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ABSTRACT 

 

LAW ENFORCEMENT AGAINST UNAUTHORIZED 

TELECOMMUNICATION TOWERS IN BANDAR LAMPUNG 

 

By  

Risky Khairullah 
 

Telecommunication Towers is a manifestation of technological development 

which is becoming a necessity as people cannot be separated from a means of 

communication to take part in development. Telecommunication tower has been 

regulated under Law No. 36/1999 and in Bandar Lampung, it has been set under 

Mayor Regulation No. 7/2015 regarding the Development and Planning of 

Telecommunication Towers; however, there are still some towers which have not 

been licensed and they are remain unauthorized. The problems in this research are 

formulated as follows: (1) how is the law enforcement against unauthorized 

telecommunication towers in Bandar Lampung (2) what are the inhibiting factors 

in law enforcement of the unauthorized telecommunication towers in Bandar 

Lampung.  

 

This research was conducted through a normative and empirical approaches using 

primary data and secondary data which were obtained from literature study and 

field research. The data were analyzed qualitatively.  

 

Based on the results of the research and discussion, it showed that (1) The law 

enforcement against unauthorized telecommunication towers in the city of Bandar 

Lampung was done in two measures: By applying preventive measures which 

means active supervision was conducted on compliance, to rule without an 

incident necessarily to happen of real setting which raise a suspicion of rules had 

been violated. This effort was done by means of education, monitoring and use of 

monitored authority (sampling, termination, etc.) While in represive measure as 

stipulated in Article 26 of the Mayor Regulation Number 7/ 2015 regarding the 

administrative sanctions in form of written warnings, discontinuation of 

construction development, the temporary suspension of operations tower, 

temporary inactivation of IMB tower, revocation of IMB towers and tower 

demolition order. (2) The inhibiting factors in law enforcement against the 

unauthorized telecommunication towers in the city of Bandar Lampung included: 

the supervisory boards of Bandar Lampung local government was less optimal, 

the lack of human resources to handle the Control of Telecommunication Tower, 

mannerless operator, and lack of coordination between local work unit.  
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The researcher suggested that 1) It is important to implement the authorization in 

order to provide legal certainty to the person in charge of the telecom towers; and 

2) It is important to reform the bureaucracy during the process of authorization 

and to increase the number of human resources as supervisor and control power to 

ensure the law enforcement of the authorization of telecommunication towers in 

the city of Bandar Lampung.  
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ABSTRAK 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MENARA TELEKOMUNIKASI TAK 

BERIZIN DI KOTA BANDAR LAMPUNG 

Oleh 

RISKY KHAIRULLAH 

Menara Telekomunikasi adalah sebuah perkembangan teknologi yang menjadi 

sebuah kebutuhan bagi masyarakat yang tidak terlepas dari alat komunikasi, sehingga 

terjadinya peningkatan pembangunan. Menara telekomunikasi diatur di dalam UU No 

36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi di Kota Bandar Lampung di atur dalam 

Peraturan Walikota No 7 tahun 2015 Tentang Pembangunan dan Penataan Menara 

Telekomunikasi tetapi, dalam penerapan di lapangan masih terdapat menara 

telekomunikasi yang belum memiliki izin dan sampai saat ini masih ada beberapa 

yang berdiri. Permasalahannya adalah (1) bagaimanakah  penegakan hukum terhadap 

menara telekomunikasi tak berizin  di Bandar lampung (2) faktor-faktor penghambat 

dalam penegakan hukum menara telekomunikasi tak berizin di Bandar lampung. 

 

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif dan empiris dengan data primer 

dan data sekunder, data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Analisis 

data dilakukan secara kualitatif. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa, (1) Penegakan hukum terhadap 

menara telekomunikasi tak berizin di kota Bandar lampung dilakukan dengan dua 

cara yaitu: Secara preventif berarti pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan, 

kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang 

menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. yaitu dilakukan 

dengan cara penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat 

pengawasan (pengambilan sampel, penghentian dan sebagainya) Kemudian Secara 

Reprensif jelas diatur dalam Pasal 26 Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2015 

berupa sanksi adminisratif yaitu peringatan tertulis, penghentian pembangunan 

kegiatan pembangunan, penghentian sementara operasional menara, pembekuaan 

sementara IMB menara, pencabutan IMB menara dan perintah pembongkaran 

menara. (2) Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap menara 

telekomunikasi tak berizin di Kota Bandar Lampung antara lain, kurang Optimalnya 

Tim Pengawasan Pemerintah Kota Bandar lampung, kurangnya Sumber Daya 

Manusia yang menangani mengenai Pengendalian Menara Telekomunikasi,  
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Penyelenggara Menara Telekomunikasi yang tidak mempunyai itikad baik; dan 
kurangnya kordinasi antar satuan kerja perangkat daerah. 

 

Saran dalam penelitian ini adalah 1) Penerapan perizinan agar memberikan kepastian 

hukum kepada penanggung jawab terhadap pihak pendiri menara telekomunikasi; dan 

2) reformasi birokrasi dalam proses permohonan perizinan dan penambahan sumber 

daya manusia sebagai pengawas dan pengendali untuk menjamin terlaksananya 

penegakan hukum dibidang perizinan telekomunikasi di Kota Bandar Lampung. 

 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perizinan, Menara Telekomunikasi 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan zaman  yang amat pesat adalah suatu konsekuensi yang tidak dapat 

dihindari bagi kehidupan peradaban manusia, Dalam perekembangannya seiring 

dengan beberapa penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagai norma-

norma untuk mengatur kehidupan manusia itu sendiri dengan begitu  pertumbuhan 

pembangunan yang lebih pesat dari pada pranata hukum yang mengiringinya 

sebagai negara yang berkembang indonesia tentu tidak lepas dari pembangunan 

yang mengiringinya untuk terus melakukan pembangunan dan pembaharuan di 

berbagai sektor.  

Pembangunan nasional merupakan serangkaian upaya pembangunan meliputi 

seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pembangunan nasional 

dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tujuan nasional yang termasuk dalam 

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, 

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
1
  

 

                                                           
1
 Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 1999. 
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Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk mewujudkan suatu 

masyarakat adil, makmur merata secara materiil, spiritual berdasarkan Pancasila 

dan UUD 1945.    

Salah satu dari pembangunan yaitu sistem komunikasi sampai ke alat komunikasi 

baik yang searah (simplex) maupun dua arah (full duplex). Indonesia selalu 

beradaptasi dengan berbagai macam sistem teknologi informasi modern sesuai 

dengan kebutuhan dan perkembangan yang baru dimana ketersediaan sistem 

telekomunikasi sangat diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan 

pembangunan dan hasil-hasilnya, sebagai pemersatu bangsa serta mengubungkan 

antara satu individu dengan individu lainya. 

Telekomunikasi merupakan salah satu sektor penting yang mempengaruhi 

pembangunan sektor-sektor lain diantaranya adalah sektor ekonomi, sektor sosial, 

sektor pendidikan dan lain sebagainya. Telekomunikasi diselenggarakan dengan 

tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung 

kegiatan ekonomi dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung 

kegiatan ekonomi dan kegiatan pemerintah, serta meningkatkan hubungan antar 

bangsa.
2
  

Tanpa adanya suatu sistem telekomunikasi pembangunan suatu bangsa dan negara 

sangat lamban,yang artinya sistem komunikasi sangat dibutuhkan sekali oleh 

suatu negara yang berkembang. Teknologi komunikasi juga dilihat sebagai 

keberadaannya yang unik dan objektif mengalami perkembangan demi kebutuhan 

                                                           
2
 Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 1999,Tentang Telekomunikasi. 
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manusia dari segi pemanfaatan teknologi komunikasi itu sendiri dan teknologi 

komunikasi merupakan perkembangan teknis yang mengubah, memajukan dan 

mempercepat proses kerja komunikasi sampai akhirnya internet memasuki 

indonesia di era tahun 1990an. 

Internet sebagai sistem komunikasi yang memberikan informasi yang cepat 

tentunya sangat dibutuhkan masyarakat seiring terus perkembangan layanan 

internet di dalam masyarakat sehingga menjadi kebutuhan dan merupakan bagian 

dari kehidupan manusia. Kegiatan manusia tak lepas dari produk teknologi 

komunikasi dan media akibat pengaruh dari perkembangan teknologi. Manusia 

semakin membutuhkan untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan 

menggunakan perangkat teknologi media baru. Media tidak hanya dalam bentuk 

media massa dan media elektronik. Namun media baru yang semakin berkembang 

dan populer adalah media jejaring sosial online di dunia maya. Media baru 

digunakan masyarakat untuk mengekspresikan diri dan menyampaikan segala 

pandangan terhadap sesuatu hal. 

Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi memicu perkembangan 

teknologi informasi, salah satunya disektor telekomunikasi seluler. sistem 

telekomunikasi seluler merupakan salah satu jenis komunikasi bergerak, yaitu 

suatu komunikasi antara dua buah terminal dengan salah satu atau kedua terminal 

berpindah tempat. Dengan adanya perpindahan tempat ini, sistem komunikasi 

bergerak tidak menggunakan kabel sebagai medium transisi. Sistem komunikasi 

seluler dapat melayani banyak pengguna pada cakupan area geografis yang cukup 
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luas dalam frekuensi yang terbatas. Sistem ini juga menawarkan kualitas yang 

cukup tinggi . 

Oleh karena alasan tersebut telekomunikasi seluler seluruh negara dunia 

memberikan perhatian besar terhadap perkembangan telekomunikasi 

seluler,termasuk di Indonesia. Sebagaimana sektor telekomunikasi dicantumkan 

dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan pernyataan bahwa 

pembangunan telekomunikasi akan terus dilanjutkan untuk meningkatkan daya 

jangkau dan mutu pelayanannya dengan cara memperluas jaringan dan 

sambungan telekomunikasi itu sendiri.Untuk melakukan sebuah perluasan dan 

pemerataan dalam bidang sarana telekomunikasi di Indonesia. 

Perluasan dan pemerataan sarana telekomunikasi harus dilakukan agar tidar terjadi 

kesemerawutuan dan ketimpangan dalam sistem pembangunan sarana 

telekomunikasi karena Indonesia memiliki jumlah wilayah yang begitu besar. 

Sistem komunikasi seluler merupakan salah satu jenis komunikasi bergerak, yaitu 

suatu komunikasi antara dua buah terminal dengan salah satu atau kedua terminal 

berpindah tempat. Dengan adanya perpindahan tempat ini, sistem komunikasi 

bergerak tidak menggunakan kabel. Alat Komunikasi seluler seperti  ini 

membutuhkan sebuah jaringan sinyal yang disebut  BTS kepanjangan dari (Base 

Transceiver Station) teknologi seluler membagi sebuiah kota menjadi sel-sel kecil 

dengan luas wilayah tertentu. Sistem ini memungkinkan frekuensi yang luas 

digunakan berkali-kali di seantero kota, sehingga memungkinkan jutaan orang 

dapat menggunakan telepon sel-sel yang disebut sebagai “seluler” itu secara 
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bersamaan. Setiap sel memiliki BTS, yang terdiri dari sebuah menara dan sebuah 

bangunan berisi perlengkapan pemancaran dan penerimaan sinyal telepon.  

BTS inilah yang akan melayani setiap panggilan telepon selular, menerima sinyal, 

mengolah, dan kemudian menghubungkan ke nomor yang dituju. Karena dalam 

satu kota atau wilayah terdapat banyak BTS, maka ponsel akan dilayani oleh BTS 

yang ada di sekitar Ponsel kita, terutama yang paling dekat. Pelayanan ini akan 

berpindah secara otomatis, manakala telepon kita sedang bergerak dari wilayah 

layanan BTS yang satu ke wilayah layanan BTS yang lain. 

Pada saat ini banyak penyelenggara telekomunikasi baru yang bermunculan dan 

saling bersaing dalam memperluas jaringan dan memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pembangunan menara 

Telekomunikasi seluler yang semakin berkembang sangat pesat. Operator jaringan 

GSM (Global System for Mobile Communication). yang pertama kali masuk di 

Indonesia yang tergolong dalam generasi kedua (2G), kemudian berkembang 

kembali ke generasi ketiga atau (3G) dan Sekarang generasi keempat atau (4G). 

Operator seluler dan operator penyedia jasa internet membutuhkan jumlah menara 

transmisi (penyalur) yang cukup banyak untuk menyediakan kapasitas yang besar 

bagi layanan telekomunikasi yang canggih dan dapat mencapai wilayah yang luas. 

Pengembangan penyelenggaraan komunikasi juga memerlukan fasilitas 

infrastruktur yang baik agar penyelenggaraan komunikasi dapat berjalan dengan 

baik. Tetapi tidak setiap daerah dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur yang 

memadai apabila ditanggung oleh pemerintah daerah sendiri tanpa adanya 

dukungan dan partisipasi dari pihak lain, dalam hal ini yang dimaksud adalah 
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pihak swasta maupun investor. Infrastruktur pendukung telekomunikasi yang 

dimaksud adalah menara, Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai 

sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau 

bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan 

komunikasi.
3
  

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah untuk menjaga konsistensi 

perkembangan kawasan perkotaan dengan strategi perkotaan nasional dan arahan 

RTRW Provinsi dalam jangka panjang, menciptakan keserasian perkembangan 

kota dan wilayah sekitarnya, serta menciptakan keserasian perkembangan kota 

dan wilayah sekitarnya, serta menciptakan keterpaduan pembangunan sektoral dan 

daerah. Dalam pelaksanaannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota yang 

selayaknya menghasilkan suatu kondisi yang ideal pada umumnya masih 

sulitterwujud. Salah satu penyebabnya adalah masalah yang terkait dengan ruang 

daratan, dalam hal ini tanah
4
.  

Seiring dengan berkembangnya waktu , peranan teknologi telekomunikasi 

dirasakan semakin penting dan strategis, terutama dalam mengubah kehidupan 

masyarakat. Beberapa tahun belakangan ini perkembangan budaya ilmu 

pengetahuan, pendidikan dan lain sebagainya begitu cepat, salah satu 

penyebabnya adalah dari kemajuan teknologi tekomunikasi. Di dalam Peraturan 

Pemerintah No 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi di 

dalam pasal 57 yang menyebutkan “untuk menyelenggarakan jaringan dan atau 

                                                           
3
 Peraturan Menteri nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008, Tentang Pedoman Pembangunan dan 

Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, pasal 1 butir 3 
4
 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung. 
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jasa telekomunikasi, pemohon wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis 

kepada Menteri”.
5
  

Di Kota Bandar Lampung banyak dibangun menara-menara telekomunikasi guna 

memenuhi kebutuhan pengembangan telekomunikasi tersebut, akan tetapi tidak 

semua menara telekomunikasi yang dibangun di Kota Bandar Lampung memiliki 

Izin Mendirikan Bangunan menara telekomunikasi dari dinas telkomunikasi dan 

informatika Kota Bandar lampung.
6
 

Peran dinas yang terkait dalam penerapan perizinan antara lain Dinas Komunikasi 

dan Informatika,  dan Badan Penanaman Modal Dan Perizinan (BPMP) dalam 

memberikan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi ini juga penting 

guna untuk mengatur letak menara telekomunikasi, kontruksi menara 

telekomunikasi, keamanan bangunan menara telekomunikasi, dan yang lebih 

penting adalah tidak bertentangan dengan kepentingan umum.  

Penerapan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi serta proses dalam 

membuat izin mendirikan bangunan tersebut yang dilakukan pemerintah atau 

aparat penyelenggara sebagai salah satu upaya pengendalian dan pengawasan 

terhadap izin pembangunan menara telekomunikasi di kota Bandar Lampung 

belum memberikan hasil yang maksimal yang dapat menunjang pemanfaatan kota 

secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya menara 

telekomunikasi yang tidak memiliki izin dan sampai saat ini masih berdiri kokoh. 

                                                           
5
 PP No 52 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi 

6
 Hasil Wawancara dengan : Doroti siregar,kepala seksi bagian permohonan izin dinas BPMP kota 

Bandar lampung,Selasa 29 Maret 2016 
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Hal inilah yang menjadi landasan peneliti mengambil bahasan tentang  

Penegakan Hukum Terhadap Menara Telekomunikasi Tak Berizin Di Kota 

Bandar Lampung. 

1.2 Rumusan Masalah 

1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap menara telekomunikasi tak 

berizin di Kota Bandar Lampung? 

2) Apa sajakah faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap 

menara telekomunikasi tak berizin di berizin di Kota Bandar Lampung? 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian bidang Hukum Administrasi 

Negara pada umumnya dan Hukum Perizinan pada khususnya mengenai 

pengawasan izin pembangunan menara telekomunikasi di Kota Bandar 

Lampung. Ruang Lingkup lokasi penelitian adalah pada wilayah kota Bandar 

Lampung. Ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2016. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

    Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka tujuan dari penelitian ini,  

adalah: 

1) Mengetahui penegakan hukum terhadap menara telekomunikasi tak berizin 

di  Kota Bandar Lampung. 

2) Mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap 

menara telekomunikasi tak berizin di berizin di Kota Bandar Lampung. 
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1.5 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini, yaitu: 

a. Kegunaan teoritis, yaitu berguna sebagai upaya pengembangan ilmu hukum di 

bidang Hukum Administrasi Negara, khususnya Hukum Perizinan yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan izin pembangunan menara telekomunikasi 

di Kota Bandar Lampung. 

b. Kegunaan praktis, yaitu masukan terhadap pemerintah Kota Bandar Lampung, 

menambah pengetahuan masyarakat dan pelaku dunia usaha telekomunikasi, 

serta sebagai sumber informasi bagi para pengaji ilmu hukum ataupun rekan-

rekan mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang 

sama. 

 



 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Pengertian penegakan Hukum  

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam 

lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan 

oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum 

oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses 

penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan 

hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau 

tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang 

berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. 

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan 

sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan 

memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam 
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memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu 

diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu 

dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. pengertiannya 

juga mencakup makna yang luas dan sempit. Di dalam arti luas, penegakan 

hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi 

aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, 

dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan 

yang formal dan tertulis saja.Karena itu, penerjemahan perkataan ‘law 

enforcement’ ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 

„penegakan hukum‟ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah „penegakan 

peraturan‟ dalam arti sempit.  

Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai 

keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri 

dengan dikembangkannya istilah ‘the rule of law’ versus „the rule of just law‟ atau 

dalam istilah ‘the rule of law and not of man’ versus istilah ‘the rule by law’ yang 

berarti „the rule of man by law’. Dalam istilah ‘the rule of law’ terkandung makna 

pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan 

mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, 

digunakan istilah „the rule of just law’. Dalam istilah ‘the rule of law and not of 

man’ dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu 

negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah 

sebaliknya adalah „the rule by law’ yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh 

orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka. 
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Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk 

mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum 

adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi 

kenyataan. Berdasarkan itu yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak 

lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam 

peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum 

ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran 

pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan 

turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.
7
  

Menurut Soerjono Soekanto, yaitu secara konsepsional maka inti dan arti 

penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang 

dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai 

rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu 

proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan 

keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi 

mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara 

hukum dan moral. 
8
  

Penegakan hukum merupakan serangkaian aktivitas, upaya, dan tindakan melalui 

organisasi berbagai instrumen untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh 

penyusun hukum atau undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. 

                                                           
7
 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis, Badan Pembinaan 

Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta; 1983, hlm. 24. 
8
 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. RajaGrafindo 

Persada, Jakarta, 1983, hlm 5. 
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Di dalam pengertian penegakan hukum tersebut juga termasuk penyuluhan, 

sosialisasi, dan pendidikan serta bimbingan agar para pembayar pajak dapat 

mengikuti dan mematuhi undang-undang perpajakan sesuai dengan yang  dicita-

citakan oleh undang-undang atau peraturan di bidang perpajakan.
9
 Penegakan 

hukum juga bisa diartikan sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam 

lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya penegakan hukum ini dapat dilakukan 

oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum 

itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sedangkan 

apabila ditinjau dari sudut objeknya, penegakan hukum dapat diartikan secara luas 

ataupun sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai 

keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai 

keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun alam arti sempit, penegakan 

hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. 

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang 

memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas 

dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi 

tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum 

publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. 

 

                                                           
9
 Adrian Sutedi, Hukum Pajak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 231 
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Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:
10

 

1. Ditinjau dari sudut subyeknya: Dalam arti luas, proses penegakkan hukum 

melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa 

saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak 

melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum 

yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. 

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya 

aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan 

bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. 

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya: Dalam arti luas, 

penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di 

dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan 

yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu 

hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis. 

2.1.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

Dalam penegakan hukum pastilah terdapat beberapa faktor-faktor yang 

mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :
11

 

1.  Faktor Hukum Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya 

terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan 

oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, 

sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan 

                                                           
10

 Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty .1988 hlm 34 
11

 Soerjono Soekanto. 2004,Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ,Cetakan 

Kelima.Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42 
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secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak 

sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan 

sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka 

pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law 

enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum 

sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola 

perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. 

2.  Faktor Penegakan Hukum Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas 

penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, 

tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu 

kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian 

penegak hukum  

3.  Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung 

mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat 

lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini 

cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal 

polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah 

pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang 

selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara 

teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun 

disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan 

banyak.  
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4. Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan 

untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau 

kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang 

timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, 

sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap 

hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang 

bersangkutan.  

5. Faktor Kebudayaan Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu 

sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono 

Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, 

yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, 

berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang 

lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang 

perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, 

dan apa yang dilarang. 

2.1.2 Bentuk-bentuk Penegakan Hukum Administrasi Negara 

Penggunaan hukum administrasi dalam penegakan hukum mempunyai dua fungsi 

yaitu bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif yaitu berkaitan dengan izin 

yang diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelaku kegiatan, dan dapat 

juga berupa pemberian penerangan dan nasihat. Sedangkan sifat represif berupa 

sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelaku atau 
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penanggung jawab kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya 

pelanggaran
12

. 

1) Secara Preventif 

penegakan hukum secara preventif berarti pengawasan aktif dilakukan terhadap 

kepatuhan, kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa 

konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. 

Instrumen penting dalam penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, 

pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan 

(pengambilan sampel, penghentian mesin dan sebagainya). Dengan  demikian izin 

penegak hukum yang utama di sini adalah pejabat atau aparat pemerintah yang 

berwenang memberi izin dan mencegah terjadinya pelanggaran. Penegakan 

hukum represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan
13

. 

2) Secara Reprensif 

Penegakan hukum administrasi yang bersifat represif merupakan tindakan 

pemerintah dalam pemberian sanksi administrasi terhadap pencemar atau perusak 

lingkungan hidup. Sanksi administrasi berupa
14

: 

1) pemberian teguran keras. 

2) pembayaran uang paksaan. 

3) penangguhan berlakunya izin. 

4) pencabutan izin. 

 

                                                           
12

 Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 48 
13
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Menurut ten Berge, instrumen penegakan hukum administrasi negara meliputi 

pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif 

untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah 

represif untuk memaksakan kepatuhan.   

Menurut Paulus E. Lotulung, pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara ada 

beberapa macam, yaitu jika ditinjau dari segi kedudukan badan/organ yang 

mengadakan kontrol itu terhadap badan/organ yang dikontrol, ada kontrol intern 

dan kontrol ekstern. Kontrol intern berarti bahwa pengawasan itu dilakukan oleh 

badan yang secara struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah 

sendiri. Sedangkan kontrol ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ  

atau lembaga-lembaga yang secara struktural berada di luar pemerintah. Ditinjau 

dari segi waktu dilaksanakannya, pengawasan atau kontrol  dibedakan menjadi 

menjadi kontol a-priori dan kontrol a-posteriori. Kontrol a-priori adalah  bilamana 

pengawasan itu dilaksanakan  sebelum dikeluarkannya keputusan  pemerintah, 

sedangkan kontrol a-posteriori adalah bilamana pengawasan itu baru 

dilaksanakan  sesudah dikeluarkannya keputusan pemerintah. 

Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah 

dimaksudkan agar  pemerintah menjalankan pemerintahan berdasarkan norma-

norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk 

mengembalikan  pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma 

hukum, sebagai upaya represif. Di samping itu, yang terpenting adalah bahwa 

pengawasan ini diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan bagi rakyat. 
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Sarana penegakan hukum selain pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan 

bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan, bahkan ten Berge 

menyebutkan bahwa  sanksi merupakan inti dari penegakan Hukum Administrasi 

Negara. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan Hukum Administrasi 

Negara. Menurut Philipus Hadjon, pada umumnya tidak ada gunanya memasukan 

kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan  bagi para warga di dalam peraturan 

perundang-undangan tata usaha negara, manakala aturan-atauran tingkah laku itu 

tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara.
15

 Salah satu instrumen untuk 

memaksakan tingkah laku masyarakat ini adalah dengan sanksi. Oleh karena itu, 

sanksi sering merupakan bagian yang melekat pada norma hukum tertentu. Dalam 

Hukum Administrasi Negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan 

penerapan kewenangan pemerintahan, dimana kewenangan ini berasal dari aturan 

Hukum Administrasi Negara tertulis dan tidak tertulis. 

Ada empat unsur sanksi dalam Hukum Administrasi Negara, yaitu alat kekuasaan, 

bersifat hukum publik, digunakan oleh pemerintah, dan sebagai reaksi atas 

ketidakpatuhan. Ditinjau dari segi sasarannya, dalam Hukum Administrasi Negara 

dikenal ada dua jenis sanksi, yaitu sanksi reparatoir dan sanksi punitif. Sanksi 

reparatoir adalah sanksi yang diberikan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, 

yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadi 

pelanggaran. Sedangkan sanksi punitif adalah sanksi yang semata-mata ditujukan 

untuk memberikan hukuman pada seseorang. Selain itu ada juga yang disebut 

sebagai sanksi regresif, yaitu sanksi yang diterapkan  sebagai reaksi atas 

ketidakpatuhan. 
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2.1.3 Sanksi-sanksi Dalam Penegakan Hukum 

J.B.J.M. tan Berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari kelancaran 

atau penegakan Hukum Administrasi. Sanksi akan menjamin penegakan Hukum 

Administrasi karena sanksi salah satu intsrumen untuk memaksakan tingkah laku 

para warga negara pada umumnya dan khususnya instansi pemerintah. Oleh sebab 

itulah sanksi sering merupakan bagian yang melekat pada nama hukum tetentu.  

Sanksi-sanksi yang dimaksudkan di atas antara lain : 

1. Bestuursdwang (paksaan pemerintah). Bestuursdwang dapat diuraikan sebagai 

tindakan-tindakan yang nyata (feitelijke handeling) dari penguasa guna 

mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaedah hukum administrasi 

atau (bila masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga 

karena bertentangan dengan undang-undang. Penerapan sanksi ini jelas harus 

atas peraturan perundang-undangan yang tegas. 

2. Penarikan kembali keputusan atau ketetapan yang menguntungkan (izin, 

pembayaran, subsidi). 

     Penarikan kembali suatu keputusan atau ketetapan yang menguntungkan tidak 

terlalu perlu pada suatu peraturan perundang-undangan. Hal itu tidak termasuk 

apabila keputusan atau ketetapan tersebut berlaku untuk waktu yang tidak 

tertentu dan menurut sifatnya “dapat di akhiri” atau ditarik kembali (izin, 

subsidi berskala). Tanpa suatu dasar hukum yang tegas untuk itu penarikan 

kembali tidak dapat diadakan secara berlaku surut. Karena bertentangn dengan 

azas hukum, tapi kebanyakan undang-undang modern, kewenangan penarikan 

kembali sebagai sanksi diatur dengan tegas. 

3. Penggenaan denda administratif. 
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    Penggenaan sanksi administratif, terutama terkenal di dalam hukum pajak yang 

menyerupai penggunan suatu sanksi pidana (juga harus atas landasan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku) 

4. Penggenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom).  

5. Sanksi Dalam Hukum Admisnistrasi Negara : 

a) pemberian teguran keras. 

b) pembayaran uang paksaan. 

c) penangguhan berlakunya izin. 

d) pencabutan izin. 

 

2.2  Pengertian Umum Izin 

Tidaklah mudah memberikan defenisi apa yang dimaksud dengan izin, di dalam 

kamus hukum, izin (vergunning), dijelaskan sebagai : pernyataan mengabulkan 

(tiada melarang dan sebagainya) persetujuan membolehkan. Sedangkan menurut 

Ateng Syafarudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan 

halangan, hal yang dilarang menjadi boleh. Menurut Sjachran Basah, izin adalah 

perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan 

peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyartan dan prosedur sebagaimana 

ditetapkan oleh ketentran peraturan perudang- undangan
16

.  

Menurut W.F Prins yang diterjemahkan mengatakan bahwa istilah izin dapat 

diartikan tampaknya dalam arti memberikan dispensasi dari sebuah larangan dan 
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Bandung, 1992, hlm 45. 
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pemakaiannya dalam arti itu pula. 
17

 E.Utrecht mengatakan bahwa bila pembuat 

peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga 

memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-

masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan 

perbuatan, tetapi masih juga memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin 

(Vergunning).
18

  

Izin dalam arti luas berarti suatu peristiwa dari penguasa berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan 

tertentu yang secara umum dilarang.
19

 Izin dalam arti luas ialah suatu persetujuan 

dari pengguna berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk 

dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentan larangan perundang-

undangan. Dengan memberikan izin penguasa memperkenankan orang yang 

memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya 

dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan 

umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.
20

 

Izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin 

pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk 

mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang 

buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-
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undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat 

melakukan pengawasan sekedarnya.  

Hal yang pokok ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan 

dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan 

perkenaan dapat dengan diteliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi 

persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenaan dalam keadaan-keadaan 

yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan 

dengan cara tertentu. Berdasarkan pemaparan pendapat di atas, maka dapat 

diketahui bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan 

peraturan perundang- undangan untuk ditetapkan pada peristiwa konkret menurut 

prosedur dan persyaratan tertentu.  

Meskipun antara izin dan konsesi dianggap sama, dengan perbedaan yang relatif, 

tetapi terdapat perbedaan karakter hukum. Dalam izin tidak mungkin diadakan 

perjanjian, karena tidak mungkin diadakan suatu persesuaian kehendak. Dalam 

konsesi biasanya diadakan suatu perjanjian, yakni perjanjian yang mempunyai 

sifat sendiri dan yang tidak diatur oleh seluruh peraturan mengenai hukum 

perjanjian. 

2.2.1 Jenis dan Bentuk Izin 

Menurut Amrah Muslimin, bahwa izin tersebut dibaginya ke dalam tiga bahagian 

bentuk perizinan (vergunning) yaitu :
21
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a. Lisensi, ini merupakan izin yang sebenarnya (Deiegenlyke). Dasar pemikiran 

mengadakan penetapan yang merupakan lisensi ini ialah bahwa hal-hal yang 

diliputi oleh lisensi diletakkan di bawah pengawasan pemerintah, untuk 

mengadakan penertiban. Contohnya : Izin perusahaan bioskop.  

b. Dispensasi, ini adalah suatu pengecualian dari ketentuan umum, dalam hal 

mana pembuat undang-undang sebenarnya dalam prinsipnya tidak berniat 

mengadakan pengecualiaan.  

c. Konsesi, disini pemerintah menginginkan sendiri clan menganjurkan adanya 

usaha-usaha industri gula atau pupuk dengan memberikan fasilitas-fasilitas 

kewenangan kewajiban. Contoh,: Konsesi pengobatan minyak bumi. 

Konsesi perkebunan tebu untuk industri gula. Tujuan pemberian izin tersebut 

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

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

praktek dokter secara liar, sebab tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.
22

  

Atau dengan kata lain untuk menghindari dari berbagai kemungkinan yang akan 

terjadi yang dapat menimbulkan keresahan kepada masyarakat atau dapat 

merugikan kepentingan orang lain dengan tanpa hak atau secara tidak sah yang 

ditetapkan berdasakan peraturan perundang- undangan yang berlaku yang 

diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.  

Jadi izin adalah merupakan ketetapan pemerintah untuk menetapkan atau 

melakukan sesuatu perbuatan yang dibenarkan oleh undang-undang, atau 

peraturan yang berlaku untuk itu. Sedangkan bentuk izin adalah : 

                                                           
22

 Muchsan, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm 12 



25 
 

a. Secara tertulis Bentuk izin secara tertulis rnerupakan suatu bentuk 

perizinan yang diberikan oleh pemerintah oleh suatu instansi yang 

berwenang sesuai izin yang dimintakan, serta penuangan pemberian izin 

diberikan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang 

berwenang di instansi tersebut. 

b. Dengan Lisan. Bentuk izin secara lisan dapat ditemukan dalarn hal 

pengeluaran pendapat di muka umum. Bentuk izin dengan lisan pada 

dasarnya hanya dilakukan oleh suatu organisasi untuk melakukan 

aktivitasnya serta melaporkan aktivitasnya tersebut kepada instansi yang 

berwenang. Bentuk izin dengan lisan ini hanya berfungsi sebagai suatu 

bentuk pelaporan semata. 

2.2.2 Unsur-unsur Perizinan 

Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-

undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkrit menurut prosedur dan 

persyaratan tertentu. Pengertian ini mengandung beberapa unsur dalam perizinan 

yaitu : 

    a. Instrumen Yuridis Berkaitan dengan tugas negara, terdapat perbedaan antara    

tugas dari negara hukum klasik dan tugas negara hukum modern terutama 

dalam melaksanakan tugasnya, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :  

1)  Negara Hukum Klasik Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga  

ketertiban dan keamanan merupakan tugas negara hukum klasik.  
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  2)  Negara Hukum Modern Tugas dan kewenangan pemerintah dalam negara 

hukum modern tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan 

tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. 

Pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, diberi wewenang dalam 

bidang pengaturan dengan instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa konkrit. 

Instrumen tersebut adalah dalam bentuk ketetapan (Beschikking). Beschikking 

adalah instrumen hukum utama dalam penyelenggaraan pemerintah. Salah satu 

bentuk ketetapan adalah izin. Sesuai dengan jenis-jenis beschikking izin termasuk 

ketetapan konstitutif, yang merupakan ketetapan yang menimbulkan hak baru 

untuk adresat dalam izin tersebut. Izin disebut pula sebagai ketetapan yang 

memperkenankan yang sebelumnya tidak diperbolehkan. 

b. Peraturan Perundang-undangan salah satu prinsip dari negara hukum adalah 

pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, artinya setiap 

tindakan hukum pemerintah dalam menjalankan fungsi pengaturan dan fungsi 

pelayanan didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan 

perundang-undangan. Pelaksanaan dan penegakan hukum positif memerlukan 

wewenang, karena wewenang dapat melahirkan suatu intrumen yuridis, 

namun yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah izin yang diterbitkan 

harus berdasarkan wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-

undangan yang berlaku (legalitas). Penerimaan kewenangan tersebut adalah 

pemerintah atau organ pemerintah, dari presiden sampai dengan lurah. 

Kewenangan pemerintah dalam menerbitkan izin bersifat kewenangan bebas, 

artinya pemerintah diberi kewenangan memberi pertimbangan atas dasar 

inisiatif sendiri. Pertimbangan tersebut didasarkan oleh:  
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   1) Kondisi-kondisi dari pemohon yang dimungkinkan untuk dikeluarkan suatu 

izin.  

   2)  Cara pertimbangan kondisi-kondisi yang ada.  

   3) Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul dari akibat penolakan atau       

pemberian izin dikaitkan dengan pembatasan perundang-undangan.  

   4) Prosedur yang harus dilakukan pada saat dan sesudah keputusan diberikan 

baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin. 

c. Organ Pemerintahan Organ pemerintah adalah pihak yang memiliki 

kewenangan untuk mengeluarkan beschikking, termasuk izin, organ 

pemerintah yang dimaksud adalah organ yang menjalankan tugas, yaitu 

ditingkat pusat sampai yang paling dasar. Banyaknya organ pemerintah 

yang memiliki wewenang untuk menerbitkan izin, seringkali menghambat 

aktivitas dari pemohon izin. Hal tersebut terjadi karena keputusan yang 

dibuat oleh organ pemerintah tersebut memakan waktu yang panjang, yang 

dapat merugikan pemohon izin. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya 

diperlukan deregulasi dan debirokratisasi dengan batasan-batasan tertentu. 

Batasan-batasan tersebut adalah : 

1) Deregulasi dan debirokratisasi tersebut tidak menghilangkan esensi dari 

sistem perizinan tersebut.  

2) Deregulasi hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat teknis, administrasif 

dan finansial. 
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3) Deregulasi dan debirokratisasi tidak menghilangkan prinsip dalam peraturan 

perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan.  

4) Deregulasi dan debirokratisasi harus memperhatikan asas-asas umum 

pemerintahan yang layak (Good Corporate Governance). 

d. Peristiwa Konkrit Izin sebagai salah satu jenis dari beschikking memiliki   

bentuk dan sifat yaitu :
23

  

1) Konkrit, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha 

Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.  

    2)  Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk   

umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.  

3) Final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat 

hukum. 

Peristiwa konkrit adalah peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu 

dan fakta hukum tertentu. Peristiwa konkrit yang dimohonkan izinnya sangat 

beragam dan dalam peristiwa konkrit dapat diterbitkan atau diperlukan beberapa 

izin, berdasarkan proses dan prosedurnya tergantung dari pemberi wewenang izin, 

macam izin serta struktur organisasi, organ pemerintah yang berwenang 

menerbitkan izin. Berkaitan dengan wewenang organ pemerintah dengan 

peristiwa konkrit, kewenangan tersebut diberikan untuk tujuan yang konkrit yang 

didasarkan pada aspek yuridis perizinan yang meliputi: 
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1) Larangan untuk melakukan aktivitas tanpa izin. Larangan dirumuskan 

dalam norma larangan bukan norma perintah, maka pelanggaran atas 

larangan itu dikaitkan dengan sanksi administrasi, pidana dan perdata.  

2)  Wewenang untuk memberi izin. 

   e. Prosedur dan Persyaratan Pengajuan izin oleh pihak pemohon izin harus 

menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh organ pemerintah yang 

berkaitan secara sepihak, persyaratan untuk memperoleh izin, memiliki 2 

sifat, yaitu: 

1) Konstitutif, terdapat perbuatan atau tingkah laku tertentu (perbuatan konkrit) 

yang harus dipenuhi, yang jika tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi.  

2) Kondisional, penilaian dari suatu peristiwa yang akan diterbitkan izin dapat  

terlihat dan dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan 

terjadi. 

2.2.3. Pihak-Pihak Yang Memberikan Izin 

Secara langsung pada bagian ini dapat dikatakan pihak yang berwenang 

mengeluarkan izin tersebut adalah Pemerintah. Dalam menyelenggarakan 

pemerintah, pemerintah menggunakan asas desentralisasi. Tugas pembantuan dan 

dekosentrasi. Sedangkan dalam menyelenggarakan pemerintah daerah, pemerintah 

daerahmenggunakan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. 

Hak dan Kewajiban Daerah Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah 

mempunyai hak: 
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a) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya 

b) Memilih pimpinan daerah 

c) Mengelola aparatur negara 

d) Mengelola kekayaan daerah 

e) Memungut pajak dan retrubusi daerah 

f) Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dansumber 

daya lainnya yang berada di daerah. 

g) Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah 

h) Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam perundang-undangan 

Kewajiban daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah meliputi: 

a) Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan 

nasional serta keutuhan negara kesatuan republic Indonesia. 

b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 

c) Mengembangkan kehidupan demokrasi. 

d) Mewujudkan keadilan dan pemerataan. 

e) Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. 

f) Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. 

g) Menyediakan fasilitas social dan fasilitas social dan fasilitas umum yang 

layak. 

h) Mengembangkan sistem jaminan sosial. 

i) Menyusun perencanaan tata ruang daerah. 

j) Mengembangkan sumber daya produktif di daerah. 

k) Melestarikan lingkungan hidup. 

l) Mengelola administrasi kependudukan. 
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m) Melestarikan nilai social budaya. 

n) Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai 

dengan kewenangannya. 

o) Kewajiban lain yang diatur dalam perundang-undangan. 

Hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk 

pendapat,belanja,dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan 

keuangan daerah.
24

 

Hanya saja dalam hal yang dernikian harus dapat dilihat izin yang bagaimanakah 

yang dimohonkan oleh masyarakat, sehingga dengan demikian akan dapat 

diketahui instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin tersebut. 

Misalnya izin keramaian atau izin mengeluarkan pendapat di muka umum, maka 

izin tersebut di dapatkan rnelalui kepolisian setempat dimana keramaian akan 

dilakukan.  

Terkait dengan permohonan izin, biasanya pengajuan permohonan merupakan 

permulaan dari acara perizinan. Permohonan ialah permintaan dari yang 

berkepentingan akan suatu keputusan. Jadi, permintaan harus datang dari yang 

berkepentingan, yakni pihak yang kepentingannya langsung berhubungan dengan 

suatu keputusan. Bila permintaan tidak dilakukan oleh yang berkepentingan, maka 

penolakan untuk memberikan izin, tidak merupakan keputusan TUN.
25

  

                                                           
24

 Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2015, 

hlm.40-42 
25

 N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, “Pengantar Hukum Perizinan”, yang disunting oleh Philipus 

M. Hadjon, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm. 51 
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Dalam kajian pihak-pihak yang berwenang mengeluarkan izin maka dasarnya 

yang perlu dikaji adalah kedudukan aparatur pemerintah yang melakukan 

tugasnya di bidang administrasi negara pemberian izin kepada masyarakat. Agar 

aparatur pemerintah sebagai bagian dari unsur administrasi negara dapat 

melaksanakan fungsinya, maka kepadanya harus diberikan keleluasaan. 

Keleluasaan ini langsung diberikan oleh undang-undang itu sendiri kepada 

penguasa setempat.  

Hal seperti ini biasanya disebut dengan kekeluasaan delegasi kepada pemerintah 

seperti Gubenur, Bupati/Walikota untuk bertindak atas dasar hukum dan atau 

dasar kebijaksanaan. Di samping keleluasaan tali, kepada aparatur pemerintah 

selaku pelaksana fungsi dalam administrasi negara juga diberikan suatu 

pembatasan agar pelaksanaan perbuatan-perbuatannya itu tidak menjadi apa yang 

disebut sebagai "onrechtmatig overheaddaat". Setidaknya perbuatan itu tidak 

boleh melawan hukum baik formil maupun materiil. Tidak boleh melampaui 

penyelewengan- kewenangan menurut undang-undang (kompetentie).  

Adapun bentuk-bentuk dari perbuatan administrasi negara/Pemerintah itu dalam 

bentuk memberikan izin secara garis besar dapat dibagi atas :  

        1. Perbuatan membuat peraturan.  

        2. Perbuatan melaksanakan peraturan.  
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Sementara itu menurut Van Poelje perbuatan administrasi negara/Pemerintah itu 

adalah sebagai berikut:
26

 

   a. Berdasarkan faktor (Feitlijke handeling).  

   b. Berdasarkan hukum (recht handeling).  

1) Perbuatan hukum privat. 

2) Perbuatan hukum publik, yang kemudian perbuatan ini dapat dibagi atas :  

a) Perbuatan hukum publik yang sepihak . 

b) Perbuatan hukum publik yang berbagai pihak.  

Kemudian Amrah Muslimin mengatakan bahwa dalam bidang eksekutif ada 2 

(dua) 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 dikemukakan oleh Prajudi 

Admosudirjo. Menurutnya perbuatan itu dibagi ke dalam 4 (empat) macam 

perbuatan hukum administrasi negara, yakni :
27

 

 

 

                                                           
26

 Victor Situmorang, Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 

1989. hlm 4 
27

 Prajudi Atmosudirjo, Op, Cit., hlm 233 
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a. Penetapan (beschiking, administrative dicretion). 

Sebagai perbuatan sepihak yang bersifat administrasi negara dilakukan oleh 

pejabat atau instansi penguasa (negara) yang berwenang dan berwajib khusus 

untuk itu. Perbuatan hukum tersebut hams sepihak (eenzijdig) dan harus 

bersifat administrasi negara. Artinya realisasi dari suatu kehendak atau 

ketentuan undang-undang secara nyata kasual, individual.  

    b. Rencana (Planning).  

Salah satu bentuk dari perbuatan hukum Administrasi Negara yang 

menciptakan hubungan-hubungan hulcuin (yang mengikat) antara penguasa 

dan para warga masyarakat.  

     c. Norma jabatan (Concrete Normgeving).  

Merupakan suatu perbuatan hukum (rechtshandeling) dari penguasa 

administrasi negara untuk membuat agar supaya suatu ketentuan 

undangundang mempunyai isi yang konkret dan praktis serta dapat diterapkan 

menurut keadaan waktu dan tempat.  

      d. Legislasi Semu (Pseudo Weigeving).  

Adalah pencipataan dari aturan-aturan hukum oleh pejabat administrasi 

negara yang berwenang sebenarnya dimaksudkan sebagai garis-garis 

pedoman pelaksanaan policy (kebijaksanaan suatu ketentuan undang- undang) 

akan seperti yang dikemukakan oleh Prajudi Admosudirjo. Menurutnya 
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perbuatan dibagi ke dalam 4 (empat) macam perbuatan hukum administrasi 

negara, yakni :
28

 

1) Penetapan (beschiking). Sebagai perbuatan sepihak yang bersifat 

administrasi negara dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa (negara) 

yang berwenang dan berwajib khusus untuk itu. Perbuatan hukum tersebut 

harus sepihak (eenzijdig) dan harus bersifat administrasi negara. Artinya 

realisasi dari suatu kehendak atau ketentuan undang-undang secara nyata 

kasual, individual. 

2) Rencana (Planning). Salah satu bentuk dari perbuatan IIukum 

Administrasi Negara yang menciptakan hubungan-hubungan hukum (yang 

mengikat) antara penguasa dan para warga masyarakat. 

3) Norma jabatan (Concrete Normgeving). Merupakan suatu perbuatan 

hukum (rechtshandeling) dari penguasa administrasi negara untuk 

membuat agar supaya suatu ketentuan undang-undang mempunyai isi yang 

konkret dan praktis serta dapat diterapkan menurut keadaan waktu dan 

tempat. 

4) Legislasi Semu (Pseudo Weigeving). Adalah pencipataan dari aturan-

aturan hukum oleh pejabat administrasi negara yang berwenang 

sebenarnya dimaksudkan sebagai garis-garis pedoman pelaksanaan policy 

(kebijaksanaan suatu ketentuan undang-undang) akan tetapi dipublikasikan 

secara meluas. 

Memperhatikan batasan, ruing lingkup serta perbuatan-perbuatan dari 

Administrasi Negara di atas jelaslah bahwa Hukum Administrasi Negara itu 

                                                           
28

 Prajudi Admosoedirjo,Hukum Administrasi Negara,Jakarta:Ghalia Indonesia,1986 hlm 102 
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adalah merupakan suatu perangkat ketentuan yang mernuat sekaligus memberikan 

cara bagaimana agar organ-organ di dalam suatu organisasi yang lazim disebut 

negara dapat melaksanakan fungsi dan kewenangannya demi terwujudnya suatu 

tujuan yang dikehendaki bersama.  

Dalarn praktek kehidupan sehari-hari acapkali kita menyebutkan bahwa peristiwa-

peristiwa pada saat kewenangan aparatur pemerintah itu direncanakan dan 

dilaksanakan sebagai suatu Keputusan Pemerintah. Selanjutnya menurut Hukum 

Administrasi Negara bahwa Pemerintah itu mempunyai tugas-tugas istimewa, 

yakni tugas yang dapat dirumuskan secara singkat sebagai suatu tugas 

Penyelenggaraan Kepentingan Umum. 

 

2.3 Pengertian Umum Menara Telekomunikasi 

Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian infomasi, dari suatu 

tempat ke tempat lain. Dalam kaitannya dengan “telekomunikasi” bentuk 

komunikasi jarak jauh dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu:  

1) Komunikasi Satu Arah (simplex). Dalam komunikasi satu arah (simplex) 

pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi yang 

berkesinambungan melalui media yang sama. Contoh : Pager, televisi, dan 

radio.  

2) Komunikasi Dua Arah (duplex). Dalam komunikasi dua arah (duplex) 

pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang 

berkesinambungan melalui media yang sama. Contoh : Telepon dan Voice 

over Internet Protocol (VoIP).  
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3) Komunikasi Semi Dua Arah (half duplex). Dalam komunikasi semi dua 

arah (half duplex) pengirim dan penerima informsi berkomunikasi secara 

bergantian namun tetap berkesinambungan. Contoh : Handy Talkie, FAX, 

dan Chat Room Perangkat telekomunikasi bertugas menghubungkan 

pemakainya dengan pemakai lain.  

Kedua pemakai ini bisa berdekatan tetapi bisa berjauhuan, Kalau menilik arti 

harfiah dari telekomunikasi (tele = jauh, komunikasi = hubungan dengan 

pertukaran informasi) memang teknik telekomunikasi dikembangkan manusia 

untuk menebus perbedaan jarak yang jauhnya bisa tak terbatas menjadi perbedaan 

waktu yang sekecil mungkin.  

Perbedaan jarak yang jauh dapat ditempuh dengan waktu yang sekecil mungkin 

dengan cara merubah semua bentuk informasi yang ingin disampaikan oleh 

manusia kepada yang lainnya menjadi bentuk gelombang elektromagnetik. 

Gelombang elektromagnetik dapat bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, 

yakni diruang hampa adalah 100.000 Km/detik. Jaringan telekomunikasi adalah 

segenap perangkat telekomunikasi yang dapat menghubungkan pemakaiannya 

(umumnya manusia) dengan pemakai lain, sehingga kedua pemakai tersebut dapat 

saling bertukar informasi (dengan cara bicara, menulis, menggambar atau 

mengetik) pada saat itu juga. Base Transceiver Station (BTS), Terminologi ini 

termasuk baru dan mulai populer di era kenaikan seluler saat ini. BTS berfungsi 

sebagai perantara perangkat komunikasi pengguna dengan jaringan menuju 

jaringan lain. Satu cakupan pancaran BTS dapat disebut sel. Komunikasi seluler 

adalah komunikasi modern yang mendukung mobilitas yang tinggi.  
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Dari beberapa BTS kemudian dikontrol oleh satu Base Station Controller (BSC) 

yang terhubungkan dengan koneksi microwave ataupun serat optik. Meskipun 

istilah BTS dapat diterapkan ke salah satu standar komunikasi nirkabel, biasanya 

dan umumnya terkait dengan teknologi komunikasi mobile seperti GSM yang 

beroperasi di frekuensi 900 MHz dan CDMA yang beroparasi di frekuensi 800 

MHz / 1900 MHz. Dalam hal ini, BTS merupakan bagian dari base station 

subsystem (BSS) perkembangan untuk sistem manajemen. Ini juga mungkin 

memiliki peralatan untuk mengenkripsi dan mendekripsi komunikasi, spektrum 

penyaringan alat (band pass filter), dll. Antena juga dapat dipertimbangkan 

sebagai komponen dari BTS dalam arti umum sebagai mereka memfasilitasi 

fungsi BTS.  

Menara terbuat dari rangkaian besi atau pipa baik segi empat atau segi tiga, atau 

hanya berupa pipa panjang (tongkat), yang bertujuan untuk menempatkan antena 

dan radio pemancar maupun penerima gelombang telekomunikasi dan informasi. 

Menara BTS sebagai sarana komunikasi dan informatika, berbeda dengan menara 

Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) listrik PLN dalam hal 

konstruksi, maupun resiko yang ditanggung penduduk di bawahnya. Menara BTS 

komunikasi dan informatika memiliki derajat keamanan tinggi terhadap manusia 

dan mahluk hidup di bawahnya, karena memiliki radiasi yang sangat kecil 

sehingga sangat aman bagi masyarakat di bawah maupun disekitarnya.  

 

2.3.1   Jenis-jenis Menara Telekomunikasi 

Menara juga dibedakan berdasarkan jenis lokasinya, ada dua jenis yaitu: 

1. Rooftop : menara yang berdiri di atas sebuah gedung, dan 
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2. greenfield : Tower yang berdiri langsung di atas tanah. 

Diklasifikasikan berdasarkan bentuk, menara dapat dibagi menjadi tiga jenis, 

yaitu: 

1. Menara dengan 4 kaki (Rectangular) Menara 4 kaki sangat jarang 

dijumpai roboh, karena memiliki kekuatan tiang pancang serta sudah 

dipertimbangkan konstruksinya. Menara ini mampu menampung banyak 

antena dan radio. Jenis menara ini banyak dipakai oleh perusahaan - 

perusahaan bisnis komunikasi dan informatika yang terkenal seperti Xl, 

Telkomsel. 

2. Menara dengan 3 kaki (Triangle) Menara 3 kaki dibagi dua macam, 

pertama menara 3 kaki diameter besi pipa 9 cm keatas, atau yang lebih 

dikenal dengan nama triangle, menara ini juga mampu menampung 

banyak antena dan radio. Kedua, menara 3 kaki diameter 2 cm ke atas. 

Beberapa kejadian robohnya menara jenis ini karena memakai besi dengan 

diameter dibawah 2 cm. Ketinggian maksimal menara jenis ini yang 

direkomendasi adalah 60 meter. Ketinggian ratarata adalah 40 meter 

3. Menara dengan 1 kaki (Pole) Menara 1 kaki dibagi dua macam, pertama 

menara yang terbuat dari pipa atau plat baja tanpa spanner, diameter antara 

40 cm s/d 50 cm, tinggi mencapai 42 meter, yang dikenal dengan nama 

monopole. Menara kedua lebih cenderung untuk dipakai secara personal. 

Tinggi menara pipa ini sangat disarankan tidak melebihi 20 meter (lebih 

dari itu akan melengkung). Teknis penguatannya dengan spanner. 

Kekuatan pipa sangat bertumpu pada spanner. Menara ini bisa dibangun 

pada areal yang dekat dengan pusat transmisi / Network Operation Systems 
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(NOC) (maksimal 2 km), dan tidak memiliki angin kencang, serta benar - 

benar diproyeksikan dalam rangka emergensi biaya. 

 

2.4 Dasar Hukum  Pendirian Menara Telekomunikasi 

Penyesuaian dalam penyelenggaraan telekomunikasi di tingkat nasional sudah 

merupakan kebutuhan nyata, mengingat meningkatnya kemampuan sektor swasta 

dalam penyelenggaraan telekomunikasi, penguasaan teknologi telekomunikasi, 

dan keunggulan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Penyelenggaraan telekomunikasi yang mempunyai peranan penting dan startegis 

dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, serta memperlancar dan 

meningkatkan hubungan antar negara harus senantiasa ditingkatkan kualitas 

pelayanannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang 

telekomunikasi adalah dengan membuat pengaturan yang dapat memberikan 

kejelasan dan ketegasan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.  

Maka dari itu pengaturan menara telekomunikasi bias di lihat dalam UU No 36 

Tahun 1999 Tentang Menara Telekomunikasi, PP No 52 tahun 2000 tentang 

Penyelenggaran Telekomunikasi, dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, 

Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika Dan Kepala 

Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 18 Tahun 2009 Nomor: 

07/Prt/M/2009 Nomor :19/Per/M.Kominfo/03/2009 Nomor :3/P/2009 Nomor : 

19/Per/M.Kominfo/03/2009 Nomor : 3/P/2009. 

Izin dalam arti luas ialah suatu persetujuan dari pengguna berdasarkan undang-

undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari 

ketentuan-ketentan larangan perundang-undangan. Dengan memberikan izin 
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penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-

tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu 

tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus 

atasnya.  

Izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin 

pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk 

mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang 

buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-

undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat 

melakukan pengawasan sekedarnya. Hal yang pokok ialah bahwa suatu tindakan 

dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan 

yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan diteliti diberikan batas-batas 

tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi 

perkenaan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-

tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu.  

Berdasarkan pemaparan pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa izin adalah 

perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang- undangan 

untuk ditetapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan 

tertentu. Meskipun antara izin dan konsesi dianggap sama, dengan perbedaan 

yang relatif, tetapi terdapat perbedaan karakter hukum. Dalam izin tidak mungkin 

diadakan perjanjian, karena tidak mungkin diadakan suatu persesuaian kehendak. 

Dalam konsesi biasanya diadakan suatu perjanjian, yakni perjanjian yang 

mempunyai sifat sendiri dan yang tidak diatur oleh seluruh peraturan mengenai 

hukum perjanjian. 
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Di dalam Pasal 11 UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi menjelaskan:  

1) Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri. 

2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan 

memperhatikan: 

a. Tata cara yang sederhana; 

b. Proses yang transparan, adil dan tidak diskriminatif; serta 

c. Penyelesaian dalam waktu yang singkat. 

3) Ketentuan mengenai perizinan penyelenggaraan telekomunikasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

 

Selain itu terdapat juga di dalam PP No.52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan 

Telekomunikasi di dalam pasal 8 yaitu: 

1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat menyelenggarakan jasa  

telekomunikasi melalui jaringan yang dimiliki dan disediakannya. 

2) Penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) harus merupakan kegiatan usaha yang terpisah dari penyelenggaraan 

jaringan yang sudah ada. 
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3) Untuk menyelenggarakan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib mendapatkan izin 

penyelenggaraan jasa telekomunikasi dari Menteri. 

Di dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, 

Menteri Komunikasi Dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman 

Modal Nomor: 18 Tahun 2009 Nomor: 07/Prt/M/2009 Nomor: 

19/Per/M.Kominfo/03/2009 Nomor: 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan 

Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi Terdapat di dalam Bab III 

Pasal 4 yaitu tentang Perizinan Bangunan Menara : 

1) Pembangunan menara wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara 

dari Bupati/ Walikota, kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta wajib memiliki 

Izin Mendirikan Bangunan Menara dari Gubernur.  

2) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada     

ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan tentang 

penataan ruang.  

3) Pemberian Izin mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui pelayanan terpadu. 

 



 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3. 1 Pendekatan Masalah 

Peneliti menggunakan pendekatan masalah dengan cara normatif empiris. Suatu 

penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan 

hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas 

hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan 

sistem hukum.
24

 

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan 

untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau 

antara hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan 

wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan 

informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut. 

Penggunaan kedua macam pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh 

gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian guna penulisan skripsi ini. yaitu mengenai penegakan 

hukum terhadap menara telekomunikasi tak berizin di kota Bandar Lampung. 

                                                           
24 Abdul kadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung. Citra Aditya Bakti 

hlm.135 
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3. 2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. 

1. Data primer adalah data yang bersumber dari hasil wawancara dengan pihak-

pihak yang terlibat penyelenggaraan izin pembangunan menara telekomunikasi 

di Kota Bandar Lampung, yaitu: 

a.Kepala Seksi Bagian Pemberdayaan Pos Telekomunikasi (Postel) Dinas 

Komunikasi dan Informasi (DISKOMINFO) Kota Bandar Lampung; dan 

b.Kepala Bagian Pendaftaran dan Pemrosesan Izin Badan Penanaman Modal 

Dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung. 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka terhadap bahan 

hukum yang terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer, yaitu meliputi: 

1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; 

2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 

3)Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 

Telekomunikasi; 

4)Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang  

Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi; 

dan 
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5)Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Pengendalian Menara Telekomunikasi. 

 b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersumber dari buku-buku   

ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersumber dari kamus hukum, 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, majalah, surat kabar dan jurnal penelitian 

hukum serta bersumber dari bahan-bahan yang didapat melalui internet. 

3. 3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

3. 3. 1 Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen. 

Studi kepustakaan dilakukan peneliti dalam rangka memperoleh data sekunder 

yang dilaksanakan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan 

merangkum data yang berasal dari literatur-literatur, jurnal penelitian hukum 

atau bahan lainnya berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini. 

b. Studi lapangan (field research) 

Studi lapangan dilakukan dengan teknik wawancara (interview) yang 

bertujuan untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan 

kepada informan penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara, 
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sehingga tanya jawab dan diskusi menjadi lebih terarah sesuai dengan data 

yang dibutuhkan dalam penelitian. 

3. 3. 2 Prosedur Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan setelah data yang dibutuhkan terkumpul, baik berupa 

dari primer maupun data sekunder. Adapun prosedur pengolahan data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu memeriksa dan mengoreksi data yang masuk, apakah berguna 

atau tidak, sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk 

menjawab permasalahan dalam penelitian ini. 

b.Sistematisasi, yaitu proses penyusunan data menurut sistem yang telah 

ditetapkan. 

c. Klasifikasi data, yaitu menyusun dan mengelompokkan data berdasarkan jenis 

data. 

3. 4 Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara 

menguraikan secara terperinci hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat 

sehingga diperoleh gambaran yang jelas dari jawaban permasalahan yang dibahas 

guna dibuat rangkuman untuk pembahasan pada bab-bab berikutnya. 

 



 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Penegakan Hukum 

Terhadap Menara Telekomunikasi Tak Berizin Di Kota Bandar Lampung, maka dari 

itu dapat disimpulkan: 

1. Penegakan Hukum Terhadap Menara Telekomunikasi Dilakukan dengan dua cara 

yaitu : (a) Secara Preventif berarti pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan, 

kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang 

menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Instrumen penting 

dalam penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan 

kewenangan yang bersifat pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin dan 

sebagainya). (b) Selanjutnya yaitu secara reprensif dalam hal ini Pemerintah Daerah 

baik kota maupun kabupaten, berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah 

serta Peraturan Daerah membuat suatu rencana tata ruang yang mengatur masalah 

pemukiman, perkantoran, pabrik, tempat-tempat perdagangan dan lain-lain, yang 

kesemuanya itu ditujukan agar kehidupan rakyat dapat berjalan dengan baik dan 

seimbang antara tempat beraktifitas dengan lingkungan hidupnya. Selain itu juga 
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pemerintah daerah melakukan pengawasan dalam hal perizinan, pengawasan pada 

umumnya adalah sebagai pengendali kegiatan yang dilakukan oleh badan atau 

instansi pemerintah yang diserahi tugas sebagai pengawas oleh Peraturan Perundang-

Undangan.  

Dengan dibentuknya badan pengawasan diharapkan mampu mencegah atau 

setidaknya mengurangi tindakan yang kurang dapat dipertanggung jawabkan oleh 

aparat maupun oknum masyarakat. Pengawas dalam tugasnya berwenang melakukan 

pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan atau membuat 

catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa 

peralatan, memeriksa instalasi atau alat transportasi serta meminta keterangan Dari 

pihak yang bertanggung jawab atas usaha atau kegiatan yang dilakukannya. Di dalam 

Peraturan Walikota Nomor 7 tahun 2015 tentang Pembangunan dan Penataan Menara 

Telekomunikasi Di Kota Bandar Lampung. a) peringatan tertulis. (sebanyak 3 x); b) 

penghentian pembangunan kegiatan pembangunan; c) penghentian sementara 

operasional menara; d) pembekuaan sementara IMB menara; e) pencabutan IMB 

menara; f) Perintah pembongkaran menara. 

2. Faktor yang menghambat dalam penegakan hukum menara telekomunikasi tak   

berizin di kota Bandar lampung  ialah : 

(a)   Kurang Optimalnya Tim Pengawasan Pemerintah Kota Bandar lampung.  

(b) Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang menangani pengendalian menara 

telekomunikasi. 
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(c)  Penyelenggara Menara Telekomunikasi yang tidak mempunyai itikad baik.  

(d)  Kurangnya kordinasi antar satuan kerja perangkat daerah pengampu Peraturan 

Daerah Menara Telekomunikasi. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan oleh penulis:  

1. Perizinan yang dilakukan pemerintah daerah harus diterapkan agar para 

penanggung jawab dari pihak pendiri menara telekomunikasi mendapatkan kepastian 

hukum, dan juga pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan dan pengendalian 

dengan baik dan benar apabila izin sesuai peraturan yang berlaku.  

2. Perlunya penambahan Sumber daya manusia yang dilakukan dinas terkait agar 

dalam pelaksanaan pengawasan serta penerapan sanksi terhadap menara 

telekomunikasi dapat maksimal. 

3. Terlalu panjangnya birokrasi yang harus dilalui mengenai (permohonan) perizinan 

ini sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi maka dari itu terkait mekanisme 

permohonan perizinan setidaknya dipermudah agar izin semua menara 

telekomunikasi yang ada di kota bandar lampung dapat mendapatkan izin dan juga 

yang tidak kalah penting adalah penambahan sumber daya manusia sebagai pengawas 

dan pengendali menara dari pihak pemerintah daerah.  
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