjut dalam Pasal 7, bahwa  ”Apabila cara pemberian izin lokasi 

belum ditentukan oleh Bupati/Walikota, maka pemberian izin lokasi dilaksanakan 

menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas 

Tanah bagi Perusahaan Dalam RangkaPenanaman Modal”.Pasal 1 butir 1 

Peraturan Menteri Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 

1999, menyatakan :
10
”Ijin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan 

untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang 

berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut 

guna keperluan usaha penanaman modalnya.”Lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) 

angka a, yang menyebutkan bahwa :”Izin Lokasi dapat diberikan kepada 

perusahaan yang sudah mendapat persetujuan penanaman modal sesuai ketentuan 

yang berlaku untuk memperoleh tanah dengan luas tertentu sehingga apabila 

perusahaan tersebut berhasil membebaskan seluruh areal yang ditunjuk, maka luas 

penguasaan tanah oleh perusahaan tersebut dan perusahaan perusahaan lain yang 

merupakan satu group perusahaan dengannya, untuk usaha pengembangan 

perumahan dan pemukiman tidak lebih dari 400 Ha dalam satu propinsi dan 4000 

Ha untuk seluruh Indonesia.  

                                                           
10

Peratuan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 

tentang Tata Cara Memperoleh Izin dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan dalam rangka 

Penanaman Modal , Pasal 1 Butir 1. 
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Menurut Philipus Mandiri Hadjon Izin merupakan satu instrumen yang paling 

banyak digunakan dalam hukumadministrasi. Pemerintah menggunakan izin 

sebagai sarana yuridis untukmembatasi tingkah laku masyarakat. Izin ialahsuatu 

persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.Izin adalah 

perkenaan, pernyataan mengabulkan atau tidak melarang. Izinadalah salah satu 

instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukumadministrasi.Pemerintah 

menggunakan izin sebagai sarana yurudis untuk mengemudikantingkah laku para 

warga. Dapat dikatakan bahwa izin itu apabila pembuatperaturan secara umum 

tidak melarang suatu perbuatan, asal saja dilakukan sesuaiketentuan yang ada. 

Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orangyang memohonnya 

untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnyadilarang. Ini 

menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentinganumum 

mengharuskan pengawasan khusus.Izin adalah suatu tindakan dilarang, terkecuali 

diperkenankan, dengan tujuan agardalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan 

dengan perkenaan dapat denganteliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap 

kasus. 

2.1.3  Perolehan Izin Lokasi Untuk Pembangunan Perumahan 

Ketentuan izin dalam pembangunan perumahan diatur dalam pasal 26 Undang-

Undang No.1 tahun 2011 yaitu: 

1. Hasil perencanaan dan perancangan rumah harus memenuhi persyaratan 

teknis, administratif, tata ruang dan ekologis. 

2. Persyaratan yang dimaksut merupakan syarat bagi diterbidkannya izin 

mendirikan bangunan. 
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3. Perencanaan dan perancangan rumah sebagai mana dimaksud merupakan 

bagian dari perencanaan perumahan dan/atau permukiman. 

Penjelasan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 2011Tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman memberikan penjelasan mengenai persyaratan dalam 

perencanaan dan perancangan rumah, yaitu: 

a. Persyaratan teknis  

Yang dimaksud dengan persyaratan teknis antara lain persyaratan tentang 

struktur bangunan, keamanan, keselamatan, kesehatan dan kenyamanan 

yang berhubungan dengan rancang bangun, termaksuk kelengkapan 

prasarana dan fasilitas lingkungan. 

b. Persyaratan Administratif  

Yang dimaksut dengan persyaratan administratif antara lain perizinan 

usaha dari perusahaan pembangunan, izin lokasi, peruntuknnya, status hak 

atas tanah, dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

c. Persyaratan Ekologis  

Yang dimaksut dengn persyaratan ekologis adalah persyaratan yang 

berkaitan dengan keserasian dan keseimbangan, fungsi lingkungan, baik 

antara lingkungan buatan dan lingkungan alam maupun dengan social 

budaya, termaksuk nilai-nilai budaya bangsa yang perlu dilestarikan. Yang 

termaksuk persyratan ekologis antar lain analisi dampak lingkungan dalam 

pembangunan perumahan. 

Antara izin lokasi dengan RTRW memiliki hubungan karena sebelum Izin Lokasi 

diberikan, penting untuk diketahui bahwa tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin 
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Lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku 

diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal 

yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal 

yang dimilikinya. 

Izin Lokasi ini diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan 

tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan 

tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta 

kemampuan tanah. Izin Lokasi diberikan dalam surat keputusan pemberian Izin 

Lokasi yang ditandatangani oleh Bupati/Walikotamadya atau, untuk Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta, oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah 

diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait, yang dipimpin oleh Gubernur 

Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau oleh pejabat yang ditunjuk secara 

tetap olehnya. 

Izin lokasi dalam pembangunan perumahan juga diatur dalam Pasal 114 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 1Tahun 2011, yaitu pemeliharaan atau pelepasan hak 

atastanah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c dilakukan setelah 

badan hukum memperoleh izin lokasi. 

Dari ketentuan Pasal 26 menunjukkan bahwa izin lokasi merupakan salah satu 

syarat dalam pembangunan perumahan oleh penyelenggara pembangunan 

perumahan. Izin lokasi merupakan salah satu syarat administratif dalam 

pembangunan perumahan. Undang-undang No.1 tahun 2011 tidak memberikan 

pengertian izin lokasi maupun prosedur memberikan izin lokasi bagi 

penyelenggara pembangunan perumahan. Untuk mendapat pemahaman tentang 
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izin lokasi perlu mengkaji peraturan perundang-undangan yang secara khusus 

mengatur tentang izin lokasi. 

Izin lokasi sebagai izin pemanfaatan ruang diatur dalam pasal 26 ayat (3) Undang-

Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penata Ruang, yaitu rencana tata ruang 

wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan 

dan administasi pertanahan. Selanjutnya ketentuan pasal 28 Undang-undamg 26 

tahun 2007 menetapkan bahwa pasal 26 ayat (3) diberlakukan juga pada rencana 

tata ruang wilayah kota. 

Menurut Philipus M. Hadjon, izin adalah persetujuan dari pemerintah berdasarkan 

undang-undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu 

menyimpang dari ketentuan larangan perundangan. Sependapat dengannya JJH 

dalam bukunya yang berjudul Rechts Reflekties yang diterjemahkan oleh Arief 

Shindarta menyatakan bahwa izin adalah pembolehan khusus untuk melakukan 

sesuatu yang sevara umum dilarang. Izin memuat suatu persetujuan yang 

merupakan dasar pengeciualian untuk melakukan suatu larangan. Pengecualian 

tersebut harus diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menunjukkan 

legalitas sebagai ciri negara hukum yang demokratis. Ateng Syafudhin 

membedakan perizinan menjadi empat macam yaitu: 

a. Izin bertujuan dan berarti menghilangkan haling, hal ini dilarang menjadi 

boleh, dan penolakan atas permohonan izin memerlukan rumusan yang 

limitatif 

b. Dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebenarnya secara 

formal tidak diizinkan. Jadi dispensasi merupakan hal yang khusus. 
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c. Lisensi adalah izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu 

perusahaan. 

d. Konsensi merupakan suatu izin sehubungan dengan pekerjaan besar 

berkenaan dengan kepentingan yang seharusnya menjadi tanggungjawab 

Pemerintah, namun oleh Pemerintah di berikan hak penyelenggaraan 

kepada pemegang izin yang bukan pejabat Pemerintahan.  Bentuknya 

dapat berupa kontraktual atau bentuk kombinasi atau lisensi dengan 

pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat 

tertentu. 

Tujuan pemberian izin dinyatakan oleh Philipus M. Hadjon, yaitu dapat berupa: 

a. Keinginan mengarahkan 

b. Mencegah bahaya bagi lingkungan  

c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu 

d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit 

e. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas  

Tatiek Sri Djjatmiati menyatakan bahwa izin adalah suatu sarana hukum yang 

dipakai oleh pemerintah dalam mengendalikan kehidupan masyarakat agar tidak 

menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Sependapat dengannya Asep 

Warlan Yususf  menyatakan bahwa izin adalah suatu instrument pemerintah yang 

bersifat yuridis previkatif yang digunakan sebagi sarana hukum administrasi 

untuk mengendalikan perilaku masyrakat. Fungsi izin selain mengandalikan 

aktivitas masyarakat oleh pemerintah, namun izin juga berfungsi memberikan 
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kontribusi positif bagi kegiatan perekonomian yaitu sebagai salah satu upaya 

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Pada dasarnya izin merupakan penetapan tertulis dari pemerintah termaksuk 

pemerintah daerah di dalamnya terdapat hak dan kewajiban bagi pemegang izin. 

Pemegang izin berhak menggunakan izin sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 

terdapat pada izin. Pemegang izin juga berkewajiban memenuhi ketentuan-

ketentuan yang terdapat dalam izin. Izin merupakan Keputusan Tata Usaha 

Negara (KTUN) karena izin diterbitkan oleh badan/pejabat tata usaha negara yang 

melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Izin diterbitkan atas permohonan tertulis yang diajukan oleh 

perseorangan atau badan hukum perdata. Izin digunakan oleh pemohon izin 

sebagai legitimasi terhadap suatu kegiatan yang sebenarnya dilanggar dan sebagai 

sarana bagi pemerintah untuk mengendalikan kegiatan tertentu yang dilarang. 

Dalam pelaksanaan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 2011 

menjelaskan bahwa izin lokasi merupakan salah satu syarat administratif dalam 

pembangunan perumahan bagi penyelenggara pembangunan perumahan. Izin 

lokasi dalampembangunan perumahan merupakan pengendalian penggunaan 

tanah untuk pembangunan perumahan oleh penyelenggara pembangunan 

perumahan. Menurut Pasal 1 angka 1 Permen Agraria/Kepala BPN No.2 Tahun 

1999 yang dimaksut dengan izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada 

perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman 

modal yang berlaku sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah 

tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 

1 ayat 1 tersebut bagi perusahaan yang akan memperoleh hak atas tanah wajib 
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memiliki izin lokasi. Dengan memiliki izin lokasi, perusahaan tidak perlu 

melakukan pemindahan hak. Pemindahan hakatas tanah yang memerlukan izin 

antara lain: 

a. Pemindahan Hak Milik atas tanah pertanian  

b. Pemindahan hak milik untuk bangunan, jika penerimaan hak sudah 

mempunyai 5 bidang tanah atau lebih 

c. Pemindahn Hak Guna Usaha. 

d. Pemindahan Hak Guna Bangunan atas tanah negara, jika penerima hak 

badan hukum. 

e. Pemindahan Hak Guna Bangunan atas tanah negar,jika penerima hak 

merupakan perseorangan yang sudah mempunyai 5 bidang Tanah atau 

lebih. 

f. Pemindahn Hak Pakai Atas Tanah Negara, jika penerima hak adalah orang 

asing atau badan hukum. 

g. Pemindahan hak pakai atas tanah negara jika penerima hak merupakan 

Warga Negara Indonesia yang sudah mempunyai 5 bidang tanah atau 

lebih. 

Eman Ramelan menyatakan bahwa perumusan izin lokasi sekaligus sebagai 

pemindahan hak dalam rangka efisiensi, mengingat terbitnya izin lokasi dapat 

ditindak lanjuti oleh perolehan hak melalui pemindahan hakatas tanah. Perusahaan 

yang telah memperoleh izin lokasi tidak perlu mengurus izin pemindahan hakatas 

tanah kepada instansi yang berwenang. Hal ini dimaksudkan disamping untuk 

melakukan efisiensi, juga menyelenggarakan prosedur perolehan ha katas tanah 

bagi perusahaan. Pasal 4 ayat (4) Permen Agraria/Kepala BPN No.2 Tahun 1999 
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menetapkan bahwa badan-badan usaha yang tidak wajib memiliki izin lokasi 

dalam perolehan tanah antara lain: 

a. BUMN yang berbentuk Perusahaan  Umum (Perum) dan BUMD. 

b. Badan usaha yang seluruh atau sebagaian besar sahamnya dimiliki oleh 

negar, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Daerah 

c. Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh 

masyarakat dalam rangka “go public”. 

Pasal 2 Permen Agraria menetapkan bahwa setiap perusahaan yang memperoleh 

persetujuan penanaman modal wajib mempunyai izin lokasi untuk memperoleh 

tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal yang 

bersangkutan. Izin lokasi tidak diperlukan dan sudah dianggap sudah dipunyai 

oleh perusahaan yang bersangkutan dalam hal : 

a. Tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan dari para pemegang 

saham. 

b. Tanah yang akan diperoleh merupakan tanh yang sudah dikuasai oleh 

perusahaan lain dalam rangka melanjutkan sebagian atau seluruh rencana 

penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh 

persetujuan dari instansi yang berwenang. 

c. Tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha 

industri dalam suatu kawasan industry. 

d. Tanah yang akan diperoleh berasal dari otoritas atau badan penyelenggara 

pembangunan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan 

pengembang tersebut. 
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e. Tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perusahaan yang sudah 

berjalan dan untuk perluasan itu diperoleh izin perluasan usaha sesuai 

ketentuan yang berlaku, sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan 

lokasi usaha yang bersangkutan. 

f. Tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal 

tidak lebih dari 25 ha untuk usaha pertanian atau lebih dar 10 ha. 

g. Tanah yang akan digunakan untuk melaksanakan rencana penanaman 

modal adalah tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang 

bersangkutan. 

Izin lokasi dapat diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat persetujuan 

penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku untuk memperoleh tanah dengan 

luas tertentu sehingga apabila perusahaan tersebut berhasil membebaskan tanah 

dengan luas tertentu sehingga apabila perusahaan tersebut berhasil membebaskan 

seluruh areal yang ditunjuk, maka luas pengusahaan tanah oleh perusahaan 

tersebut dan perusahaan-perusahaan lain merupakan satu grup perusahaan 

dengannya tidak lebih luas dari luasan sebagai berikut: 

a. Untuk perumahan dan permukiman  

1. Kawasan perumahan dan permukiman satu provinsi 400 ha dan 

seluruh Indonesia 4.000 ha 

2. Kawasan resor- perhotelan satu provinsi 200 ha dan seluruh Indonesia 

2.000 ha 

b. Untuk kawasan industri satu provinsi 400 ha dan seluruh Indonesia 4.000 

ha 
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c. Untuk usaha perkebunan yang diusahakan dalam bentuk perkebunan besar 

dengan diterbitkannya hak guna usaha: 

1. Komodita tebu satu provinsi 6.000 ha dan seluruh Indonesia 150.000 

ha 

2. Komoditas lainnya satu provinsi 20.000 dan seluruh Indonesia 100.000 

ha 

 

d. Untuk usaha tambah: 

1. Pulau Jawa satu provinsi 100 ha dan seluruh jawa 1.000 ha 

2. Luar pulau jawa satu provinsi 200 ha dan seluruh luar jawa 2.000 ha. 

Pasal 5 ayat (1) Permen Agraria/Kepala BPN No.2 Tahun 1999 menempatkan 

jangka waktu izin lokasi yaitu: 

a. Izin lokasi seluas sampai dengan 25 ha  satu tahun 

b. Izin lokasi seluas lebih dari 25 ha s/d 50 ha dua tahun 

c. Izin lokasi seluas lebih 50 ha tiga tahun 

Perolehan pemegang izin lokasi harus disesuaikan dalam jangka waktu izin lokasi. 

Apabila jangka waktu izin loksai yang ditentukan perolehan tannah belum selesai 

maka izin lokasi dapat diperpanjang 1 tahun apabila tanah yang sudah diperoleh 

mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditujukan dalam izin lokasi. Apa 

bila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu izin yang 

ditentukan, termasuk perpanjangannya maka perolehan tanah tidak dapat lagi 

dilakukan oleh pemegang izin lokasi terhadap bidang-bidang tanah yang sudah 

diperoleh dilakukan tindakan, sebagai berikut: 
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a. Digunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan 

penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apa 

bila diperlikan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga 

diperoleh bidang tanah yang merupakan suatu kesatuan bidang. 

b. Dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat. 

Prosedur perolehan izin lokasi bagi perusahaan swasta yang akan memperoleh 

tanah melalui tahapan, sebagai berikut: 

a. Mengajukan permohonan izin lokasi kepada bupati/walikota melalui 

kantor pertanahan kabupaten/kota. 

b. Setelah menerima permohonan izin lokasi kantor pertanahan setempat 

memeriksa kelengkapn berkas permohonan izin lokasi. 

c. Pelaksanaan rapat kordinasi yang disiapkan oleh kanrtor pertanahan 

setempat di pimpin oleh Bupati/Walikotaatau pejabat yang ditunjuk secara 

tetap bersama SKPD yang berhubungan dengan izin lokasi. 

d. Persipan pembuatan naskah surat keputusan izin lokasi 

e. Penandatangan suran keputusan izin lokasi oleh Bupati/Walikota atau 

Gubernur untuk DKI. 

f. Penyampaian surat keputusan izin lokasi 

Dalam pemberian izin lokasi pemegang hak atas tanah yang terkena izin lokasi 

diberikan kebebasan untuk mendaftakan hakatas tanahnya ke kantor Pertanahan. 

Jika hak atas tanahnya sudah bersertifikat sedah tentun harga tanah atau nilai ganti 

kerugiannya jauh lebih tinggi dibanding dengan hak atas tanak yang belum 

bersertifikat. Bagi pemegang hak atas tanah yang penting bukan memerlukan hak 
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atas tanahnya melainkan siapa yang dapat memberikan harga atau ganti rugi yang 

lebih tinggi. 

Pembangunan perumahan dapat diselenggarakan oleh badan usaha yang 

berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Persero, Perum, Lembaga Negara, 

Kementrian, Lembaga Negara non Kementrian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah 

Kabupaten/Kota, Badan Otorita, Yayasan. Tidak semua penyelenggara 

pembangunan perumahan memerlukan izin lokasi dalam pembangunan 

perumahan. Penyelenggara pembangunan perumahan yang berbentuk PT. Bentuk 

rumah yang dibangun dapat berupa rumah tinggal, rumah deret, rumah susun. 

2.2Perumahan dan Kawasan Permukiman 

2.2.1 Pengertian Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai  lingkungan tempat 

tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan yaitu 

kelengkapan dasar fisik lingkungan,misalnya penyediaan air minum, pembuangan 

sampah, tersedianya listrik, telepon , jalan, yang memungkinkan lingkungan 

permukiman berfungsi sebagaimana mestinya. Rumah adalah tempat untuk 

melepaskan lelah, tempat bergaul, dan membina rasa kekeluargaan diantara 

anggota keluarga,tempat berlindung keluarga dan menyimpan barang berharga. 

Rumah adalah struktur fisisk terdiri dari ruangan, halaman, dan area sekitarnya 

yang dipakai sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga (UU RI No. 1 

Tahun 2011). 

Menurut WHO, rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat 

berlindung, dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta 
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keadaan sosialnya, baik untuk kesehatan keluarga dan individu (komisi WHO  

Mengenai Kesehatan dan lingkungan,2011). 

Menurut American Public Health Asociation (APHA) rumah dikatakan sehat 

apabila: 

1. Memenuhi kebutuhan fisik dasar seperti temperature lebih rendah dari udara 

dari udara diluar rumah, penerangan yang memadai, ventilasi yang nyaman, 

dan kebisingan. 

2. Memenuhi kebutuhan kejiwaan. 

3. Melindungi penghuninya dari penularan penyakit menular yaitu memiliki 

penyediaan air bersih, sarana pembuangan sampah dan saluran pembuangan 

air limbah yang saniter dan memenuhi syarat kesehatan serta, 

4. Melindungi penghuninya dari kemungkinan terjadinya kecelakaan dan 

bahaya kebakaran, seperti fondasi rumah yang kokoh, tangga yang tidak 

curam, bahaya kebakaran karena arus pendek listrok, keracunan, bahkan dari 

ancaman kecelakaan lalu lintas. 

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tantang Perumahan dan 

Permukiman, terdapat beberapa pengertian dasar yaitu:  

a. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau 

hunian dan sarana pembinaan keluarga. 

b. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan 

tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi prasarana dan 

sarana lingkungan. 

c. Permukiman adalah satuan kawasan perumahan lengkap dengan 

prasarana lingkungan, prasarana umum, dan fasilitas sosial yang 
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mengandung keterpaduan kepentingan dan keselarasan pemanfaatan 

sebagai lingkungan kehidupan 

d. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang 

memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang 

layak, sehat, aman, dan, nyaman. 

e. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk 

mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, 

budaya, dan ekonomi. 

f. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan  

lingkungan hunian. 

2.2.2   Unsur-Unsur Perumahan 

Unsur-unsur dalam perumahan antara lain sebagai berikut: 

1. Lingkungan alami: lahan permukiman dan tanah. 

2. Kegiatan sosial: manusia (individu), rumahtangga, komunitas 

(siskamling,dll) 

3. Bangunan-bangunan rumah tinggal 

4. Sarana dasar fisik dan pelayanan sosial-ekonomi: 

a. Warung dan toko kebutuhan sehari-hari 

b. Taman bermain, masjid, dll. 

5. Sitem jaringan prasarana dasar fisik; 

a. Jaringan jalan. 

b. Saluran Drainase. 

c. Sanitasi. 
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d. Air bersih. 

e. Listrik, komunikasi 

2.2.3 Asas Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

Perumahan dan permukiman diselenggarakan berdasarkan asas : 

a. Asas kesejahteraan adalah memberikan landasan agar kebutuhan 

perumahan dan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat 

dapat terpenuhi sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dari 

berdab, serta melaksanakan fungsi sosialnya. 

b. Asas keadilan dan pemerataan adalah memberikan landasan aga hasil 

pembangunan dibidang perumahan dan kawasan permukiman dapat 

dinikmati secra proposional dan merata bagi seluruh rakyat. 

c. Asas kenasionalan adalah memberikan landasan agar hak kepemilikan 

tanah hanya berlaku untuk warga negara Indonesia, sedangkan hak 

menghuni dan menempati oleh orang asing hanya dimungkinkan 

dengan cara hak sewa atau hak pakai atas rumah. 

d. Asas keefesienan dan kemanfaatan adalah memberikan landasan agar 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan 

dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki berupa sumber daya 

tanah, teknologi rancang bangun, dan industri bahan bangunan yang 

sehat untuk memberikan keuntungan dan manfaat sebesar besarnya 

bagi kesejahteraan rakyat. 

e. Asas keterjangkauan dan kemudahan adalah memberikan landasan 

agar hasil pembangunan dibidang perumahan dan kawasan 
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permukiman dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, serta 

mendorong terciptanya iklim kondusif dengan memberikan 

kemudahan bagi MBR agar setiap warga negara Indonesia mampu 

memenuhi kebutuhan dasar akan perumahan dan permukiman. 

f. Asas kemandirian dan kebersamaan adalah memberikan landasan agar 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman bertumpu pada 

prakarsa, swadaya  dan peran masyarakat turut serta mengupayakan 

pengadaan dan pemeliharaan terhadap aspek-aspek perumahan dan 

kawasan permukiman sehingga mampu membangkitkan kepercayaan, 

kemampuan, dan kekuatan sendiri, serta terciptanya kerja sama antara 

pemangku kepentingan dibidang perumahan dan kawasan 

permukiman. 

g. Asas kemitraan adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan 

perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan 

Pemerintahan Daerah dengan melibatkan peran pelaku usaha dan 

masyarakat, dengan prinsip saling memerlukan, mempercayai, 

memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung 

maupun tidak langsung. 

h. Asas keserasian dan keseimbangan adalah memberikan landasan agar 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan 

dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, 

keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, 

keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah, serta 

memperhatikan dampak terhadap lingkungan. 
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i. Asas keterbatuan adalah memberikan landasan agar penyelengaraan 

perumahan dan kawasan pemukiman dilaksanakan dengan memadukan 

kebijakan dalam perncanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan 

pengendalian, baik intra- maupun antarinstansi serta sektor terkait 

dalam kesatuan yang bulat dan utuh, saling menunjang, dan saling 

mengisi. 

j. Asas kesehatan adalah memberikan landasan agar pembangunan 

perumahan dan kawasan pemukiman memenuhi standar rumah sehat, 

syarat kesahatan lingkungan, dan prilaku hidup sehat. 

k. Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah memberikan landasan agar 

penyediaan perumahan dan kawasan pemukiman dilakukan dengan 

memperhatikan kondisi lingkungan hidup, dengan menyesuaikan 

dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan 

jumlah penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk 

generasi sekarang dan generasi yang akan datang. 

l. Asas kesahatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan adalah 

memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan 

pemukiman memperhatikan masalah kesahatan dan keamanan 

bangunan beserta infrastrukturnya, kesehatan dan keamanan 

lingkungandan berbagai ancaman yang membahayakan penghuninya, 

ketertiban administrasi, dan keteraturan dalam pemanfaatan perumahan 

dan kawasan pemukiman. 
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2.2.4  Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Penyelenggaraan rumah 

dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu 

kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan 

rakyat.Penyelenggaraan rumah dan perumahan sebagaimana dimaksud 

dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk 

menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau 

memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan 

teratur.
11

Penyelenggaraan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

meliputi:  

a. perencanaan perumahan; 

Perencanaan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah 

yang terdiri atas perencanaan dan perancangan rumah; setrta perencanaan 

prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.Perencanaan perumahan 

yang dimaksud merupakan bagian dari perencanaan permukiman yang 

mencakup rumah sederhana, rumah menengah, dan/atau rumah mewah. 

b. pembangunan perumahan; 

Pembangunan perumahan dilakukan dengan mengembangkan teknologi 

dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta mengembangkan 

industri bahan bangunan yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya 

dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan. Industri bahan 

bangunan wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia.Pembangunan 

rumah meliputi pembangunan rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah 

                                                           
11

Ibid, pasal 19 
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susun. Pembangunan rumah dikembangkan berdasarkan tipologi, ekologi, 

budaya, dinamika ekonomi pada tiap daerah, serta mempertimbangkan 

faktor keselamatan dan keamanan. Pembangunan rumah dapat dilakukan 

oleh setiap orang, Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dan harus 

dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 

c. pemanfaatan perumahan; 

Pemanfaatan perumahan digunakan sebagai fungsi hunian dan dapat 

digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan 

dan tidak mengganggu fungsi hunian. Selain digunakan untuk fungsi 

hunian harus memastikan terpeliharanya perumahan dan lingkungan 

hunian. Ketentuan mengenai pemanfaatan rumah sebagaimana dimaksud  

diatur dengan peraturan daerah. 

d. pengendalian perumahan. 

Pengendalian perumahan dimulai dari tahap perencanaan, pembangunan 

dan pemanfaatan. Pengendalian perumahan dilaksanakan oleh Pemerintah 

dan/atau pemerintah daerah dalam bentuk perizinan, penertiban, dan/atau 

penataan.  

Perencanaan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah. 

Perencanaan perumahan yang dimaksud terdiri atas perencanaan dan perancangan 

rumah; dan perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan. 

Perencanaan perumahan merupakan bagian dari perencanaan permukiman yang 

mencakup rumah sederhana, rumah menengah, dan/atau rumah mewah.
12

 

 

                                                           
12

Ibid, pasal 23 
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2.2.5  Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman  

Perencanaan merupakan satu kesatuan yang utuh dari rencana pembangunan 

nasional dan rencana pembangunan daerah perencanaan diselenggarakan oleh 

Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. 

Perencanaan disusun pada tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota yang 

dimuat dan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana 

pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

Perencanaan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai dengan rencana tata 

ruang wilayah. Perencanaan kawasan permukiman dimaksudkan untuk 

menghasilkan dokumen rencana kawasan permukiman sebagai pedoman bagi 

seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan permukiman. 

Pedoman digunakan untuk memenuhi kebutuhan lingkungan hunian dan 

digunakan untuk tempat kegiatan pendukung dalam jangka pendek, jangka 

menengah, dan jangka panjang. Perencanaan kawasan permukiman dapat 

dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang. Dan dokumen 

rencana kawasan permukiman ditetapkan oleh bupati/walikota. Serta Perencanaan 

kawasan permukiman harus mencakup peningkatan sumber daya perkotaan atau 

perdesaan, mitigasi bencana dan penyediaan atau peningkatan prasarana, sarana, 

dan utilitas umum. 

Dan pembinaan perencanaan dilakukan terhadap penyusunan perencanaan 

program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat 

nasional, provinsi, atau kabupaten/kota yang ditetapkan dalam rencana 
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pembangunan jangka panjang, jangka menengah, tahunan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; perencanaan pembangunan dan pengembangan 

perumahan dan kawasan permukiman tingkat nasional, provinsi, dan 

kabupaten/kota. 

2.2.6  Pengawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2011 meliputi pemantauan, evaluasi, dan koreksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

a. Kegiatan pemantauan merupakan kegiatan untuk melakukan pengamatan 

dan pencatatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 

b. Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai dan mengukur hasil 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 

c. Kegiatan koreksi merupakan kegiatan untuk memberikan rekomendasi 

perbaikan terhadap hasil evaluasi penyelenggaraan perumahan dan 

kawasan permukiman 

2.2.7 Pembinaan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi 

tanggung jawab Menteri pada tingkat nasional;Gubernur pada tingkat provinsi; 

danBupati/Walikota pada tingkat kabupaten/kota 

Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan 

secara berjenjang dari: 

a. Menteri kepada gubernur, bupati/walikota, dan pemangku kepentingan; 

b. Gubernur kepada bupati/walikota dan pemangku kepentingan; dan 
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c. Bupati/Walikota kepada pemangku kepentingan 

Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan 

terhadap aspek perencanaan, pengaturan, pengendalian dan 

pengawasan.Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 

dilaksanakan dengan cara: 

a. Koordinasi; 

b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan; 

c. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi; 

d. Pendidikan dan pelatihan; 

e. Penelitian dan pengembangan; 

f. Pendampingan dan pemberdayaan; dan/atau 

g. Pengembangan sistem layanan informasi dan komunikasi. 

2.3 Penanaman Modal 

2.3.1 Pengertian Penanaman Modal 

Modal adalah segala sesuatu yang dimiliki, selain uang dapat pula berupa benda, 

baik benda yang berwujud atau tidak berwujud, seperti tanah dan bangunan di 

atasnya, peralatan seperti mesin-mesin penunjang kegiatan usaha dan sebagainya. 

Sedangkan menurut Pasal 1 Angka (7) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal (Selanjutnya disingkat UUPM) menyatakan bahwa 

modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang 

dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Istilah penanaman 

modal merupakan terjemahan dari kata investment, yang berasal dari bahasa 
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Inggris. Investment diterjemaahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi 

“investasi” atau ”penanaman modal”.  

Istilah investasi sering digunakan berkaitan dengan hubungan internasional, 

sedangkan istilah penanaman modal lebih sering ditemukan dalam berbagai 

ketentunan perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut 

mempunyai pengertian yang sama. Pasal 1 Angka (1) UUPM menyatakan bahwa 

penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh 

penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan 

usaha di wilayah negara Republik Indonesia. UUPM ini tidak membedakan antara 

penanaman modal dalam negeri dengan penanaman modal asing, namun masih 

menggunakan istilah penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing 

seperti halnya dalam undang- undang terdahulu, yaitu Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nsioanal, 1997:386) investasi 

merupakan penanaman modal atau modal dalam suatu perusahaan/proyek untuk 

tujuan memperoleh keuntungan.  

Pengertian penanaman modal atau investasi menurut Kamus Hukum Ekonomi 

adalah penanaman modal yang biasanya dilakukan untuk jangka panjang misalnya 

berupa pengadaan aktiva tetap perusahaan/member sekuritas dengan maksud 

untuk mencapai keuntungan.  

Arti penanaman modal menurut Andean Pact pada pokoknya menekankan pada 

pengertian penanaman modal asing yang dilakukan para penanam modal asing 
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secara perorangan. Dhanieswara K Harjono berpendapat bahwa penanaman modal 

adalah penyerahan sejumlah uang yang digunakan sebagai modal dalam suatu 

perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. 

Berdasarkan beberapa pengertian tentang penanaman modal atau investasi di atas, 

penulis memberi pengertian bahwa penanaman modal atau investasi merupakan 

kegiatan penyerahan uang atau benda (alat-alat untuk perusahaan) sebagai modal 

dalam suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan di kemudian hari.   

2.3.2 Jenis-jenis Penanaman Modal  

Berdasarkan sumber modalnya, UUPM mengklasifikasikan penanaman modal ke 

dalam 2 (dua) bagian yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal 

asing yaitu: 

a. penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk 

melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan 

oleh penanam modal dalam negeri menggunakan modal dalam negeri. 

Penanam modal dalam negeri merupakan perseorangan warga negara 

Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah. 

b. penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk 

melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan 

oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing 

sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam 

negeri. Penanam modal asing merupakan perseorangan warga negara 

asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing. Berdasarkan uraian 

di atas, dapat disimpulkan bahwa penanaman modal asing merupakan 
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perusahaan berbentuk perseroan terbatas berbadan hukum Indonesia yang 

ada pemegang saham asingnya, tidak penting berapa persen besarnya 

saham asing tersebut, sedangkan penanaman modal dalam negeri 

merupakan perusahaan yang seratus persen sahamnya dimiliki oleh 

pengusaha dalam negeri.  

Namun kedua-duanya tetap merupakan suatu perusahaan Indonesia yang berbadan 

hukum Indonesia dan tunduk kepada hukum Indonesia. Selain pembagian 

penanaman modal tersebut, penanaman modal juga diklasifikasikan menjadi 2 

(dua) bagian besar, yaitu penanaman modal secara langsung (direct investment) 

atau disebut juga penanaman modal jangka panjang dan investasi tidak langsung 

(inderect investment) atau disebut juga portfolio investment.  

a. Penanaman Modal Secara Langsung (direct investment) Penanaman modal 

secara langsung atau disebut juga penanaman modal jangka panjang. 

Pemaknaan jenis pananaman modal secara langsung ini umumnya 

dikaitkan dengan keberadaan kegiatan pengolahan modal. Kegiatannya 

dapat dilakukan dalam bentuk:  

1. mendirikan perusahaan patungan (joint venture company) bersama- 

sama dengan mitra lokal;  

2. melakukan kerja sama kegiatan (joint operatin scheme) tanpa 

membentuk perusahaan yang baru;  

3. mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam 

perusahaan lokal;  

4. memberikan bantuan teknis dan manajerial perusahaan (technical and 

management assistance) 
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5. pemberian lisensi, dll.  

b. Investasi tidak Langsung (inderect investment) Investasi tidak langsung 

atau disebut juga portfolio investment. Jenis penanaman modal dalam 

konsep tidak langsung biasanya bercirikan:  

1. pemegang saham tidak memiliki kontrol pada manajemen 

perusahaan/perseroan dalam usaha sehari-hari;  

2. faktor resiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehingga pada 

dasarnya dipastikan tidak menggangu perusahaan dalam 

mengendalikan jalannya kegiatan;  

3. umumnya tidak dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional yang 

berlaku (international customary law).  

Penanaman modal ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi 

berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, 

meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong 

pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi 

kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam 

negeri maupun dari luar negeri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

2.3.3 Fungsi Badan Penanaman Modal dan Perizinan  

Badan Penanaman Modal dan Perizinan kota Bandar Lampung mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah dalam hal pelayanan 

perizinan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal. Badan 

Penanaman Modal dan Perizinan mempunyai fungsi, yaitu: 
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1. Perumusan-perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan perizinan 

dan penanaman modal.  

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan daerah sesuai dengan 

lingkup tugasnya.  

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.  

4. Pengoordinasian dalam pelayanan program pengawasan, pemantauan 

dan retruibusi dibidang pelayanan perizinan dan penanaman modal.  

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 

tugas dan fungsinya.  

2.4 Dasar Hukum  

Izin lokasi dalam perolehan haka atas tanah untuk pembangunan perumahan 

diatur dalam: 

1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok Agraria 

2. Undang-Undang No.26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 

3. Undang-Undang No. 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman 

4. Permen Agraria/Kepela BPN No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi 

5. Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah 

6. PKBPN No.1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan 

Pertanahan 

7. PKBPN No.2 tahun 2011tentang Pedoman Pertimbangan Teknis 

Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin 

Perubahan Penggunaan Tanah 
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8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.10 Tahun 2011 Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung  

9. Peraturan Walikota No. 118 Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Lokasi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

normatif dan pendekatan empiris. 

1. Pendekatan normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan dengan 

cara membaca, mengutip, dan menganalisis teori – teori hukum dan 

peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan permasalahan 

dalam penelitian. 

2. Pendekatan empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan 

pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada  

3.2 Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Data Primer yaitu data utama yang diperoleh secara langsung dari lokasi 

penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan informan untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. 

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan 

mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan 
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dokumen yang berhubungan dengan permasalahhan yang dibahas. Data 

sekunder terdiri dari : 

a. Bahan hukum primer, yaitu hukum yang mengikat berupa : 

1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok Agraria 

2. Undang-Undang No.26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 

3. Undang-Undang No. 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 

4. Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2004 Tentang Penatagunaan 

Tanah 

5. PKBPN No.1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan 

Pengaturan Pertanahan 

6. PKBPN No.2 tahun 2011tentang Pedoman Pertimbangan Teknis 

Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan 

Izin Perubahan Penggunaan Tanah 

7. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.10 Tahun 2011 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung  

8. Peraturan Walikota No. 118 Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin 

Lokasi 

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya 

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu 

menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi : 

1. Buku-buku mengenai Hukum Agraria Indonesia, buku Hukum 

Administrasi Nasional, buku mengenai pengadaan tanah, buku 
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mengenai perumahan dan permukiman, serta buku-buku 

metodelogi penelitian. 

2. Hasil karya ilmiah para sarjana tentang Pertanahan. 

3. Hasil penelitian tentang Pertanahan. 

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

ataupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder 

meliputi kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia. 

3.3  Prosedur pengumpulan data  

Untuk mendapatkan data yang diperoleh dalam penelitian ini digunakan dengan 

dengan cara: 

a. Studi Kepustakaan  

Studi Kepustakaan dengan cara menelaah, membaca buku-buku, 

mempelajari, mencatat, dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-

undangan yang ada kaitannya dengan hal yang dibahas. 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan adalah cara mengumpulkan keterangan yang berupa data 

primer, yang langsung diperoleh dari informan, yaitu Ibu Refi Bagian 

Pemberian Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Bandar Lampung,  

Perumahan Bumi Manti Claster, Bapak Ahmad Efendi Bagian 

Pemerintahan Kota Bandar Lampung. Adapun caranya dengan 

menggunakan teknik wawancara yaitu dengan mengadakan tanya jawab 
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langsung dengan informan dan responden yang berhubungan dengan 

penelitian tersebut. 

3.4 Prosedur Pengolahan data  

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah 

diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan 

dengan tahapa sebagai berikut: 

a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui 

kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan 

yang diteliti dalam penelitian ini. 

b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok – 

kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang 

benar – benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut. 

c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling 

berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada 

sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data. 

3.5  Analisis Data  

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara 

sistematis, jelas, dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk 

memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis deskiptif kualitatif yaitu dengan memberikan ulasan atau 

interpretasi terhadap data yang diperoleh sehingga menjadi lebih jelas dan 

bermakna dibandingkan dengan sekedar angka-angka dan penarikan kesimpulan 
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dilakukan dengan metode induktif, yaitu mengurangi hal – hal yang bersipat 

khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan Permasalahan 

yang dibahas dalam penelitian 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan mengenai izin lokasi 

sebagai upaya perolehan hak atas tanah dalam penyelenggaraan pembangunan 

perumahan sebagai berikut: 

1. Perolehan izin lokasi untuk perolehan hak atas tanah bagi pembangunan 

perumahan Bumi Manti Cluster Kota Bandar Lampung telah dilakukan 

sesuai dengan ketentuan. Dalam mengajukan izin lokasi, pengembang 

(developer) melengkapi surat permohonan pemberian ijin tersebut dengan 

Proposal, Fotocopi KTP, Akta Perusahaan, Denah Lokasi, Type rumah, 

UKL-UPL, Hak atas tanah yang ditujukan ke Walikota dan diajukan ke 

Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung.  

Pemberian izin lokasi di Bumi Manti Claster berdasarkan Keputusan 

Walikota Bandar Lampung No. 593/116 tanggal 11 Mei 2014 tentang 

Pemberian Izin Lokasi Kepada Bumi Manti Cluster untuk Keperluan 

Pembangunan Perumahan seluas ± 1 ha (kurang lebih satu hektar) terletak 

di Kelurahan Rajabasa raya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung. 
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2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pemberian izin 

lokasiuntuk perolehan hak atas tanah bagi pembangunan perumahan 

adalah sebagai berikut: 

a. Faktor yang mendukung 

1. Dari pihak pengembang yaitu pemegang hak atas tanah bersedia 

untuk menjual tanahnya dengan harga yang telah disepakati. 

2. Dari pihak yang mengeluarkan izin faktor pendukung dalam 

pembangunan perumahan lokasi lahan/tanah yang akan digunakan 

untuk pembangunan perumahan termasuk dalam Rencana Detail 

Tata Ruang Kota (RDTRK) yang peruntukannya sebagian besar 

untuk permukiman dan daerah peresapan.  

b. Faktor yang Menghambat 

Hambatan yang utama adalah jangka waktu pemberian ijin lokasi yang 

secara normatif berdasarkan ketentuan dari Walikota Bandar Lampung 

seharusnyaa hanya 12 (dua belas) hari saja, namun dalam prakteknya 

bisa mencapai 3 bulan. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai adalah 

Mengingat bahwa proses pemberian izin lokasi menurut ketentuan maksimal 

adalah 12 (dua belas) hari, namun pada kenyataan dapat mencapai 3 bulan, hal ini 

disebabkan oleh begitu banyaknya perusahaan yang mengajukan izin lokasi, 

seharusnya pemerintah tetap harus melakukan proses pemberian izin sesuai waktu 

yang ditentukan. 
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