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ABSTRAK 

 

PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN KLINIK HEMODIALISA  

DI KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

MOHAMMAD REFSANJANI AL HALIM 

1212011207 

 

 

Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang 

diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana 

ketentuan perundang-undangan. Perizinan klinik hemodialisa diatur dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2014 tentang 

Klinik, Klinik tersebut termasuk di dalamnya adalah klinik hemodialisa. Pada 

Pasal 25 Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2014 tentang Klinik mengatur 

bahwa, setiap penyelenggaraan klinik wajib memiliki izin mendirikan dan izin 

operasional. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 812 Tahun 2010 tentang izin 

penyelenggaraan klinik dialisis. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan : 

(1) Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Izin Klinik Hemodialisa Di Kota Bandar 

Lampung? (2) Apakah yang Menjadi Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan 

Pemberian Izin Klinik Hemodialisa Di Kota Bandar Lampung? 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, 

pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. sumber data yang digunakan 

yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 

studi kepustakaan. Data yang diolah dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk 

selanjutnya ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan dalam penelitian. 

Hasil penelitian dalam skripsi ini dapat dinyatakan bahwa: (1) Pelaksanaan 

pemberian izin pada klinik hemodialisa dilakukan secara langsung di Dinas 

Kesehatan Kota Bandar Lampung. Izin penyelenggaraan klinik pelayanan 

hemodialisa harus disertai dengan rekomendasi dari Organisasi Profesi yaitu 

Perhimpunan Nefrologi Indonesia (Pernefri) sebagai kelayakan fasilitas pelayanan 

dialisis menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 812 

Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan. (2) Faktor penghambat pemberian izin klinik hemodialisa 

yaitu keterlambatan dalam penerbitan izin karena sarana dan prasarana penunjang 

yang tersedia di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung kurang memadai, serta 

kurangnya pemahaman dan keingintahuan masyarakat mengenai arti penting izin 

klinik hemodialisa. 

Saran dalam penelitian ini adalah : (1) Dinas Kesehatan Kota Bandar 

Lampung semestinya lebih tegas dalam penerapan sanksi yang tidak melengkapi 

perizinan pada klinik hemodialisa. (2) Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung 

agar lebih rutin dalam melakukan sosialisasi tentang pentingnya izin 

penyelenggaraan klinik hemodialisa sehingga mendaftarkan klinik secara legal. 

 

Kata kunci : Pemberian Izin Klinik Hemodialisa, Faktor Penghambat Klinik 



ABSTRACT 

 

THE IMPLEMENTATION OF HEMODYALISIS CLINICAL LICENCE 
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Licensing is an act of State Administrative Law that is applied in 

regulations based on the requirements and procedures as the provisions of 

legislation. The licensing of hemodialysis clinic has been regulated in The 

Regulation of Ministry of Health, Republic of Indonesia No. 9 Year 2014 on 

Clinic, including hemodialysis clinic. The problems in this research are 

formulated to find out the implementation of hemodialysis clinical licence and the 

barriers in the implementation of hemodialysis clinical licence in the city of 

Bandar Lampung. The approaches used in this research consisted of the law and 

the case approach. The data sources included primary and secondary data. The 

data collection technique was done through library research. The processed data 

were analyzed descriptively qualitative to draw a conclusion to answer the 

research's problems.  

The results of the research showed that: (1) The implementation of 

hemodialysis clinical licence was issued directly in the Health Department Office 

of Bandar Lampung. The licence of running hemodialysis clinical service must be 

accompanied by a recommendation from a Profession Organization namely 

Indonesian Nephrology Association (Pernefri) as feasibility of dialysis service 

facility according to The Regulation of Ministry of Health, Republic of Indonesia, 

No. 812 Year 2010 regarding Organizing Dialysis Service At Health Service 

Facility. (2) There were several inhibiting factors in the implementation of 

hemodyalisis clinical permit, such as: the delay in issuing permit due to 

inadequate number of supporting facilities and infrastructures available in the 

Health Department of Bandar Lampung, and the lack of understanding and 

curiosity about the importance of hemodialysis clinical permit.  

The researcher suggested that: (1) The Health Department of Bandar 

Lampung should be more assertive in the implementation of sanctions for clinics 

who cannot meet the license requirements, including hemodyalisis clinic. (2) The 

Health Department of Bandar Lampung should conduct a routine socialization 

about the importance of having a legal licence for hemodialysis clinic.  
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MOTTO : 

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka 

dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah 

tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang 

ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan 

terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan  

sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. 

( QS : Ar R’ad 11 : 13 ) 

 

Katakanlah : “Hai kawanku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya 

aku akan bekerja (pula) maka, kelak kamu akan mengetahui.” 

(QS : Az Zumar 39 : 39) 

 

But His command, when He intendeth a thing, is only that 

He saith unto it : Be! andi t is. 

(Surat Yasin ayat : 82) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang 

diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana 

ketentuan perundang-undangan. Izin menurut definisi yaitu perkenan atau 

pernyataan mengabulkan. Izin secara khusus adalah suatu persetujuan penguasa 

untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan 

peraturan perundang-undangan. Sedangkan secara garis besar perizinan adalah 

prosedur atau tata cara yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam 

hal adanya masyarakat yang memohon izin. Prinsip izin terkait dalam hukum 

publik oleh karena berkaitan dengan perundang-undangan pengecualiannya 

apabila ada aspek perdata yang berupa persetujuan seperti halnya dalam 

pemberian izin khusus.  

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 

2014 tentang Klinik bahwa klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan 

medis dasar dan atau spesialistik. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PMK. No. 9 Tahun 

2014 bahwa Pemerintah daerah kabupaten/kota mengatur persebaran Klinik yang 

diselenggarakan masyarakat di wilayahnya dengan memperhatikan kebutuhan 

pelayanan berdasarkan rasio jumlah penduduk. 
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Klinik utama yang salah satunya yaitu klinik hemodialisa adalah fasilitas 

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan dialisis kronik di luar 

rumah sakit secara rawat jalan dan mempunyai kerja sama dengan rumah sakit 

yang menyelenggarakan pelayanan dialisis sebagai sarana pelayanan kesehatan 

rujukannya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) PMK No. 812 Tahun 2010 bahwa 

Hemodialisis (HD) adalah salah satu terapi pengganti ginjal yang menggunakan 

alat khusus dengan tujuan mengeluarkan toksin uremik dan mengatur cairan serta 

elektrolit tubuh. 

Perizinan klinik hemodialisa diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia No. 9 Tahun 2014 tentang Klinik, dimana dalam Pasal 1 

Peraturan Menteri tersebut yang dimaksud dengan klinik adalah fasilitas 

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan 

yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik. Klinik tersebut 

termasuk di dalamnya adalah klinik hemodialisa. Mengacu pada Pasal 25 

Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2014 tentang Klinik mengatur bahwa, 

setiap penyelenggaraan klinik wajib memiliki izin mendirikan dan izin 

operasional. Izin mendirikan diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota 

dan izin operasional diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala 

dinas kesehatan kabupaten/kota.   

Berdasarkan pada pasal tersebut diketahui bahwa dalam hal perizinan 

klinik termasuk didalamnya klinik hemodialisa wajib memiliki izin mendirikan 

dan juga izin operasional. Dikatakan bahwa klinik hemodialisa yang berada di 

Kota Bandar Lampung wajib menaati peraturan perundang-undang yang berlaku 
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salah satunya adalah dengan memiliki izin klinik, baik izin mendirikan klinik dan 

juga izin operasional klinik hemodialisa. Izin ini harus dimiliki oleh badan usaha 

atau perorangan yang membuka usaha klinik hemodialisa.  

Berdasarkan pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 812 Tahun 2010 

bahwa izin penyelenggaraan klinik dialisis diberikan oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri. Izin 

tersebut berlaku untuk jangka waktu 5 (lima tahun) dan dapat diperpanjang selama 

memenuhi persyaratan yang berlaku. Izin penyelenggaraan klinik pelayanan 

hemodialisis harus disertai dengan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi 

dan organisasi sebagai kelayakan fasilitas pelayanan dialisis. 

Dalam memperoleh izin tersebut harus menempuh beberapa prosedur 

tertentu yang ditetapkan oleh pemberi izin yang dalam hal ini adalah pemerintah. 

Pemohon izin selain harus memenuhi prosedur tertentu juga harus memenuhi 

persyaratan-persyaratan tertentu. Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan 

ditentukan oleh pemerintah secara sepihak, namum pemerintah tidak dapat 

menentukannya secara sewenang-wenang, tetapi harus sesuai dengan peraturan 

yang menjadi dasar dari izin tersebut yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan RI No. 812 Tahun 2010 tentang izin penyelenggaraan klinik dialisis. 

Pemerintah dalam menentukan prosedur dan persyaratan perizinan tidak dapat 

melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang menjadi 

dasar perizinan tersebut.  

Tujuan Pemberian Izin secara umum adalah untuk pengendalian dari pada 

aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-
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pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh 

pejabat yang berwenang. Tujuan perizinan dari sisi Pemerintah yaitu untuk 

melaksanakan peraturan apakah ketentuan dalm peraturan tersebut sesuai dengan 

kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban, 

sebagai sumber pendapatan daerah yaitu dengan adanya permohonan izin maka 

secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah, karena setiap izin yang 

dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi lebih dahulu. Kemudian tujuan 

perizinan dari sisi masyarakat yaitu untuk adanya kepastian hukum, kepastian hak 

dan untuk mudahnya mendapatkan fasilitas. Suatu misal dalam hal Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB), tujuan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini 

adalah untuk melindungi kepentingan pemerintah maupun kepentingan 

masyarakat yang ditujukan atas kepentingan hak atas tanah. 

Berdasarkan Pasal 5 ayat(2) PMK. No. 9 Tahun 2016 bahwa Lokasi Klinik 

harus memenuhi ketentuan mengenai persyaratan kesehatan lingkungan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai persebaran 

Klinik harus memenuhi ketentuan mengenai persyaratan kesehatan lingkungan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak berlaku untuk 

Klinik perusahaan atau Klinik instansi pemerintah tertentu yang hanya melayani 

karyawan perusahaan, warga binaan, atau pegawai instansi tersebut. 

Berdasarkan Pasal 6 PMK. No. 9 Tahun 2016 bahwa Bangunan Klinik 

harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunannya dengan tempat 

tinggal perorangan. Ketentuan tempat tinggal perorangan sebagaimana bahwa 

Bangunan Klinik harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunannya 
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dengan tempat tinggal perorangan tidak termasuk apartemen, rumah toko, rumah 

kantor, rumah susun, dan bangunan yang sejenis. Bangunan Klinik harus 

memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian 

pelayanan serta perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi semua orang 

termasuk penyandang cacat, anak-anak dan orang usia lanjut. 

Menurut PMK No. 812 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan pelayanan 

hemodialisis hanya dapat dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan. 

Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan dialisis harus 

memiliki izin dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Setiap penyelenggaraan 

pelayanan hemodialisis harus memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan, 

meliputi sarana dan prasarana, peralatan, serta ketenagaan. 

Dinas Kesehatan Propinsi memberikan Izin kepada Pemerintah Daerah 

setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota serta 

rekomendasi Perhimpunan Nefrologi Indonesia (Pernefri) setempat dan izin 

berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persayaratan 

yang berlaku. Izin mendirikan yaitu mempersiapkan sarana dan prasarana serta 

SDM dan izin-izin dari instansi lain. Berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang 

satu kali. Izin Penyelenggaraan Sementara dikeluarkan oleh kepala Dinas 

Kesehatan Propinsi dengan disertai rekomendasi Pernefri dan izin tersebut berlaku 

selama 2 tahun. Sedangkan Izin Penyelenggaraan tetap yaitu dalam 2 tahun diatas, 

Pernefri harus melakukan visitasi kembali untuk mengevaluasi dengan 

menggunakan data dan bila baik diberikan izin yang berlaku 5 tahun.
1
 

                                                           
1
 dr. Dharmeizar, Regulasi Unit Hemodialisis Di Indonesia, www.google.com 
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Data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, Kota Bandar 

Lampung memiliki populasi penduduk sebanyak 1.015.910 jiwa. Dengan luas 

wilayah sekitar 193 km
2
, maka Bandar Lampung memiliki kepadatan penduduk 

4.881,85 jiwa/km
2
 dan tingkat pertumbuhan penduduk 1,23% per tahun.

2
 

Berdasarkan fakta yang ada, Rumah Sakit di Kota Bandar Lampung berjumlah 8 

(delapan) yaitu RSU Dr H Abdu Moeloek, Rumkit Tk IV 02.07.04, RSU Advent 

Bandar Lampung, RSU Dr. A. Dadi Tjokrodipo, RS Urip Sumoharjo, dan Rs 

Immanuel Way Halim yang masing – masing memiliki ruang hemodialisa. 

Namun, satu – satunya klinik utama atau klinik swasta hemodialisa yang berada di 

Kota Bandar Lampung hanya berjumlah 1 (satu) yaitu Klinik Hemodialisa Lions 

Bandar Lampung. Salah satu Contoh kasus pada tahun 2016 di kota Bandar 

Lampung bahwa terdapat Poliklinik Tirtayasa Medika yang tidak memiliki izin 

beroperasi maka dari itu Poliklinik tersebut ditutup. Seharusnya memiliki izin 

beroperasi maupun izin penyelenggaraan pelayanan dan pengawasan seperti yang 

telah diuraikan diatas.
3
  

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan data yang diperoleh di atas, 

maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pelaksanaan 

Pemberian Izin Klinik Hemodialisa Di Kota Bandar Lampung”. 

 

 

 

                                                           
2
Badan Pusat Statistik kota Bandar Lampung, Penduduk Kota Bandar Lampung, 

www.bandarlampungkota.Bps.go.id, Diakses Pada Senin 13 Maret 2017, Pukul 21.32 
3
Bian Harnansa, Sidak Klinik Tak Berizin di Sukabumi Bandarlampung, 

www.video.tribunnews.com. Diakses Pada Hari Senin 13 Maret 2017, Pukul 22:51. 
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1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1.2.1 Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian ini, ada dua rumusan masalah 

yang akan diuraikan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah. Beberapa masalah 

tersebut sebagai berikut:  

1) Bagaimanakah Pelaksanaan Pemberian Izin Klinik Hemodialisa Di Kota 

Bandar Lampung? 

2) Faktor – Faktor Apakah yang Menjadi Penghambat Dalam Pelaksanaan 

Pemberian Izin Klinik Hemodialisa Di Kota Bandar Lampung? 

 

1.2.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi ruang lingkup pembahasan 

dan ruang lingkup bidang ilmu. Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini 

adalah mengkaji tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Pemberian Izin Klinik 

Hemodialisa Di Kota Bandar Lampung dan faktor – faktor yang menjadi 

penghambat dalam Pelaksanaan Pemberian Izin Klinik Hemodialisa Di Kota 

Bandar Lampungdi tinjau berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik. 
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1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitan 

adalah:  

1) Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian izin klinik hemodialisa di Kota 

Bandar Lampung. 

2) Untuk mengetahui faktor – faktor yang menjadi penghambat dalam 

pelaksanaan pemberian izin klinik hemodialisa di Kota Bandar Lampung. 

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka yang menjadi kegunaan yang 

dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan 

kajian hukum administrasi negara, dan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

pada ilmu hukum khususnya hukum kesehatan mengenai pelaksanaan pemberian 

izin klinik hemodialisa di Kota Bandar Lampung.  

 

1.3.2.2 Kegunaan Praktis  

1) Bagi klinik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, 

bahan masukan dan menjadi pedoman bagi pelaksanaan pemberian izin klinik 

hemodialisa di Kota Bandar Lampung;  
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2) Bagi petugas kesehatan, Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Instansi terkait 

yaitu dapat terlaksananya perencanaan, pembinaan, pengawasan dan 

pengambilan kebijakan oleh petugas kesehatan Kabupaten/Kota sehingga 

dapat menjamin mutu klinik hemodialisa;  

3) Bagi penulis, hasil penulisan ini dapat menambah pengetahuan mengenai 

pelaksanaan pemberian izin klinik hemodialisa di Kota Bandar Lampung, 

serta sebagai syarat untuk melengkapi dan menyelesaikan pendidikan strata 

satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Izin 

2.1.1 Pengertian Izin 

Tidaklah mudah memberikan definisi apa yang dimaksud dengan izin. Hal 

ini dikemukakan oleh Sjachran Basah.
1
Pendapat yang dikatakan Sjachran agaknya 

sama dengan yang berlaku di negeri Belanda seperti di kemukakan van der pot, 

sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu. Hal ini 

disebabkan oleh antara pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing masing 

melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang di definisikan nya. Sukar 

memberikan definisi bukan berarti tidak terdapat definisi, bahkan di temukan 

sejumlah definisi yang beragam.
2
 Izin (vergunning) adalah suatu persetujuan dari 

penguasa berdasarkan undang undang atau peraturan pemerintah untuk dalam 

keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan ketentuan larangan peraturan 

perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau 

pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.  

Izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Izin 

secara khusus adalah suatu persetujuan penguasa untuk dalam keadaan tertentu 

menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. 

Sedangkan secara garis besar perizinan adalah prosedur atau tata cara yang 

                                                           
1
 Sjachran Basah, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Makalah Pada 

Penataran Hukum Administrasi dan lingkungan di Fakultas Hukum Unair Suranaya,1995, hlm.1-2, 

dalam Adrian Sutedi, Hukum Perizinan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 167.  
2
Ibid., hlm. 186. 
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mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang 

memohon izin. 

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam 

hukum administrasi. Pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana yuridis 

untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari 

penguasa berdasarkan undang – undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam 

keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan – ketentuan larangan perundangan. 

Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya 

untuk melakukan tindakan – tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini 

menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum 

mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas dari 

pengertian izin.
 3

 

Prinsip izin terkait dalam hukum publik oleh karena berkaitan dengan 

perundang-undangan pengecualiannya apabila ada aspek perdata yang berupa 

persetujuan seperti halnya dalam pemberian izin khusus. Izin merupakan 

perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam 

peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan 

perundang-undangan. 

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu 

persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah 

untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-

undangan (izin dalam arti sempit) berdasarkan apa yang dikatakan oleh Spelt dan 
                                                           
3
N.M.Spelt dan J.B.J. ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon, 

Yurdika, Surabaya, 1993, hlm. 2-3. 
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ten Berge dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan 

sesuatu kecuali diizinkan. Artinya, kemungkinan untuk seseorang atau suatu pihak 

tetutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian, pemerintah 

mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang 

bersangkutan. 

Dalam hal izin kiranya perlu dipahami bahwa sekalipun dapat dikatakan 

dalam ranah keputusan pemerintah, yang dapat mengeluarkan izin ternyata tidak 

selalu organ pemerintah. Contohnya, izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal ini dikeluarkan oleh presiden 

selaku kepala Negara. Menyangkut hubungan kelembagaan yang lain seperti 

apabila Badan Pemeriksa Keuangan akan melakukan pemeriksaan untuk 

mendapatkan akses data dari suatu pihak wajib pajak, maka terlebih dahulu harus  

ada izin dari menteri keuangan. Karena itu, kontek hubungan dalam perizinan 

menampakkan komplesksitasnya. Tidak terbatas pada hubungan antara 

pemerintah rakyat, tetapi juga menyangkut kelembagaan dalam Negara. Izin tidak 

sama dengan pembiaran. Apabila ada aktivitas dari anggota masyarakat yang 

sebenarnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi 

ternyata tidak dilakukan penindakan oleh aparatur yang berewenang pembiaran itu 

bukan berarti diizinkan. Untuk dapat dikatakan izin harus ada keputusan yang 

konstitutif dari aparatur menertibkan izin. 

W.F Prins yang diterjemahkan mengatakan bahwa istilah izin dapat 

diartikan tampaknya dalam arti memberikan dispensasi dari sebuah larangan dan 

pemakaiannya dalam arti itu pula. Uthrecht mengatakan bilamana pembuatan 
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peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga 

memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-

masing hal konkret maka perbuatan administrasi negara memperkenankan 

perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning). 

Izin merupakan suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu 

larangan oleh undang-undang yang kemudian larangan tersebut diikuti dengan 

perincian dari pada syarat-syarat, kriteria dan lainnya yang perlu dipenuhi oleh 

pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai dengan 

penetapan prosedur dan juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat-pejabat 

administrasi negara yang bersangkutan. Sjachran Basah mengatakan, izin 

merupakan perbuatan hukum administrasi negara yang bersegi satu yang 

mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan 

prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Izin menurut Bagir Manan, yaitu merupakan persetujuan dari penguasa 

berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menguraikan tindakan atau 

perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Izin khusus yaitu persetujuan 

terlihat adanya kombinasi antara hukum publik dengan hukum privat, dengan kata 

lain izin khusus adalah penyimpangan dari sesuatu yang dilarang.  

 

2.1.2 Unsur – Unsur Perizinan 

Berdasarkan pemaparan pendapat para pakar tersebut, dapat disebutkan 

bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan 



14 
 

 
 

perundangan-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur 

dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, 

yaitu sebagai berikut : 

1) Instrumen Yuridis 

Dalam negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya 

menjaga ketertiban dan keamanan (rust en orde), tetapi juga megupayakan 

kesejahteraan umum (bestuurszorg). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk 

menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih 

tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah 

diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, dari fungsi pengaturan ini muncul 

beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, 

yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, 

ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam 

penyelenggaraan pemerintahan,
4
 atau sebagai norma penutup dalam rangkaian 

norma hukum.
5
 Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis-

jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni 

ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh 

seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, atau
6
 ketetapan yang 

memperkenan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Dengan demikian, izin 

merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan 

yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa 

                                                           
4
 Sjachran Basah, Pencabutan…,op.cit., hlm. 2, dalam Ridwan, Hukum Administrasi Negara, PT. 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 210. 
5
 Philipus M. Hadjon, et.al,op.cit., hlm 125. 

6
 C.J.N Versteden, op.cit., hlm. 69, dalam Ridwan, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 210. 
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konkret. Sebagai ketetapan, izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang 

berlaku pada ketetapan pada umumnya, sebagaimana yang telah disebutkan di 

atas. 

2) Peraturan Perundang-undangan 

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah wetmatigheid van bestuur 

atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, 

setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi peraturan 

maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan dan 

menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Tanpa wewenang tidak 

dapar dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret. 

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum 

pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang 

diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asa 

legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh 

karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada 

wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku 

karena ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah. 

Pada umumnya wewenang pemerintah untuk mengeluarkan izin itu 

ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 

dari perizinan tersebut. Akan tetapi, dalam penerapannya, menurut Marcus 

Lukman, kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat diskresionare 

power atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberi 
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kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang 

berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan tentang : 

a. Kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada 

pemohon; 

b. Bagaimana pertimbangan kondisi-kondisi tersebut; 

c. Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan 

izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

d. Prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah 

keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.
7
 

3) Organ Pemerintah 

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan 

baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari 

penelusuran sebagai ketentuan penyelenggaraan pemerintah dapat diketahui 

bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (Presiden) sampai dengan 

administrasi negara terendah (Lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti 

terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, 

yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun 

daerah.
8
 

                                                           
7
 Marcus Lukman, op.cit., hlm. 189, dalam Ridwan, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 213. 
8
 Sjachran Basah, Sistem Perizinan Instrumen Pengendali Lingkungan, Makalah pada Seminar 

Hukum Lingkungan, diselenggarakan oleh KLH bekerja sama dengan Lagal Mandate Compliance 

end Enforcement Program dari BAPEDAL, 1-2 Mei 1996, Jakarta, hlm. 3, dalam Ridwan, Hukum 

Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 213. 
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Terlepas dari beragamnya organ pemerintahan atau administrasi negara 

yang mengeluarkan izin, yang pasti adalah bahwa izin hanya boleh dikeluarkan 

oleh organ pemerintahan. Menurut N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge, keputusan 

yang memberikan izin harus diambil oleh organ yang berwenang, dan hampir 

selalu yang terkait adalah organ-organ pada tingkat penguasa nasional (seorang 

Menteri) atau tingkat penguasa-penguasa daerah. 

Beragamnya organ pemerintahan yang berwenang memberikan izin dapat 

menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi 

terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai. Artinya campur 

tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan 

bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin, apalagi kegiatan usaha yang 

menghendaki kecepatan pelayanan dan menuntut efisiensi. Menurut Soehardjo, 

pada tingkat tertentu regulasi ini menimbulkan kejenuhan dan timbul gagasan 

yang mendorong untuk menyederhanakan pengaturan, prosedur, dan birokrasi. 

Keputusan-keputusan pejabat sering membutuhkan waktu lama, misalnya 

pengeluaran izin memakan waktu berbulan-bulan, sementara dunia usaha perlu 

berjalan cepat, dan terlalu banyaknya mata rantai dalam prosedur perizinan 

banyak membuang waktu dan biaya.
9
 Oleh karena itu, biasanya dalam perizinan 

dilakukan deregulasi, yang mengandung arti peniadaan berbagai peraturan 

perundang-undangan yang dipandang berlebihan. Karena peraturan perundang-

undangan yang berlebihan itu pada umumnya berkenaan dengan campur tangan 

pemerintah atau negara, deregulasi itu pada dasarnya bermakna mengurangi 

                                                           
9
 Soehardjo, op.cit., hlm. 25, dalam Ridwan, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, hlm. 214. 
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campur tangan pemerintah atau negara dalam kegiatan kemasyarakatan tertentu 

terutama di bidang ekonomi sehingga deregulasi itu pada ujungnya bermakna 

debirokratisasi.
10

 Meskipun deregulasi dan debirokratisasi ini dimungkinkan 

dalam bidang perizinan dan hampir selalu dipraktikkan dalam kegiatan 

pemerintahan, namun dalam suatu negara hukum tentu saja harus ada batas-batas 

atau rambu-rambu yang ditentukan oleh hukum.  

Secara umum dapat dikatakan bahwa deregulasi dan debirokratisasi 

merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yang umumnya diwujudkan 

dalam bentuk peraturan kebijaksanaan karena itu deregulasi dan debirokratisasi itu 

harus ada batas-batas yang terdapat dalam hukum tertulis dan tidak tertulis. 

Deregulasi dan debirokratisasi dalam perizinan harus memerhatikan hal-hal 

berikut : 

a. Jangan sampai menghilangkan esensi dari sistem perizinan itu sendiri, terutama 

dalam fungsinya sebagai pengarah kegiatan tertentu. 

b. Deregulasi hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat teknis administratif dan 

finansial. 

c. Deregulasi dan debirokratisasi tidak menghilangkan hal-hal prinsip dalam 

peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan. 

d. Deregulasi dan debirokratisasi harus memerhatikan asas-asas umum 

pemerintahan yang layak (algemene beginselen van behoorlijk bestuur). 

 

 

                                                           
10

 Bagir Manan, Bentuk-bentuk…, op.cit., hlm. 33, dalam Ridwan, Hukum Administrasi Negara, 

PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 215. 
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4) Peristiwa Konkret 

Disebutkan bahwa izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk 

ketetapan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret 

dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu 

tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena 

peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan 

masyarakat, izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin yang sejenisnya beragam 

itu dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan 

pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya. 

Berbagai jenis izin dan instansi pemberi izin dapat saja berubah seiring dengan 

perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan izin 

tersebut. Meskipun demikian, izin akan tetap ada dan digunakan dalam setiap 

penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan. 

 

2.1.3 Fungsi dan Tujuan dari Izin 

Fungsi izin sebagai berikut : 

Selaku instrument pemerintah izin berfugsi selaku ujung tombak instrumen 

hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makur 

itu dijelmakan. Fungsi lain dari izin adalah untuk memberikan kepastian hukum 

bagi pemohon dan masyarakat sebagai tindakan preventif untuk menghadapi 

pihak-pihak yang mengganggu sebagai pengaman secara hukum. Ketentuan 

tentang perizinan mempunyai dua fungsi, yaitu : 
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1. Fungsi penertib 

2. Fungsi pengatur 

Motif – motif untuk menggunakan sistem izin dapat berupa : 

1. Keinginan mengarahkan (mengendalikan-“struen”) aktivitas-aktivitas tertentu 

(misalnya izin bangunan) 

2. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan) 

3. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat 

penduduk) 

4. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin 

berdasarkan “Drank-en Horecawet”, dimana pengurus harus memenuhi syarat-

syarat tertentu). 

Jadi, izin digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk 

mempengaruhi (hubungan dengan) para warga agar mau mengikuti cara yang 

dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan kongkrit. Namun kadangkala ia dapat 

disimpulkan dari konsiderans undang-undang atau peraturan yang mengatur izin 

tersebut, atau dapat pula dari isi atau sejarah lainnya undang-undang itu. 

Tujuan Pemberian izin adalah sebagai berikut : 

Tujuan Pemberian Izin secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan 

adalah untuk pengendalian dari pada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu 

dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik 

yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang . 

Adapun tujuan Perizinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu : 

 



21 
 

 
 

1) Dari Sisi Pemerintah 

Dari sisi pemerintah, tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut : 

a. Untuk melaksanakan peraturan 

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai 

dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak, dan sekaligus untuk mengatur 

ketertiban. 

b. Sebagai sumber pendapatan daerah 

Dengan adanya permohonan izin, maka secara langsung pendapatan 

pemerintah akan bertambah, karena setiap izin yang dikeluarkan, pemohon 

harus membayar retribusi lebih dahulu. Dampaknya semakin banyak pula 

pendapatan dibidang retribusi yang tujuan akhirnya adalah untuk biaya 

pembangunan. 

2) Dari Sisi Masyarakat 

Dari sisi masyarakat, tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut: 

a. Untuk adanya kepastian hukum 

b. Untuk adanya kepastian hak 

c. Untuk mudahnya mendapatkan fasilitas. 

Suatu misal dalam hal Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tujuan dari Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) ini adalah untuk melindungi kepentingan 

pemerintah maupun kepentingan masyarakat yang ditujukan atas kepentingan hak 

atas tanah. 

 

 



22 
 

 
 

2.1.4 Beberapa Elemen Pokok Perizinan 

Berdasarkan pemaparan pendapat pada pakar tersebut, dapat disebutkan 

bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan 

perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur 

dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, 

yaitu sebagai berikut.
11

 

A. Wewenang 

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah wetmatigheid van bestuur 

atau pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, 

setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan 

maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan dan 

menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Tanpa wewenang tidak 

dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret.
12

 

 

B. Izin Sebagai Bentuk Ketetapan 

Dalam negara hukum modern tugas dan kewenangan pemerintah tidak 

hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (rust en orde), tetapi juga 

mengupayakan kesejahteraan umum (bestuurszorg). Tugas dan kewenangan 

pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang 

sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini 

                                                           
11

 Ridwan, H.R., Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajagrafindo, 2006), hlm.210-217. 
12

 F.A.M. Stroink en J.G. Steenbeek, Inleiding in het Staats-en Administratief Recht. (Alphen aan 

den Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink, 1985), hlm. 26, dalam Adrian Sutedi, Hukum Perizinan, 

Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 179. 
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kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, dari fungsi 

pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa 

individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya, 

individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen 

hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan,
13

 atau sebagai norma penutup 

dalam rangkaian norma hukum.
14

 Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin.  

Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang 

bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya 

tidak memiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, atau 

ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan.
15

 

Dengan demikian, izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang 

bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau 

menetapkan peristiwa konkret. Sebagai ketetapan, izin itu dibuat dengan 

ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya 

sebagaimana yang telah disebutkan di atas.
16

 

Beberapa aspek dalam regulasi perizinan akan selalu memuat dari berbagai 

pendapat pakar, dapat disiarkan sebagai berikut: (1) persyaratan, (2) hak dan 

kewajiban, (3) tata cara (prosedur), (4) jangka waktu keberlakuan, (5) waktu 

pelayanan, (6) biaya, (7) mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa, dan (8) 

sanksi. 

                                                           
13

 Op. cit., Sjahran Basah, Pencabutan …, hlm. 2. 
14

 Philipus M. Hadjon et. Al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 1998, hlm. 125). 
15

 C.J.N. Versteden, Inleiding Algemeen Bestuursrcht, Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan 

den Rij, 1984, hlm. 69, dalam Adrian Sutedi, Hukum Perizinan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 

180. 
16

 Ridwan, H.R., Hukum Administrasi Negara,  (Jakarta: Rajagrafindo, 2006), hlm. 211-212. 
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C. Lembaga Pemerintah 

Lembaga atau kelembagaan, secara teoritis adalah suatu rule of the game 

yang mengatur tindakan dan menentukan apakah suatu organisasi dapat berjalan 

secara efisien dan efektif.
17

 Dengan demikian, tata kelembagaan dapat menjadi 

pendorong (enabling) pencapaian keberhasilan dan sekaligus juga bila tidak tepat 

dalam menata, maka dapat menjadi penghambat (constraint) tugas-tugas termasuk 

tugas menyelenggarakan perizinan. 

Menurut Bromly (1989) kelembagaan tidak hanya berperan dalam aturan 

main, tetapi juga menyangkut masalah kebijakan. Kelembagaan yang dimaksud 

mencakup pengaturan tentang distribusi kewenangan, organisasi yang mewadahi 

kewenangan yang ada. 

Lembaga pemerintah adalah lembaga yang menjalankan urusan 

pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran 

Basah, dari penelursuran berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintah dapat 

diketahui bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (presiden) sampai 

dengan administrasi negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini 

berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi 

izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun 

daerah.
18

 

                                                           
17

 North, 1990, dalam Lembaga Administrasi Negara, Standar Pelayanan Publik, Cetakan 

Pertama, Juli 2009, hlm. 49, dalam Adrian Sutedi, Hukum Perizinan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, 

hlm. 180. 
18

 Sjachran Basah, “Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan”. Makalah pada 

Seminar Hukum Lingkungan, diselenggarakan oleh KLH bekerja sama dengan Legal Mandate 

Compliance end Enforcement Program dari BAPEDAL 2-3 Mei 1996, Jakarta, hlm. 3. 
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Pengaruh pemerintah pada masyarakat melalui tugas mengurus 

mempunyai makna pemerintah terlibat dalam bidang kesejahteraan sosial dan 

ekonomi maupun pemeliharaan kesehatan dengan secara aktif menyediakan 

sarana, prasarana, finansial, dan personal. Adapun pengaruh pemerintah pada 

masyarakat melalui tugas mengatur mempunyai makna bahwa pemerintah terlibat 

dalam penertiban dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan termasuk 

melahirkan sistem-sistem perizinan. Melalui instrumen pengaturan tersebut 

pemerintah mengendalikan masyarakat dalam bentuk peraturan termasuk izin 

yang mengandung larangan dan kewajiban. Izin sendiri sebagai salah satu 

instrumen pengaturan yang paling banyak digunakan oleh pemerintah dalam 

mengendalikan masyarakat. Dengan demikian, izin sebagai satu instrumen 

pemerintahan yang berfungsi mengendalikan tingkah laku masyarakat agar sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan.
19

  

Dalam kenyataannya terdapat berbagai sistem izin dengan motif sejenis 

yang berdiri berdampingan yang diterapkan pada satu kegiatan usaha. Sebagai 

contoh, pada kegiatan usaha industri dalam sekala besar yang pada pendiriannya 

ataupun pada pelaksanaannya dibutuhkan berbagai jenis izin mulai IMB, izin HO, 

izin usaha industri, izin tempat usah (SITU), izin usahan kegiatan dagang dan 

izin-izin lainnya yang menyertainya. Hal ini terjadi berhubung dengan adanya 

perkembangan bahwa di dalam bidang-bidang kebijaksanaan penguasa telah 

terjadi pengkhususan dari tujuan-tujuan kebijaksanaan. Oleh karena itu, timbul 
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 Ridwan, H.R., Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajagrafindo, 2006), hlm. 213-215. 
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berbagai bidang bagian dan kebijaksanaan penguasa yang masing-masing 

diharuskan melalui sistem perizinan. 

Terlepas dari beragamnya lembaga pemerintahan atau administrasi negara 

yang mengeluarkan izin, yang pasti adalah bahwa izin hanya boleh di keluarkan 

oleh lembaga pemerintahan. Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, 

keputusan yang memberikan izin harus diambil oleh lembaga yang berwenang, 

dan hampir selalu yang terkait adalah lembaga-lembaga pemerintahan atau 

administrasi negara. Dalam hal ini lembaga-lembaga pada tingkat penguasa 

nasional (seorang menteri) atau tingkat peguasa-penguasa daerah.
20

 Beragamnya 

lembaga pemerintahan yang berwenang memberikan izin dapat menyebabkan 

tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan 

tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai. Artinya campur tangan pemerintah 

dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku 

kegiatan yang membutuhkan izin, apalagi bagi kegiatan usaha yang menghendaki 

kecepatan pelayanan dan menuntut efisiensi. 

Menurut Soehardjo, pada tingkat tertentu regulasi ini menimbulkan 

kejenuhan dan timbul gagasan yang mendorong untuk menyederhanakan 

pengaturan, prosedur, dan birokrasi. Keputusan-keputusan pejabat sering 

membutuhkan waktu lama, misalnya pengeluaran izin memakan waktu berbulan-

bulan, sementara dunia usaha perlu berjalan cepat, dan terlalu banyaknya mata 

rantai dalam prosedur perizinan banyak membuang waktu dan biaya.
21

 Oleh 
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N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge. Op. cit,. hlm. 11, dalam Adrian Sutedi, Hukum Perizinan, 

Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 182. 
21

 Soehardjo, Hukum Administrasi Negara Pokok-Pokok Pengertian serta Perkembangannya di 

Indonesia, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1991), hlm. 25. 
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karena itu, biasanya dalam perizinan dilakukan deregulasi, yang mengandung arti 

peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang di pandang berlebihan. 

Peraturang perundang-undangan yang berlebihan itu pada umumnya berkenaan 

dengan campur tangan pemerintah atau negara, deregulasi itu pada dasarnya 

bermakna mengurangi campur tangan pemerintah atau negara dalam kegiatan 

kemasyarakatan tertentu terutama di bidang ekonomi, sehingga deregulasi itu 

pada ujungnya bermakna debirokratisasi.
22

 Meskipun deregulasi dan 

debirokratisasi ini dimungkinkan dalam bidang perizinan dan hampir selalu 

dipraktikkan dalam kegiatan pemerintahan namun dalam suatu negara hukum 

tentu saja harus ada batas-batas atau rambu-rambu yang ditentukan oleh hukum. 

 

D. Peristiwa Konkret  

Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk 

ketetapan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret 

dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu 

tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Peristiwa 

konkret ini beragam, sejalan dengan keberagaman perkembangan masyarakat, izin 

pun memiliki berbagai keberagaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam 

proses yang cara prosedurnya tergantung dan kewenangan pemberi izin, macam 

izin, dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya. Sekedar contoh, Dinas 

Pendapatan Daerah menerbitkan 9 macam jenis izin, Dinas Kesehatan Hewan dan 

Peternakan menerbitkan 5 jenis izin, Bagian Perekonomian menerbitkan 4 jenis 
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 Bagir Manan, Bentuk-Bentuk Perbuatan Keperdataan yang Dapat Dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah, Majalah Ilmiah Universitas Padjadjara, No. 3 Volume 14, 1996, hlm. 33. 
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izin, Bagian Kesejahteraan Rakyat menerbitkan 4 macam jenis izin, dan 

sebagainya.
23

 Berbagai jenis izin dan instansi pemberi izin dapat saja berubah 

seiring dengan perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan izin tersebut. Meskipun demikian, izin akan tetap ada dan digunakan 

dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kemasyarakatan.
24

 

 

E. Proses dan Prosedur  

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan 

perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang 

dilakukan oleh aparat/ petugas. Dalam setiap tahapan pekerjaan tersebut, masing-

masing pegawai dapat mengetahui peran masing-masing dalam proses 

penyelesaian perizinan.  

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang 

ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh 

prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan 

tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. 

Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan 

izin, dan instansi pemberi izin.  

Dalam hal pelaksanaan perizinan, lack of competencies sangat mudah 

untuk dijelaskan. Pertama,  proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan 

tidak hanya sebatas pada aspek legal dari proses perizinan, tetapi lebih jauh dari 

aspek tersebut. Misalnya untuk memberikan izin, pihak pelaksana juga harus 
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mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari izin tersebut baik dalam 

jangka pendek maupun jangka panjang.  

Seseorang yang dapat memperkirakan dampak yang bersifat multidimensi 

memerlukan pengetahuan yang luas baik dari segi konsepsional maupun hal-hal 

teknis. Dalam beberapa kasus, sangat sering ditemui aparatur pelaksana yang 

tidak memiliki syarat pengetahuan yang dimaksud. Alhasil, izin yang diberikan 

bisa jadi akan menimbulkan dampak yang buruk di masa depan.  

Kedua, proses perizinan memerlukan dukungan keahlian aparatur tidak 

hanya dalam mengikuti tata urutan prosedurnya, tetapi hal-hal lain yang sangat 

mendukung kelancaran proses perizinan itu sendiri. Pengoptimalan penggunaan 

teknologi informasi, misalnya dianggap menjadi solusi yang sangat tepat untuk 

mengefisienkan prosedur perizinan. Dengan demikian, hampir di semua sektor 

perizinan dituntut untuk menggunakan sistem komputerisasi dan aparat yang tidak 

memiliki keahlian untuk mengoperasikan teknologi tersebut akan menjadi 

ganjalan. Aparat yang demikian, masih sangat banyak ditemui di lapangan.  

Ketiga, proses perizinan tidak terlepas dari interaksi antara pemohon 

dengan pemberi izin. Dalam interaksi tersebut terkadang muncul perilaku yang 

menyimpang baik yang dilakukan oleh aparatur maupun yang dipicu oleh 

kepentingan bisnis pelaku usaha, sehingga aparatur pelaksana perizinan dituntut 

untuk memiliki perilaku yang positif dengan tidak memanfaatkan situasi demi 

kepentingan berarti. Masih sangat sering dijumpai praktik-praktik yang tercela 

dalam proses perizinan seperti suap dan sebagainya. Di samping itu, masalah 

perilaku juga menjadi persoalan manakala prinsip good governance dituntut untuk 
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dilakukan dalam pelayanan perizinan. Sebab, masih jarang ditemui aparatur 

pelayanan yang memiliki sikap profesionalisme dan mengedepankan prinsip 

customer relationship manakala berhubungan dengan pihak yang diberi layanan.  

Inti dari regulasi dan deregulasi proses perizinan adalah pada tata cara dan 

prosedur perizinan. Untuk itu, isi regulasi dan deregulasi haruslah memenuhi 

nilai-nilai berikut: sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, 

meminimalkan kontak fisik antarpihak yang melayani dengan yang dilayani, 

memiliki prosedur operasional standar, dan wajib dikomunikasikan secara luas.  

 

F. Persyaratan  

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk 

memperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan perizinan tersebut berupa 

dokumen kelengkapan atau surat-surat. 

Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstituti, karena 

ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) 

dipenuhi, artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan konkret, 

dan bila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi. Bersifat kondisional, karena 

penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan 

atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.
25

 Penentuan prosedur dan 

persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Meskipun 

demikian, pemerintah tidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan 

persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara arbitrer (sewenang-wenang), 

                                                           
25

 Soehino, Asas-Asas Hukum Tatat Pemerintahan, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm. 97, dalam 

Adrian Sutedi, Hukum Perizinan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 187. 
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tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 

dari perizinan tersebut. Dengan kata lain, pemerintah tidak boleh menentukan 

syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan hukum 

yang menjadi dasar perizinan bersangkutan. 
26

 

Dalam regulasi dan deregulasi, persyaratan dalam proses perizinan 

menjadi satu yang paling utama. Arah perbaikan sistem perizinan ke depan, paling 

tidak memenuhi kriteria berikut : 

1) Tertulis dengan jelas  

Regulasi sulit terlaksana dengan baik tanpa tertulis dengan jelas. Oleh karena 

itu, regulasi perizinan pun harus dituliskan dengan jelas.  

2) Memungkinkan untuk dipenuhi 

Perizinan harus berorientasi pada asas kemudahan untuk dilaksanakan oleh si 

pengurus izin. Meskipun tetap memperhatikan sasaran regulasi yang bersifat 

ideal.  

3) Berlaku universal  

Perizinan hendaknya tidak menimbulkan efek deskriminatif. Perizinan harus 

bersifat inklusif dan universal.  

4) Memperlihatkan spesifikasi teknis dan aspek lainnya yang terkait (termasuk 

memenuhi ketentuan internasional). 

 

 

 

                                                           
26

 Ridwan, H.R., Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajagrafindo, 2006), hlm. 217. 
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G. Waktu Penyelesaian Izin 

Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. 

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai 

dengan penyelesaian pelayanan.  

Dimensi waktu selalu melekat pada proses perizinan karena adanya tata 

cara dan prosedur yang harus ditempuh seseorang ddalam mengurus perizinan 

tersebut. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria 

berikut : 

1) Disebutkan dengan jelas  

2) Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin  

3) Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan.  

 

H. Pengawasan Penyelenggara Izin 

Saat sekarang kinerja pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah dituntut untuk lebih baik. Dalam banyak hal memang harus diakui 

bahwa kinerja pelayanan perizinan pemerintah masih buruk. Hal ini disebabkan 

oleh: Pertama, tidak ada sistem insentif untuk melakukan perbaikan. Kedua, 

buruknya tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan perizinan, yang ditandai 

dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan formal (rule driven) dan 

petunjuk pimpinan dalam melakukan tugas pelayanan.  

Pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah 

digerakan oleh peraturan dan anggaran bukan digerakan oleh misi. Dampaknya 
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adalah pelayanan menjadi kaku, tidak kreatif dan tidak inovatif, sehingga tidak 

dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat.  

Masalah pelayanan masyarakat yang diberikan oleh aparat birokrasi 

pemerintahan merupakan satu masalah penting bahkan seringkali variabel ini 

dijadikan alat ukur menilai keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pokok 

pemerintah. Begitu juga halnya dengan di daerah masalah pelayanan perizinan 

sudah menjadi program pemerintahan yang harus secara terus menerus 

ditingkatkan pelaksanaannya.  

Adanya pembuatan metode atau sistem pelayanan perizinan ternyata tidak 

otomatis mengatasi masalah yang terjadi, sebab dari hari ke hari keluhan 

masyarakat bukannya berkurang bahkan semakin sumbang terdengar. Hal ini 

menunjukan bahwa misi pemerintah, yaitu sebagai public services  masih belum 

memenuhi harapan masyarakat. Sudah mulai sekaranglah seharusnya pemerintah 

memberikan perhatian yang serius dalam upaya peningkatan dan perbaikan mutu 

pelayanan.  

Antisipasi terhadap tuntutan pelayanan yang baik membawa suatu 

konsekuensi logis bagi pemerintah untuk memberikan perubahan-perubahan 

terhadap pola budaya kerja aparatur pemerintah. Sebagai upaya melakukan 

perubahan tersebut telah lahir Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik yang dalam Pasal 39 ayat (3) mengamanatkan agar masyarakat 

dilibatkan dalam pengawasan pelayanan publik. Namun, tata cara pengikutsertaan 

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur lebih lanjut dalam 

peraturan pemerintahan (Pasal 39 ayat (4)). 
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Dalam Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dikemukakan bahwa pengawasan 

pelayanan publik dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan 

pelayanan perizinan oleh aparatur pemerintah diberikan arahan mengenai prinsip-

prinsip pelayanan perizinan, yaitu antara lain prinsip kesederhanaan, kejelasan, 

kepastian waktu, akurasi, keamanan, dan tanggung jawab serta kedisiplinan.  

Untuk menerapkan prinsip-prinsip pelayanan perizinan di atas, tentunya 

memerlukan suatu dukungan pembuatan kebijakan. Salah satu dari kebijakan 

tersebut adalah dengan melaksanakan Pengawasan Melekat di seluruh unit kerja 

pemerintah. Secara konsepsional sebenernya kebijakan Pengawasan Melekat di 

lingkungan pemerintah sudah telah lama diterapkan. Istilah Pengawasan Melekat 

setidaknya telah digunakan secara formal untuk pertama kalinya dalam instruksi 

Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. 

Kemudian, dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman 

Pengawasan Melekat.  

Pengertian Pengawasan Melekat seperti yang termuat dalam Instruksi 

Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat merupakan 

serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, 

dilakukan atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif dan represif 

agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai 

dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Namun, suatu kebijakan tidak begitu saja dapat diimplementasikan dengan 

baik. Di sisi lain, kenyataan menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap 
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kualitas pelayanan perizinan terus meningkat seiring dengan meningkatnya 

dinamika masyarakat itu sendiri. Apabila tidak diimbangi dengan konsistensi 

pelaksanaan kebijakan atau betapa banyak kebijakan yang telah diambil oleh 

pemerintahan, makan hasilnya tetap saja dirasakan kurang memuaskan.  

Keberadaan Ombudsman selain untuk menghadapi penyalahgunaan oleh 

aparatur pemerintah, juga membantu aparatur negara dalam melaksanakan 

pemerintahan secara efisien dan adil serta memaksa para pemegang kekuasaan 

untuk melaksanakan pertanggungjawaban yang baik. 

Pengawasan internal melalui atasan langsung dan pengawas fungsional, 

sedang pengawasan eksternal dilakukan melalui pengawasan masyarakat, Komisi 

Pemberantasan Korupsi (untuk gratifikasi) Ombudsman, DPRD provinsi/ 

kabupaten/kota.        

 

2.1.5 Bentuk dan Isi Izin 

A. Organ yang Berwenang 

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya. Biasanya dari kepala 

surat dan penandatanganan izin akan nyata orang mana yang memberikan izin. 

Keputusan yang memberikan izin harus diambil oleh organ yang berwenang 

dalam suatu sistem perizinan, organ yang paling berbekal mengenai materi dan 

tugas bersangkutan. Hampir selalu yang terkait adalah organ-organ pemerintahan. 

Disini organ-organ pada tingkat penguasa nasional (seorang menteri) atau tingkat 

penguasa-penguasa rendah. 
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Karena itu, bila dalam suatu undang-undang administrasi tidak dinyatakan 

dengan tegas organ mana dari lapisan pemerintahan tertentu yang berwenang, 

tetapi misalnya hanya dinyatakan secara umum bahwa “haminte” yang 

berwenang, maka dapat diduga bahwa yang dimakasud ialah organ pemerintahan 

haminte, yakni wali haminte dengan para anggota pengurus harian. Namun untuk 

menghindari keraguan, didalam kebanyakan undang-undang pada permulaannya 

dicantumkan suatu ketentuan definisi. Contohnya pasal 1 Undang-Undang 

Gangguan yang (antara lain) menetapkan bahwa yang dimaksud dengan 

pemerintahan provinsi ialah “gedeputeerde staten”.
27

 

 

B. Yang Dialamatkan 

Izin ialah keputusan suatu organ pemerintahan dalam suatu peristiwa 

kongkrit, ditujukan pada suatu pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir 

setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Karena itu, 

keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon 

izin. Ini biasanya dialami orang atau badan hukum.  

Juga dari sisi lain pihak yang memohon izin bisa penting. Demikianlah 

keadaannya pada izin-izin pribadi. Pada beberapa sistem perizinan, kualitas 

pemohon izin memegang peran penting dalam pemutusan permohonan itu. Dalam 

“Drank-en Horacawet”, untuk pemimpin perusahaan dan pengurus kedai yang 

memohon izin ditetapkan syarat-syarat tertentu yang menyangkut umur, kelakuan 

dan keahlian bidang. Ini berlawanan dengan keputusan bendaan seperti izin 

                                                           
27

 Uraian berikut ini disarikan dari N..M. Spelt dan J.B.M ten Berge, Ibid., hlm. 11-15, dalam 

Ridwan, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 219. 
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undang-undang gangguan, dimana tidak ditetapkan syarat-syarat penting bagi 

kualitas pemohon izin, hanya aktifitas-aktifitas untuk mana izin dimintakan yang 

dinilai pada kemungkinan timbulnya bahaya, kerugian atau gangguan di luar 

lembaga. Tiap orang dapat meminta izin ini, biarpun ia bukan pemilik atau 

pengurus lembaga bersangkutan. Karena itu, dalam memutuskan permohonan 

tidak mungkin diambil dasar penolakan dari pribadi pemohon.  

Akhirnya, pada suatu keputusan bukan hanya keadaan yang dialamatkan, 

si pemohon izin, yang penting, tetapi juga posisi dari pihak-pihak berkepentingan. 

Pada keadaan-keadaan tertentu organ harus menjelaskan dalam ketetapan, bahwa 

kepentingan pihak ketiga telah turut dipertimbangkan. Hal ini harus dinyatakan 

dalam pemberian alasan dengan secara tegas menyebut pihak ketiga bersangkutan. 

Contoh dari yurisprudensi ialah peristiwa dimana wali haminte dan para anggota 

pengurus harian telah memberi izin undang-undang gangguan untuk suatu tempat 

penjualan bahan bakar motor. Yang bertempat tinggal di sekitar tempat itu antara 

lain menaruh keberatan pada diperluasnya waktu-waktu pembukaan, karena takut 

bahwa istirahat malam hari mereka akan terganggu. Hakim administrasi 

berpendapat “bahwa para tergugat semestinya lebih mempertimbangkan keberatan 

mereka yang tinggal di sekitarnya. Karena para tergugat tidak melakukannya, 

keputusan dalam hal ini tidak mengandung pemberian alasan yang baik”. 

 

C. Diktum  

Keputusan yang memberi izin, karena alasan kepastian hukum, harus 

memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan 
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ini, dimana disebut akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan, 

dinamakan diktum. Diktum merupakan inti dari keputusan.  

Setidak-setidaknya diktum terdiri atas apa yang disebut keputusan pasti. 

Keputusan pasti berisi penetapan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju 

oleh keputusan itu. Pada keputusan yang menyangkut tindakan yang segera 

berakhir dan lagi pula dicantumkan dalam rangka baku perundangan, keputusan 

hanya mungkin terdiri atas pemberian atau penolakan izin. Contohnya ialah izin 

bangunan: ini tertuju pada tindakan membangun, dan boleh dan hanya harus 

ditolak bila bertentangan dengan peraturan bangunan atau dengan rencana 

peruntukan. Izin bangunan hanya dapat atau diberikan ditolak. Pada sistem 

perizinan lain, diktumnya bisa lebih bervariasi. Demikianlah dalam rangka 

undang-undang gangguan, tergantung pada situasi, dapat diberikan berbagai izin. 

Kemungkinannya ialah izin bagi pendirian suatu lembaga (izin pendirian), izin 

untuk memperluas atau mengubah suatu lembaga (dalam hal ini sebelumnya telah 

diberikan izin untuk mendirikan) dan izin revisi. Yang terakhir adalah sebuah izin 

baru yang mencakup seluruh lembaga, untuk menggantikan kumpulan izin yang 

sulit dilihat secara keseluruhan dengan ketentuan-ketentuan yang biasanya sudah 

asing. Pada keadaan-keadaan tertentu,  permohonan  akan izin lain (misalnya izin 

perubahan) dinyatakan tidak dapat diterima, karena organ berwenang beranggapan 

bahwa harus diadakan secara revisi perizinan.  
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D. Ketentuan-ketentuan, Pembatasan-Pembatasan, dan Syarat-Syarat 

Sebagaimana kebanyakan keputusan, di dalamnya mengandung ketentuan, 

pembatasan, dan syarat-syarat (voorschrifien, beperkingen, en voorwaarden), 

demikian pula dengan keputusan yang berisi izin ini. Ketentuan-ketentuan ialah 

kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. 

Ketentuan-ketentuan pada izin banyak terdapat dalam praktik hukum administrasi. 

Misalnya dalam undang-undang gangguan ditunjuk ketentuan-ketentuan seperti : 

1) Ketentuan-ketentuan tujuan (dengan maksud mewujudkan tujuan-tujuan 

tertentu, seperti mencegah pengotoran tanah); 

2) Ketentuan-ketentuan sarana (kewajiban menggunakan sarana tertentu); 

3) Ketentuan-ketentuan instruksi (kewajiban bagi pemegang izin untuk memberi 

instruksi-instruksi tertulis kepada personal dalam lembaga); 

4) Ketentuan-ketentuan ukur dan pendaftaran (pengukuran untuk menilai kadar 

bahaya atau gangguan). 

Dalam hal ini ketentuan-ketentuan tidak dipatuhi, terdapat pelanggaran 

izin. Tentang sanksi yang diberikan atasannya, pemerintahan harus 

memutuskannya tersendiri. Dalam pembuatan keputusan termasuk keputusan 

berisi izin, dimasukkan pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan dalam 

izin memberi kemungkinan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan 

yang diperbolehkan. Pembatasan-pembatasan dibentuk dengan menunjuk batas-

batas dalam waktu, tempat atau dengan cara lain. 
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E. Pemberian Alasan  

Menurut yurisprudensi yang berlaku, tidak semua keputusan harus 

memuat pemberian alasan, hal ini berlaku misalnya bagi izin-izin yang menurut 

sifatnya tidak memberatkan pihak ketiga, namun pada umumnya izin memuat 

pemberian alasan. Pemberi alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan 

ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan 

fakta.  

Penyebutan ketentuan-ketentuan undang-undang yang diterapkan yaitu 

dalam izin, norma-norma yang diterapkan, yang merupakan titik tolak keputusan 

disebut dengan tegas. Penyebutan ini memberi pegangan kepada semua yang 

berangkutan, organ penguasa dan yang berkepentingan, dalam menilai keputusan 

itu. Ketentuan undang-undang berperan pula dalam penilaian oleh yang 

berkepentingan tentang apa yang harus dilakukan dalam hal mereka menyetujui 

keputusan bersangkutan. 

Pertimbangan-pertimbangan Hukum yaitu ketentuan-ketentuan undang-

undang jarang secara otomatis membawa pada suatu keputusan-keputusan 

tertentu. Dalam undang-undang ketentuan-ketentuan umum kesehatan lingkungan 

(Wabm), yang dapat diterapkan pada beberapa undang-undang lingkungan 

(diantaranya undang-undang gangguan, undang-undang pengotoran udara, 

undang-undang limbah, dan undang-undang gangguan bunyi), salah satu soal 

umum yang diatur ialah acara penerbitan keputusan yang dimohonkan. Pasal 30, 

ayat kedua, Wabm memberi pengongkritkan dalam hubungannya dengan 

pertimbangan-pertimbangan hukum yang akan dicantumkan. Di situ ditetapkan, 
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bahwa dalam keputusan dicantumkan atas dasar-dasar apa ia diberikan dan apa 

yang dipertimbangkan oleh penguasa yang berwenang dalam hubungan dengan 

keberatan-keberatan dan nasehat-nasehat yang dikemukakan.  

Penetapan fakta yaitu pada bagian ini terkait erat dengan apa yang 

diuraikan di atas. Sebab tafsiran yang diberikan oleh organ atas aturan-aturan 

yang relevan, turut di dasarkan pada fakta-fakta sebagaimana ditetapkannya. 

Organ pemerintahan memiliki tanggung jawab sendiri mengenai penetapan fakta. 

Sarana yang dapat digunakannya bervariasi dari penelitian (teknis sendiri hingga 

penelitian oleh ahli-ahli atau biro-biro konsultan. Dalam keadaan tertentu, organ 

pemerintahan dapat pula menggunakan data yang diberikan oleh pemohon izin. 

 

F. Pemberitahuan – Pemberitahuan Tambahan 

Sejenis pertimbangan yang berlebihan, yang pada dasarnya terlepas dari 

diktum selaku inti ketetapan. Sebab itu, mengenai pemberitahuan-pemberitahuan 

ini, karena tidak termasuk dalam hakekat keputusan, secara formal seseorang 

tidak dapat menggugat melalui hakim administrasi. 

 

2.2 Klinik 

2.2.1 Pengertian Klinik 

Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien haruslah 

didukung dengan sarana prasarana yang memadai atau dengan kata lain fasilitas 

yang menunjang dimana fasilitas itu lah yang dapat membantu dokter dalam 

melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasien. 
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Salah satu fasilitas kesehatan yaitu klinik, dimana Undang-Undang No. 36 

Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Selanjutnya disebut UU Kesehatan) tidak 

mengatur dan mendefinisikan tentang klinik dengan begitu UU Kesehatan ini 

merujuk dan mengatur masalah klinik dengan adanya Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik menyebutkan bahwa klinik 

adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik, 

diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh 

seorang tenaga medis. 

Dalam hal pelayanan kesehatan didalam klinik pada dasarnya sama seperti 

rumah sakit dimana dokter sebagai pelayan kesehatan memberikan pelayanan 

kesehatan kepada pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan, hal tersebut 

dilakukan oleh pasien dengan cara mendatangi klinik untuk melakukan upaya 

kesehatan, selanjutnya pasien bertemu dengan dokter untuk membicarakan 

keluhan atau sakit yang di derita kemudian setelah mendengar keluhan pasien, 

dokter meminta izin untuk memeriksa keluhan pasien, setelah memeriksa keluhan 

atau sakit yang di derita pasien barulah dokter menyimpulkan atau mendiagnosa 

sakit pasien dengan keilmuan kedokteran yang dimilikinya dan yang terakhir 

memberikan resep obat untuk membantu pasien dalam proses penyembuhan 

penyakit. 

Akan tetapi dalam melakukan upaya kesehatan pasien harus mengerti 

tentang jenis pelayanan klinik dimana klinik dibagi menjadi dua yaitu klinik 

pratama dan klinik utama. Yang membedakan jenis pelayanannya yaitu jika klinik 
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pratama hanya untuk menyediakan pelayanan medis dasar sedangkan klinik utama 

untuk pelayanan medis dasar dan spesialis. Dengan begitu setiap klinik terdapat 

batasan atau terdapat kewenangan untuk memeriksa tidak setiap klinik berwenang 

untuk memeriksa penyakit tertentu. 

Klinik adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan yang langsung 

memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada 

masyarakat di wilayah tertentu. dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan 

sistem informasi perlu diperhatikan peningkatan upaya pencatatan di klinik, agar 

data yang dicatat dapat memenuhi berbagai kebutuhan. 

 Pengertian klinik menurut Dr. Med. Ahmad Ramali dalam kamus 

Kedokteran adalah Rumah Sakit atau tempat untuk merawat orang sakit, guna 

diperiksa, diamati oleh sekelompok dokter. 

Tujuan klinik menurut Dr. Azrul Anwar M.P.H dalam kamus kedokteran 

adalah: 

1) Terwujudnya kedaan sehat bagi setiap anggota keluarga 

2) Terpenuhinya kebutuhan keluarga akan pelayanan kesehatan yang lebih 

efektif dan efisien 

Manfaat klinik menurut Dr. Azrul Anwar M.P.H adalah: 

1) Apabila dibutuhkan pelayanan spesialis, maka pengaturannya akan lebih baik 

dan terarah, terutama di tengah-tengah kompleksitas pelayanan kesehatan 

yang ada saat ini. 
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2) Akan dapat diselenggarakan penanganan khusus penyakit dengan tata cara 

yang lebih sederhana dan tidak bergitu mahal dan karena itu akan 

meringankan biaya kesehatan. 

3) Akan dapat dicegah pemakaian sebagai peralatan kedokteran canggih yang 

memberatkan biaya kesehatan 

4) Akan dapat diselenggarakan pelayanan kesehatan yang terpadu sehingga 

penanganan satu masalah kesehatan tidak menimbulkan berbagai masalah 

lainnya. 

 

2.2.2 Jenis-Jenis Klinik 

Berdasarkan Pasal (2) PMK. No. 9 tahun 2014 Klinik dibagi menjadi: 

1) Jenis Klinik Pratama  

merupakan  Klinik  yang  menyelenggarakan  pelayanan  medik  dasar baik 

umum maupun khusus. 

2) Klinik utama merupakan 

Klinik  yang  menyelenggarakan  pelayanan  medik  spesialistik  atau 

pelayanan medik dasar dan spesialistik. Contoh : Klinik Hemodialisa 

Klinik dapat mengkhususkan pelayanan  pada  satu  bidang  tertentu  

berdasarkan  cabang/disiplin ilmu atau sistem organ.  Ketentuan lebih lanjut 

mengenai Klinik dengan kekhususan pelayanan diatur oleh Menteri. Klinik dapat 

dimiliki oleh Pemerintah, Pemda atau Masyarakat, untuk klinik masyarakat bisa 

oleh perorangan atau badan usaha tapi khusus yang menyelenggarakan rawat inap, 

harus didirikan oleh badan hukum. 
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2.2.3 Persyaratan Pendirian Klinik 

Berdasarkan Pasal 5 PMK. No. 9 tahun 2016 bahwa Pemerintah daerah 

kabupaten/kota mengatur persebaran Klinik yang diselenggarakan masyarakat di 

wilayahnya dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan berdasarkan rasio 

jumlah penduduk. Lokasi Klinik harus memenuhi ketentuan mengenai persyaratan 

kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Ketentuan mengenai persebaran Klinik harus memenuhi ketentuan mengenai 

persyaratan kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan tidak berlaku untuk Klinik perusahaan atau Klinik instansi pemerintah 

tertentu yang hanya melayani karyawan perusahaan, warga binaan, atau pegawai 

instansi tersebut. 

Berdasarkan Pasal 6 PMK. No. 9 Tahun 2016 bahwa Bangunan Klinik 

harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunannya dengan tempat 

tinggal perorangan. Ketentuan tempat tinggal perorangan sebagaimana bahwa 

Bangunan Klinik harus bersifat permanen dan tidak bergabung fisik bangunannya 

dengan tempat tinggal perorangan tidak termasuk apartemen, rumah toko, rumah 

kantor, rumah susun, dan bangunan yang sejenis. Bangunan Klinik harus 

memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian 

pelayanan serta perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi semua orang 

termasuk penyandang cacat, anak-anak dan orang usia lanjut. 

Bangunan Klinik paling sedikit terdiri atas:  

1) ruang pendaftaran/ruang tunggu;  

2) ruang konsultasi;  
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3) ruang administrasi;  

4) ruang obat dan bahan habis pakai untuk klinik yang melaksanakan pelayanan 

farmasi;  

5) ruang tindakan;  

6) ruang/pojok ASI;  

7) kamar mandi/wc; dan  

8) ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan.  

Selain persyaratan seperti diatas, Klinik rawat inap harus memiliki:  

1) ruang rawat inap yang memenuhi persyaratan;  

2) ruang farmasi;  

3) ruang laboratorium; dan  

4) ruang dapur;  

Ruang sebagaimana dimaksud tersebut diatas harus memenuhi persyaratan 

teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah tempat 

tidur pasien pada Klinik rawat inap paling sedikit 5 (lima) buah dan paling banyak 

10 (sepuluh) buah.  

Berdasarkan Pasal 8 PMK. No. 9 Tahun 2016 bahwa Prasarana Klinik 

meliputi:  

1) Instalasi sanitasi;  

2) Instalasi listrik;  

3) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran;  

4) Ambulans, khusus untuk klinik yang menyelenggarakan rawat inap; dan  

5) Sistem gas medis;  
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6) Sistem tata udara;  

7) Sistem pencahayaan;  

8) Prasarana lainnya sesuai kebutuhan.  

Sarana dan Prasarana Klinik sebagaimana dimaksud harus dalam keadaan 

terpelihara dan berfungsi dengan baik. 

Penanggung jawab teknis Klinik harus seorang tenaga medis.Penanggung 

jawab teknis Klinik sebagaimana dimaksud harus memiliki Surat Izin Praktik 

(SIP) di Klinik tersebut, dan dapat merangkap sebagai pemberi pelayanan. Tenaga 

Medis hanya dapat menjadi penanggung jawab teknis pada 1 (satu) Klinik. 

Ketenagaan Klinik rawat jalan terdiri atas tenaga medis, tenaga keperawatan, 

Tenaga Kesehatan lain, dan tenaga non kesehatan sesuai dengan kebutuhan.  

Ketenagaan Klinik rawat inap terdiri atas tenaga medis, tenaga 

kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga gizi, tenaga analis kesehatan, Tenaga 

Kesehatan lain dan tenaga non kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Jenis, 

kualifikasi, dan jumlah Tenaga Kesehatan lain serta tenaga non kesehatan 

sebagaimana dimaksud  disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang 

diberikan oleh Klinik.  

Tenaga medis pada Klinik pratama yang memberikan pelayanan 

kedokteran paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang dokter dan/atau dokter gigi 

sebagai pemberi pelayanan. Tenaga medis pada Klinik utama yang memberikan 

pelayanan kedokteran paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang dokter spesialis dan 

1 (satu) orang dokter sebagai pemberi pelayanan. Tenaga medis pada Klinik 

utama yang memberikan pelayanan kedokteran gigi paling sedikit terdiri dari 1 
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(satu) orang dokter gigi spesialis dan 1 (satu) orang dokter gigi sebagai pemberi 

pelayanan.  

Setiap tenaga medis yang berpraktik di Klinik harus mempunyai Surat 

Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Setiap tenaga kesehatan lain yang bekerja di Klinik harus 

mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR), dan Surat Izin Kerja (SIK) atau Surat 

Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik harus bekerja sesuai 

dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika 

profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan 

keselamatan pasien. Pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing di 

Klinik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Klinik yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan 24 (dua puluh empat) jam harus 

menyediakan dokter serta tenaga kesehatan lain sesuai kebutuhan pelayanan dan 

setiap saat berada di tempat. 

Peralatan medis yang digunakan di Klinik harus diuji dan dikalibrasi 

secara berkala oleh institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang. 

Peralatan medis yang menggunakan sinar pengion harus mendapatkan izin sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan peralatan medis di Klinik 

harus dilakukan berdasarkan indikasi medis. 
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2.3 Klinik Hemodialisa 

2.3.1 Pengertian Klinik Hemodialisa 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) PMK No. 812 tahun 2010 bahwa 

Hemodialisis (HD) adalah salah satu terapi pengganti ginjal yang menggunakan 

alat khusus dengan tujuan mengeluarkan toksin uremik dan mengatur cairan serta 

elektrolit tubuh. Hemodialisis kronik adalah hemodialisis yang dilakukan pada 

pasien PGK sebagai pengobatan pengganti ginjal.  

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 812 

Tahun 2010, Klinik HD adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan HD kronik diluar RS secara rawat jalan dan 

mempunyai kerja sama dengan RS yang menyelenggarakan pelayanan itu sebagai 

sarana pelayanan kesehatan rujukannya. Fasilitas pelayanan Hemodialisis adalah 

fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan 

dialisis, baik didalam maupun diluar Rumah Sakit. Pelayanan hemodialisis hanya 

dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang telah memiliki izin praktek sesuai 

kompetensi yang dimiliki. Tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan yang 

sesuai dengan standar profesi dan standar operasional prosedur dengan tetap 

memperhatikan keselamatan dan kesehatan pasien. Klinik Hemodialisa didirikan 

terutama untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup penderita Gagal 

Ginjal Kronik agar dapat aktif dan produktif (tidak sekedar memperpanjang 

hidup).  

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 812 tahun 2010 Tentang penyelenggaraan pelayanan dialis pada fasilitas 
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pelayanan kesehatan bahwa dialis adalah tindakan medis pemberian pelayanan 

terapi pengganti fungsi ginjal sebagai bagian dari pengobatan pasien gagal ginjal 

dalam upaya mempertahankan kualitas hidup yang optimal yang terdiri dari 

dialisis peritoneal dan hemodialisis. 

 

2.3.2 Persyaratan Penyelenggaraan Pelayanan Hemodialisa 

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 812 tahun 2010 Tentang penyelenggaraan pelayanan dialis pada 

fasilitas pelayanan kesehatan, setiap penyelenggaraan pelayanan hemodialisa 

harus memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan. Persyaratan sebagaimana 

pada ayat (1) meliputi sarana dan prasarana, peralatan, serta ketenagaan. Pada 

pasal 4 PMK no. 812 tahun 2010, persyaratan sarana dan prasarana sebagaimana 

yang dimaksud sekurang-kurangnya meliputi : 

1) Ruang peralatan mesin hemodialis untuk kapasitas 4 (empat) mesin 

hemodialisis 

2) Ruang pemeriksaan dokter/konsultasi 

3) ruang tindakan 

4) Ruang perawatan, ruang sterilisasi, ruang penyimpanan obat dan penunjang 

medik 

5) Ruang administrasi dan ruang tunggu pasien, dan 

6) Ruangan lainnya sesuai kebutuhan. 
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Persyaratan peralatan sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya 

meliputi : 

1) 4 (empat) mesin hemodialisis siap pakai 

2) Peralatan medik standar sesuai kebutuhan 

3) Peralatan reuse dialiser manual atau otomatik  

4) Peralatan sterilisasi alat medis  

5) Peralatan pengolahan air untuk dialisis yang memenuhi standar, dan  

6) Kelengkapan peralatan lain sesuai kebutuhan 

Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya 

meliputi : 

1) Seorang Konsultan Ginjal Hipertensi (KGH) sebagai Supervisor Unit Dialisis 

yang bertugas membina, mengawasi, dan bertanggung jawab dalam kualitas 

pelayanan dialisis suatu unit dialisis yang menjadi afiliasinya.  

2) Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal Hipertensi (Sp.PD KGH) 

yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dan atau Dokter Spesialis Penyakit 

Dalam yang terlatih bersertifikat pelatihan hemodialisis yang dikeluarkan 

oleh organisasi profesi sebagai penanggung jawab.  

3) Perawat mahir hemodialisis minimal sebanyak 3 orang perawat untuk 4 mesin 

hemodialisis dari organisasi profesi,  

4) Teknisi elektromedik dengan pelatihan khusus mesin dialisis, dan  

5) Tenaga administrasi serta tenaga lainnya sesuai kebutuhan. 

Konsultan Ginjal Hipertensi (KGH) sebagaiman dimaksud pada ayat (3) 

merupakan dokter yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan pemberi 
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pelayanan dialisis. Dalam hal tidak ada tenaga Konsultan Ginjal Hipertensi 

(KGH) yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan 

dialisis, maka fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dapat menunjuk Konsultan 

Ginjal Hipertensi (KGH) dari fasilitas pelayanan kesehatan lain sebagai pembina 

mutu. Konsultan Ginjal Hipertensi (KGH) bertugas untuk melatih Dokter 

Penyakit Dalam pada fasilitas pelayanan kesehatan yang menunjuknya. Setiap 

fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara pelayanan dialisis wajib memiliki 

sistem pengelolaan limbah yang baik. 

 

2.3.3 Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Hemodialisa 

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 812 tahun 2010 Tentang penyelenggaraan pelayanan dialis pada fasilitas 

pelayanan kesehatan, izin penyelenggaraan dialisi diberikan oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri. Izin 

sebagaimana dimaksud berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat 

diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang berlaku. Izin penyelenggaraan 

klinik pelayanan hemodialisis harus disertai dengan rekomendasi dari Dinas 

Kesehatan Provinsi dan Organisasi profesi sebagai kelayakan fasilitas pelayanan 

dialisis.  

Pada pasal 9 PMK No. 812 Tahun 2010, pelayanan dialisis hanya dapat 

dilakukan oleh tenaga kesehatan yang telah memiliki izin praktik sesuai 

kompetensi yang dimiliki. Tenaga kesehatan sebagaimana yang dimaksud yaitu 

dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan standar profesi, standar 
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operasional prosedur yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan keselamatan 

dan kesehatan pasien. 

Pencatatan dan pelaporan pada pasal 17 PMK No. 812 Tahun 2010, setiap 

penanggung jawab klinik dialisis harus melakukan pelaporan atas pelayanan 

dialisis yang diselenggarakannya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setiap 

1 (satu) tahun. Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud meliputi jumlah 

pasien, jenis penyakit, dan pelayanan dialisis yang diberikan serta jumlah rujukan 

yang dilakukan.  

 

2.3.4 Pembinaan dan Pengawasan Klinik Hemodialisa 

Pembinaan dan pengawasan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 812 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan 

pelayanan dialis pada fasilitas pelayanan kesehatan, Menteri, Kepala Dinas 

Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan 

pembinaan dan pengawasan dengan melibatkan organisasi profesi sesuai dengan 

tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.  

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud diarahkan untuk : 

1) Melindungi pasien dalam penyelenggaraan pelayanan dialisis yang dilakukan 

tenaga kesehatan 

2) Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan dialisis sejalan dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, dan 

3) Memberikan kepastian hukum bagi pasien dan tenaga kesehatan 
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Pada pasal 20 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

812 Tahun 2010, dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 19, Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala 

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif 

terhadap fasilitas pelayanan dialisis dan tenaga kesehatan. 

Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dapat berupa : 

1) Teguran lisan, 

2) Teguran tertulis, 

3) Pencabutan surat izin praktik, dan/atau 

4) Izin penyelenggaraan fasilitas pelayanan dialisis 

 

2.4 Dasar Hukum 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 

2014 tentang Klinik bahwa klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan 

medis dasar dan atau spesialistik. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PMK. No. 9 Tahun 

2014 bahwa Pemerintah daerah kabupaten/kota mengatur persebaran Klinik yang 

diselenggarakan masyarakat di wilayahnya dengan memperhatikan kebutuhan 

pelayanan berdasarkan rasio jumlah penduduk. 

Perizinan Klinik Hemodialisis yaitu Dinas Kesehatan Propinsi 

memberikan Izin kepada Pemerintah Daerah setelah mendapat rekomendasi dari 

Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota serta rekomendasi Pernefri setempat dan izin 

berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persayaratan 
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yang berlaku. Izin mendirikan yaitu mempersiapkan sarana dan prasarana serta 

SDM dan izin-izin dari instansi lain. Berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang 

satu kali. Izin Penyelenggaraan Sementara dikeluarkan oleh kepala Dinas 

Kesehatan Propinsi dengan disertai rekomendasi Pernefri dan izin tersebut berlaku 

selama 2 tahun. Sedangkan Izin Penyelenggaraan tetap yaitu dalam 2 tahun diatas, 

Pernefri harus melakukan visitasi kembali untuk mengevaluasi dengan 

menggunakan data IRR dan bila baik diberikan izin yang berlaku 5 tahun.
28

 

Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 812 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan pelayanan dialis 

pada fasilitas pelayanan kesehatan bahwa dialis adalah tindakan medis pemberian 

pelayanan terapi pengganti fungsi ginjal sebagai bagian dari pengobatan pasien 

gagal ginjal dalam upaya mempertahankan kualitas hidup yang optimal yang 

terdiri dari dialisis peritoneal dan hemodialisis, izin penyelenggaraan klinik 

dialisis diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setelah memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri. Izin tersebut berlaku untuk jangka 

waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan 

berlaku. 

Berdasarkan Pasal 1 Angka (3) bahwa Hemodialisis (HD) adalah salah 

satu terapi pengganti ginjal yang menggunakan alat khusus dengan tujuan 

mengeluarkan toksin uremik dan mengatur cairan serta elektrolit tubuh. 

Hemodialisis kronik adalah hemodialisis yang dilakukan pada pasien PGK 

sebagai pengobatan pengganti ginjal. Berdasarkan Pasal 2 PMK No. 812 Tahun 

                                                           
28

 Dr. Dharmeizar, Regulasi Unit Hemodialisis di Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 9. 
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2010 bahwa Fasilitas pelayanan Hemodialisis adalah fasilitas pelayanan kesehatan 

yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan dialisis, baik didalam 

maupun diluar RS. Unit Pelayanan HD adalah pelayanan hemodialisis di Rumah 

Sakit. Klinik HD adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan HD kronik diluar RS secara rawat jalan dan mempunyai kerja sama 

dengan RS yang menyelenggarakan pelayanan itu sebagai sarana pelayanan 

kesehatan rujukannya. 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode adalah cara yang dipakai untuk mencapai tujuan. Metode 

penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data 

penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. 

Dengan menggunakan metode maka akan menemukan jalan yang baik untuk 

memecahkan suatu masalah. Setelah masalah diketahui maka perlu diadakan 

pendekatan masalah tersebut dan langkah selanjutnya adalah menentukan metode 

yang akan diterapkan, dalam hal ini mencakup teknik mencari, mengumpulkan 

dan menelaah, serta mengolah data tersebut. 

 

3.1 Jenis dan Tipe Data 

3.1.1 Jenis Pendekatan 

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Menurut Peter 

Mahmud Marzuki “dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan 

informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari 

jawabnya”.
1
 Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian menggunakan dua 

macam jenis pendekatan, antara lain:
2
 

a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) 

Pendekatan undang-undang (Statute Approach) dilakukan dengan 

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu 

                                                           
1
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2010, hlm.93. 

2
 Ibid. 
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hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah 

pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.  Pendekatan undang-

undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah 

konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang 

lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi 

dan undang-undang. Mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-

undang tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu 

undang-undang. Mengungkap dan memahami kandungan filosofis yang ada di 

belakang undang-undang itu. Akhirnya dapat disimpulkan mengenai ada tidaknya 

benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan Kasus (Case Approach) dilakukan dengan cara melakukan 

telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah 

menjadi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Pendekatan kasus mempunyai kegunaan dalam mengkaji rasio decidendi dan 

reasoning tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam 

pemecahan isu hukum. Perlu pula dikemukakan bahwa pendekatan kasus tidak 

sama dengan studi kasus (case study). Di dalam pendekatan kasus (case 

approach), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. 

Sedangkan studi kasus merupakan suatu studi dari berbagai aspek hukum. 
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3.1.2 Tipe Data 

Penelitian Ilmu Hukum Dogmatik (Ilmu Hukum Normatif) yaitu 

mempelajari aturan hukum dari segi teknis sesuai dengan isu yang dihadapi. 

Pengkajian ilmu hukum normatif memberikan arah dalam menjawab pertanyaan 

atau isu hukum yang diketengahkan. Menyajikan langkah-langkahnya sehingga 

dapat dikontrol pihak lain dan pada akhirnya memberikan argumentasi hukum. 

 

3.2 Data dan Sumber Data 

3.2.1 Data  

a. Data Primer 

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari 

lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden untuk 

mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam pembutan penelitian ini.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber data kedua, tidak 

diperoleh secara langsung dari pihak pertama. Data sekunder memiliki ciri-ciri 

umum dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.
3
 Data 

sekunder diperoleh langsung dari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan 

perundang-undangan serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dikaji atau diteliti. 

 

 

                                                           
3
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjuan Singkat), 

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 24 
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3.2.2 Sumber Data 

a. Hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa 

undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk 

penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Dalam penelitian ini bahan hukum 

primer terdiri dari: 

1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2014 tentang 

Klinik. 

3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 

812/Menkes/per/VII/2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 

b. Hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan 

terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari 

sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain, berupa buku 

jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan dan 

buku-buku hukum. 

 

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Inventarisasi hukum positif haruslah dipandang sebagai kegiatan 

pendahuluan yang bersifat mendasar bagi penelitian. Kegiatan usaha penemuan 

norma hukum in cocreto maka harus mengetahui terlebih dahulu apa saja yang 

terbilang hukum positif yang tengah berlaku tersebut. Terdapat 3 (tiga) kegiatan 

pokok dalam melakukan penelitian inventarisasi hukum positif tersebut, yaitu : 
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a. Menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi manakah norma-norma 

yang harus disebut sebagai norma hukum positif, dan mana pula yang disebut 

sebagai norma sosial lainnya yang bersifat non hukum; 

b. Melakukan koreksi terhadap norma-norma yang teridentifikasi sebagai norma 

hukum (positif); 

c. Mengorganisasikan norma-norma yang sudah berhasil diidentifikasi dan 

dikumpulkan itu kedalam suatu sistem yang komprehensif. 

Pengolahan data yang telah terkumpul dilakukan dengan cara: 

a. Deskripsi Hukum Positif, meliputi struktur hukum positif dengan memahami 

konsep-konsep dengan latar belakang asas yang melandasinya; 

b. Sistematisasi Hukum Positif, mendeskripsikan dan menganalisis isi dan 

struktur hukum positif; 

c. Analisis Hukum Positif, aturan hukum dan keputusan harus dipikirkan dalam 

suatu hubungan dan juga bahwa norma hukum bertumpu atas asas hukum dan 

di balik asas hukum dapat disistematisasikan gejala-gejala lainnya; 

d. Interpretasi Hukum Positif, mengartikan suatu ketentuan/term hukum atau 

suatu bagian kalimat. Menelusuri maksud pembentuk Undang-Undang dalam 

hal usaha menemukan jawaban atas suatu isu hukum dengan perkembangan 

hukum; 

e. Menilai Hukum Positif, tidak bebas nilai tetapi syarat nilai. Berkaitan langsung 

dengan rechtsidee yang menjadi tujuan hukum. Mewujudkan nilai itu dalam 

setiap putusan ataupun pendapat. 
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3.4 Analisa Data 

Interpretasi Hukum Positif yaitu penafsiran atas peraturan undang-undang 

dengan mencari makna dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum 

dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh 

pembuat undang-undang. Metode dalam interpretasi hukum positif meliputi: 

a. Interpretasi Gramatikal, yaitu mengartikan suatu term/bahasa yang mempunyai 

penekanan pada makna teks yang di dalamnya terdapat kaidah hukum; 

b. Interpretasi Sistematis, yaitu bertitik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu 

ketentuan hukum tersebut. Bentuk penafsiran menghubungkan pasal yang satu 

dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang 

bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca 

penjelasan suatu perundang-undangan; 

c. Interpretasi Historis, yaitu menelusuri maksud pembentuk undang-undang. 

Penafsiran merujuk pada sejarah penyusunan, risalah yang digunakan dalam 

penyusunannya, catatan pembahasan oleh komisi-komisi legislator, dan 

naskah-naskah lain yang berhubungan; 

d. Interpretasi Perbandingan Hukum (Komparatif), yaitu membandingkan suatu 

isu hukum dengan berbagai stelsel hukum. Penafsiran dengan cara 

membandingkan dengan berbagai sistem hukum; 

e. Interpretasi Antisipasi (Futuristis), yaitu menjawab suatu isu hukum dengan 

mendasarkan suatu aturan hukum yang belum berlaku. Penjelasan ketentuan 

undang-undang dengan berpedoman/merujuk pada rancangan undang-undang 

yang belum mempunyai kekuatan hukum; 
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f. Interpretasi Teleologis, yaitu memusatkan perhatian pada persoalan apa yang 

hendak dicapai/arah oleh norma hukum yang ada dalam teks. Titik tekan 

tafsiran pada fakta bahwa pada teks terkandung tujuan atau asas sebagai 

pondasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1) Pelaksanaan pemberian izin pada klinik hemodialisa dilakukan secara 

langsung di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Setiap penyelenggaraan 

klinik wajib memiliki izin mendirikan dan izin operasional sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik. Izin penyelenggaraan klinik 

hemodialisa diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung setelah 

memenuhi perysaratan yang ditetapkan. Izin berlaku untuk jangka waktu 5 

(lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang 

berlaku. Izin penyelenggaraan klinik pelayanan hemodialisa harus disertai 

dengan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Organisasi Profesi 

yaitu Perhimpunan Nefrologi Indonesia (Pernefri) sebagai kelayakan fasilitas 

pelayanan dialisis menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 812 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 

2) Faktor – faktor penghambat yang menyebabkan kurang terwujudnya 

pemberian izin pada klinik hemodialisa terdiri dari 2 (dua) faktor yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu karena lemahnya 
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pengawasan dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota 

Bandar Lampung, pada tenaga kesehatan yang belum mendapatkan Surat 

Tanda Registrasi (STR), dan Surat Izin Kerja (SIK) atau Surat Izin Praktik 

(SIP) yang seharusnya dikumpulkan menjadi satu sebagai salah satu 

persyaratan sehingga memperhambat pemberian izin penyelenggaraan klinik 

hemodialisa, keterlambatan dalam penerbitan izin karena sarana dan 

prasarana penunjang yang tersedia di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung 

kurang memadai, serta diketahui bahwa kurangnya sosialisasi mengenai arti 

penting izin klinik hemodialisa yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota 

Bandar Lampung. Faktor eksternal yaitu kurangnya pemahaman dan 

keingintahuan masyarakat mengenai arti penting izin klinik hemodialisa hal 

ini menyebabkan lemahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap 

pentingnya izin klinik hemodialisa. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dikemukakan, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut : 

1) Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung semestinya lebih tegas dalam 

penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak melengkapi perizinan 

pada klinik hemodialisa dan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran 

sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 

Tahun 2014 Tentang Klinik dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
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Indonesia Nomor 812 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 

2) Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung agar lebih rutin dalam melakukan 

sosialisasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat dan klinik – klinik 

di Kota Bandar Lampung tentang pentingnya perizinan dalam mendirikan dan 

operasional penyelenggaraan klinik hemodialisa sehingga mendaftarkan 

klinik – klinik secara legal. 

3) Pemerintah Kota Bandar Lampung agar semestinya menambahkan dan 

melengkapi sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kesehatan Kota Bandar 

Lampung agar proses pemberian izin dapat berlangsung dengan lebih baik 

dan efisien. 
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