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ABSTRAK 

 

PENCABUTAN IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-

B) ATAS PERUBAHAN JENIS TANAMAN PT. BANGUN NUSA INDAH 

LAMPUNG DI KABUPATEN TULANG BAWANG 

 

Oleh 

Febrian Ahmad 

 

Sejak tahun 1988 PT. BNIL telah melakukan penanaman komoditas kelapa sawit, 

tahun 2013 ingin merubah komoditas dari kelapa sawit menjadi tebu. Pada tanggal 

18 Mei 2013 PT BNIL telah memperoleh izin usaha perkebunan untuk budidaya 

(IUP-B) tanaman tebu dari Bupati Tulang Bawang melalui surat keputusan No. 

B243/II/1/HK/PB/2013. Pada tanggal 18 Mei 2015 Bupati Tulang Bawang 

mencabut Keputusan Bupat tentang persetujuan perubahan jenis tanaman(IUP-B) 

PT. BNIL, diikuti dengan keputusan yang dikeluarkan pada  tanggal 19 Mei 2015 

Nomor : 521/1297/II.1/TB/V/Agri/2015 perihal Penghentian Kegiatan Perubahan 

Jenis Tanaman. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah prosedur permberian Izin  

(IUP-B) perubahan jenis tanaman PT. BNIL di Kabupaten Tulang Bawang, 

Apakah yang menjadi alasan pencabutan Izin (IUP-B) perubahan jenis tanaman 

PT. BNIL di Kabupaten Tulang Bawang, Bagaimana upaya hukum yang 

dilakukan PT. BNIL atas pencabutan Izin (IUP-B) atas perubahan jenis tanaman 

di Kabupaten Tulang Bawang? 

 

Pendekatan masalah pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian 

hukum yuridis empiris dengan tipe penelitian analisis deskriptif. Data yang 

digunakan adalah data primer data sekunder serta pengumpulan data 

menggunakan studi kepustakaan, studi dokumen. Pengolahan data dilakukan 

dengan cara pemeriksaan data, seleksi data, klasifikasi data dan sistematika data. 

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis 

deskriptif kualitatif. 

 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa PT. BNIL dalam 

melakukan usaha Perkebunan Budidaya tebu telah memenuhi persyaratan dan 



kelengkapan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 

26/PERMENTAN/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. 

Pada tanggal 18 Mei 2015 Bupati Tulang Bawang mengeluarkan keputusan 

Nomor : B/199/II.1/HK/TB/2015 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Tulang 

Bawangtentang persetujuan perubahan jenis tanaman (IUP-B) PT. BNIL, diikuti 

dengan putusan yang dikeluarkan yaitu Keputusan Nomor : 

521/1297/II.1/TB/V/Agri/2015 perihal Penghentian Kegiatan Perubahan Jenis 

Tanaman (IUP-B). PT BNIL yang merasa dirugikan menggugat bupati Tulang 

Bawang atas pencabutan izin usaha dan gugatan tersebut dikabulkan, akhirnya 

keputusan pencabutan usaha Keputusan Nomor : 521/1297/II.1/TB/V/Agri/2015 

perihal Penghentian Kegiatan Perubahan Jenis Tanaman Izin Usaha Perkebunan 

Untuk Budidaya (IUP-B) PT. Bangun Nusa Indah Lampung dicabut dan dianggap 

tidak sah. 

 

 

Kata Kunci : Izin, Prosedur Pemberian Izin, Prosedur Pencabutan Izin, Upaya 

Hukum 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
 

1.1 Latar Belakang 

Izin adalah suatu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum 

administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk 

mengemudikan tingkah laku para warga. Dengan memberikan izin, penguasa 

memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan 

tertentu yang sebenarnya dilarang.
1
 Istilah yang mirip dengan izin yaitu 

pembebasan atau dispensasi, dispensasi memiliki makna yang berbeda dengan 

izin, izin dalam arti sempit adalah bahwa suatu tindakan dilarang kecuali di 

perkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan 

dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. 

Jadi, persoalannya bukan hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang 

sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan 

dengan cara tertentu.
2
 

Perizinan merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang 

diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana 

ketentuan perundang-undangan. Inilah yang kerap kali menjadi persoalan dalam 

                                                           
1
 N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, “Pengantar Hukum Perizinan”, yang disunting oleh Philipus 

M. Hadjon, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm. 2 
2
 Ibid, hlm. 2-3 



2 

 

kehidupan sehari-hari. Mulai dari masyarakat biasa sampai pejabat, berkutat 

dengan perizinan, karena perizinan berkaitan dengan kepentingan yang diingikan 

oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas tertentu dengan mendapat persetujuan 

atau legalitas dari pejabat negara sebagai alat administrasi didalam pemerintahan 

suatu negara. Sebagai suatu bentuk kebijakan tentunya izin tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta norma norma 

kehidupan yang ada dimasyarakat baik secara vertikal maupun horizontal. 

Perizinan adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat 

pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, 

sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya 

harus dimiliki atau di peroleh oleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang 

sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.
3
 Jadi, 

izin adalah suatu perkenan atau pengecualian, sedangkan perizinan adalah 

pelaksanaan untuk mendapatkan suatu izin. 

Pada Tahun 2013, Kementerian Pertanian mengeluarkan Peraturan terbaru yang 

mengatur mengenai pedoman perizinan Perkebunan yaitu melalui Permentan 

Nomor 98 Tahun 2013. Dalam peraturan tersebut Perkebunan diberikan 

pengertian sebagai segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada 

tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan 

memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu 

                                                           
3
 Adrian Sutedi, “Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik”, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, 

hlm. 168 
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pengetahuan dan teknologi, permodalan serta menajemen untuk mewujudkan 

kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. 

Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang 

mengelola usaha perkebunan. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia 

yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala 

tertentu sedangkan Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan 

warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum 

Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan 

dengan skala tertentu. Adapun yang dimaksud dengan skala tertentu adalah skala 

usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, 

teknologi, tenaga kerja, modal, dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan 

memiliki izin usaha.
4
 

Terkait luas lahan usaha, pada prinsipnya terdapat tiga kategori usaha perkebunan 

yaitu besar, sedang dan kecil. Luas lahan perkebunan selanjutnya juga didasarkan 

kepada jenis tanaman yang ditanam. Mengenai usaha perkebunan kecil (walaupun 

tidak menjabarkan jenis tanaman yang ditanam) dapat dicontohkan sebagai 

berikut. Untuk kelapa, karet dan kako maka luas lahannya yaitu 25 s/d 50 Ha 

sedangkan Kelapa sawit 25 s/d 100 Ha. 

Berlanjut kepada jenis usaha perkebunan, terdapat tiga jenis usaha perkebunan, 

yang terdiri atas usaha budidaya tanaman perkebunan, usaha industri pengolahan 

hasil perkebunan dan usaha perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan 

industri pengolahan hasil. Demikian diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan 

                                                           
4
 Pasal 1 angka 7 UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19805/nprt/537/uu-no-18-tahun-2004-perkebunan
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Menteri Pertanian No: 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tahun 2013 tentang 

Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Permentan 98/2013).  

 

Dalam peraturan terbaru ini, setiap pelaku usaha budi daya tanaman perkebunan 

dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan 

dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan.  Izin 

usaha dalam bidang perkebunan terdiri dari: 

1. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) adalah izin tertulis dari 

pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan 

yang melakukan usaha budidaya perkebunan; 

2. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) adalah izin tertulis dari 

pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan 

yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan 

3. Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin tertulis dari pejabat yag 

berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan 

usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri 

pengolahan hasil perkebunan. 

Untuk menghindari masalah dalam aspek legalitas, perusahaan perkebunan harus 

mempersiapkan surat-surat izin yang berkaitan dengan usaha perkebunan. Tidak 

mudah bagi perusahaan baru untuk mendapatkan izin perkebunan. Mekanisme 

perizinannya dilakukan secara bertahap yaitu mulai dari izin informasi lahan yang 

dilanjutkan ke pra survei, lalu izin lokasi dan izin usaha perkebunan.Untuk izin 

informasi tenggang waktu yang diberikan yaitu selama 1 tahun. Investor harus 

melakukan studi awal lokasi dan analisis dampak lingkungan. Dan juga harus 
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menganalisis luas lahan yang efektif untuk perkebunan kelapa sawit. Langkah 

selanjutnya yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah mengurus izin lokasi.  

Izin lokasi adalah tanah yang menurut rencana tata ruang wilayah yang berlaku. 

Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah 

yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku sebagai izin 

pemindahan hak untuk menggunakan tanah tersebut. Pemberian izin lokasi diatur 

dalam peraturan menteri negara agraria/ kepala badan pertahanan nasional nomor 

2 tahun 1999 tentang tata cara pemberian izin lokasi PMA/PMDN.  

Izin usaha perkebunan merupakan izin tertulis dari pejabat yang berwenang wajib 

dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan 

terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. Perizinan usaha 

perkebunan diatur dalam peraturan menteri pertanian nomor 

26/permentan/OT.140/2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan. 

Izin usaha perkebunan (IUP) diberikan oleh pihak gubernur, apabila lokasi lahan 

usaha perkebunan berada pada lintas wilayah daerah kabupaten atau kota 

Bupati/Walikota. Apabila lokasi lahan usaha perkebunan berada diwilayah daerah 

kabupaten atau kota untuk memperoleh izin usaha perkebunan, perusahaan 

perkebunan wajib memenuhi syarat-syarat yaitu Akte pendirian atau 

perubahannya yang terakhir, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), surat 

keterangan domisili, rencana kerja usaha perkebunan, rekomendasi lokasi dari 

instansi pertanahan, pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi 

kehutanan sepanjang kawasan hutan. Rekomendasi teknis kesesuaian lahan dari 

kepala dinas yang membidangi usaha. perkebunan provinsi dan kabupaten/kota 
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setempat yang didasarkan pada perencanaan makro, perwilayahan komoditas, dan 

RURT (rencan umum tata ruang). Pernyataan penguasaan lahan perusahaan atau 

grup bahwa usaha perkebunannya belum melampaui batas maksimum. 

Pernyataan mengenai pola pengembangan yang dipilih dan dibuat dalam akte 

notaris. Peta calon lokasi dengan skala 1:100.000. Surat persetujuan dokumen 

amdal dari komisi AMDAL daerah. 

 

Salah satu perusahaan yang bergerak di sektor pertanian dan perkebunan Provinsi 

Lampung yaitu PT. BNIL (PT. Bangun Nusa Indah Lampung). PT. BNIL 

merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dibangun berdasarkan 

persetujuan/izin prinsip, usaha perkebunan dari Menteri Pertanian RI Cq. 

Direktorat Jendral Perkebunan tahun 1988 dengan luas areal 6.474,85 Hektar, 

berdasarkan Hak Guna Usaha No. 25 tahun 1995 terletak di Kampung Bujuk 

Agung, Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. PT. Bangun Nusa 

Indah Lampung juga merupakan perusahaan Go-Publik yang tergabung pada PT. 

Tunas Baru Lampung, Tbk. 

Sejak tahun 1988 PT. BNIL sudah aktif melakukan penanaman komoditas kelapa 

sawit. Pada tahun 2013 PT. BNIL ingin melalukan perubahan komoditas, dari 

kelapa sawit menjadi tebu mengingat bahwa perkebunan kelapa sawit yang sudah 

ditanam sejak tahun 1988 sampai tahun 2013 penghasilannya kurang produktif, 

maka untuk peremajaan diperlukan adanya Re-Planting atau perubahan jenis 

tanaman, dalam hal ini perubahan jenis tanaman menjadi tanaman tebu. Alasan  

lainnya yaitu PT. BNIL ingin ikut serta dalam program pemerintah swasembada 

gula nasional dimana Provinsi Lampung ditunjuk sebagai salah satu provinsi 
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sentra pengembangan tebu nasional. Selain itu tanaman tebu merupakan bidang 

usaha padat karya yang menggunakan banyak tenaga kerja, sehingga dapat 

menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.  

Sebagai wujud keseriusan untuk melakukan perubahan jenis tanaman dari kelapa 

sawit menjadi tebu, PT BNIL telah memperoleh izin usaha perkebunan untuk budi 

daya (IUP-B) tanaman tebu dari Bupati Tulang Bawang melalui surat keputusan 

No. B243/II/1/HK/PB/2013 tanggal 12 Agustus 2013. Untuk mendapatkan IUP-B 

tersebut, PT. BNIL telah memenuhi prosedur dengan berpedoman pada Peraturan 

Menteri Pertanian (Permentan) No. 26/Permentan/ OT.140/2/2007 tanggal 28 

Februari 2007 tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan.
5
 

Seiringnya waktu berjalan, pada tanggal 18 Mei 2015 Bupati Tulang Bawang 

mengeluarkan keputusan Nomor : B/199/II.1/HK/TB/2015 tentang Pencabutan 

Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/243/II.1/HK/TN/2013 tentang 

persetujuan perubahan jenis tanaman Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya 

(IUP-B) PT. Bangun Nusa Indah Lampung, diikuti dengan putusan yang 

dikeluarkan pada  tanggal 19 Mei 2015 Bupati Tulang Bawang Mengeluarkan 

Keputusan Nomor : 521/1297/II.1/TB/V/Agri/2015 Kepada Direktur Utama PT. 

Bangun Nusa Indah Lampung perihal Penghentian Kegiatan Perubahan Jenis 

Tanaman Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT. Bangun Nusa 

Indah Lampung. 

Adapun yang mendasari pencabutan IUP-B ini antara lain karena tidak 

dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf d 

                                                           
5
“Pemkab Tuba batal cabut IUP-B PT. BNIL”, Radar Tuba, Jumat, 15 Mei 2015, hal. 1 dan 6 
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keputusan Bupati Tulang Bawang nomor : B/234/II.1/HK/TB/2013 tentang 

persetujuan perubahan Jenis Tanaman Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya 

(TUP-B) PT. Bangun Nusa Indah Lampung yang dinilai tidak memiliki sistem 

untuk melakukan pengendalian orginisme pengganggu tanaman. Kemudian 

sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf e, PT BNIL juga tidak 

menerapkan Analisis Mengenai Dampak Amdal (Amdal), atau Upaya 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan hidup 

(UPL) sesuai peraturan perundang-uandangan yang berlaku. Pertimbangan 

lainnya, PT BNIL juga dinilai tidak menumbuhkan dan memberdayakan 

masyarakat atau koperasi setempat dan tidak melaporkan perkembangan kegiatan 

pembangunan tanaman yang baru sesuai dengan proposal dan rencana kerja.Yang 

mendasari pencabutan ini yakni berdasarkan berita acara monitoring dan evaluasi 

terhadap persetujuan perubahan jenis tanaman izin usaha perkebunan untuk 

budidaya (IUP-B) PT BNIL tanggal 28 April 2015.
6
 

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk menjadikan  

bahan penulisan skripsi dengan mengambil judul: 

“Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Atas 

Perubahan Jenis Tanaman PT. Bangun Nusa Indah Lampung di Kabupaten 

Tulang Bawang” 

  

                                                           
6
“Hanan Resmi Cabut Izin IUP-B  PT BNIL” Radar Tuba, Selasa, 19 Mei 2015, hal 1 & 3 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian ini yaitu:  

1. Bagaimanakah prosedur permberian Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya 

(IUP-B) pemerintah daerah kabupaten Tulang Bawang atas perubahan jenis 

tanaman pada PT. Bangun Nusa Indah Lampung di Kabupaten Tulang 

Bawang ? 

2. Apakah yang menjadi alasan pencabutan Izin Usaha Perkebunan Untuk 

Budidaya (IUP-B) pemerintah daerah kabupaten Tulang Bawang atas 

perubahan jenis tanaman PT. Bangun Nusa Indah Lampung di Kabupaten 

Tulang Bawang? 

3. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan PT. Bangun Nusa Indah Lampung 

atas pencabutan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) atas 

perubahan jenis tanaman PT. Bangun Nusa Indah Lampung di Kabupaten 

Tulang Bawang? 

1.3 Ruang lingkup 

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan 

batas penelitian; mempersempit penelitian, dan membatasi area penelitian. 

Lingkup penelitian juga menunjukan secara pasti faktor-faktor mana yang akan 

diteliti, dan mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah semua faktor yang 

berkaitan dengan penelitian akan diteliti ataukah akan dileminasi sebagian. 
7
  

                                                           
7
 Bambang Sunggono, Metodologi Penelian Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), 

hlm.111 
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1. Ruang Lingkup Kajian 

Berdasarkan permasalahan di atas agar tidak meluas dan terarahnya pembahasan 

maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pemberian perizinan Izin Usaha 

Untuk Budidaya (IUP-B) atas perubahan jenis tanaman PT. Bangun Nusa Indah 

Lampung di Kabupaten Tulang Bawang dan hal-hal yang dapat membuat IUP-B 

tersebut dicabut dan/atau dibatalkan.  

2. Ruang Lingkup Bidang Ilmu 

Lingkup bidang ilmu penelitian ini adalah hukum Hukum Administrasi Negara 

berkaitan tentang pemberian perizinan Izin Usaha Untuk Budidaya (IUP-B) dan 

hal-hal yang dapat membuat IUP-B tersebut dicabut dan/atau dibatalkan.  

1.4 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1) Menganalisis dasar hukum pemerintah daerah kabupaten Tulang Bawang 

mengeluarkan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) atas 

perubahan jenis tanaman PT. Bangun Nusa Indah Lampung di Kabupaten 

Tulang Bawang. 

2) Menganalisis dasar hukum pemerintah daerah kabupaten Tulang Bawang 

mencabut Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) atas perubahan 

jenis tanaman PT. Bangun Nusa Indah Lampung di Kabupaten Tulang 

Bawang 
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3) Menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan PT, Bangun Nusa Indah 

Lampung dalam menyelesaikan pencabutan izin yang dikeluarkan oleh 

pejabat yang berwenang di kabupaten Tulang Bawang, Lampung. 

 

 

 

1.5 Kegunaan Penelitian  

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan  dapat berguna dalam menambah wawasan dan 

pemahaman Hukum Administrasi Negara, khusunya yang berkaitan dengan 

perizinan usaha perkebunan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian di bidang yang sama 

untuk masa mendatang dan pada umumnya menjadi masukan serta sumbangan 

bagi ilmu pengetahuan khususnya pada Hukum Administrasi Negara. 

2. Secara praktis 

Penelitian ini akan memberikan pengetahuan bagi semua pihak terutama terhadap 

kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan Izin Usaha Untuk Budidaya (IUP-B) 

dan sebagai bahan bacaan alternatif dalam bidang Hukum Administrasi Negara 

terutama fakultas hukum untuk menambah wawasan dalam suatu kebijakan 

pemerintah dalam mengeluarkan Izin Usaha Untuk Budidaya (IUP-B). 

 



 
 
 
 
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Perizinan 

Pengertian izin menurut devinisi yaitu perkenaan atau pernyataan mengabulkan. 

Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, 

memperbolehkan, tidak melarang. Secara garis besar hukum perizinan adalah 

hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya 

masyarakat yang memohon izin. Hukum perizinan berkaitan dengan Hukum 

Publik. Prinsip izin terkait dalam hukum public 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.
1
 

Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. 

Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, 

memperbolehkan, tidak melarang. Secara garis besar hukum perizinan adalah 

hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya 

masyarakat yang memohon izin. 

                                                           
1
 Koesadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan. Hlm 57. 
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1. Pengertian Perizinan  

Dalam pengertian umum berdasarkan KBBI, perizinan diartikan sebagai hal 

pemberian izin. Sedangkan izin itu sendiri, dalam kamus tersebut diartikan 

sebagai pernyataan mengabulkan (tidak melarang dsb); atau persetujuan 

membolehkan. Dengan demikian, secara umum perizinan dapat diartikan sebagai 

hal pemberian pernyataan mengabulkan (tidak melarang dsb) atau persetujuan 

membolehkan. 
2
 

Dalam konteks yang lebih khusus yaitu dalam kamus istilah hukum. Izin 

(vergunning) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan 

untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi 

yang pada umunya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak 

dikehendaki. 

1) Pengertian Perizinan Menurut Undang-undang 

Undang – Undang no 32 tahun 2009 pada bab 1 tentang ketentuan umum pada 

pasal 1 angka 35 izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang 

yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam 

rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk 

memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 36. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah 

izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau 

kegiatan. 

 

                                                           
2
Pusat Bahasa Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga. (Jakarta: Balai Pustaka 

2001). Hlm. 447. 
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2) Pengertian Perizinan Menurut Doktrin 

N.M.Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge menyatakan bahwa secara umum izin 

merupakan suatu persetujuan penguasa berdasarkan undang-undang atau 

peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan 

larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit). Berdasarkan pendapat 

tersebut dalam izin dapat dipahami bahwa salah satu pihak tidak dapat melakukan 

sesuatu kecuali diizinkan atau diberi izin. Dalam artian kemungkinan seseorang 

atau pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian 

pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau 

pihak yang bersangkutan.
3
 

Van der Pot, menyatakan bahwa izin merupakan keputusan yang memperkenalkan 

perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.
4
 

Prajudi Atmosudirjo, menyatakan bahwa izin (verguning) adalah merupakan 

penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh undang-undang. 

Pada umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan berbunyi dilarang tanpa 

izin dan seterusnya. Larangan tersebut diikuti dengan perincian syarat-syarat, 

kriteria dan sebagaimananya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk 

memperoleh dispensasi dari larangan, disertai dengan penetapan prosedur dan 

petunjuk pelaksanaan kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang 

bersangkutan.
5
 

                                                           
3
Y.Sri Putyamoko, Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan, (Yogyakarta: Grasindo 2009). 

hlm. 7 
4
Ibid. hlm. 7 

5
 Prayudi Atmosudirjo. Hukum Administrasi Negara(Jakarta: Ghalia Indonesia 1983) hlm 94. 
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Syahran Basah, menyatakan bahwa izin adalah perbuatan hukum administrasi 

negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal kongkrit 

berdasarkan persyaratan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan 

peraturan perundang-undangan.
6
 

Bagir Manan, menyatakan bahwa izin dalam arti luas berarti persetujuan dari 

penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh 

melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.
7
 

 

2.2 Aspek Yuridis Sistem Perizinan 

Pada umumnya sistem izin terdiri dari:  

1. Larangan 

Larangan adalah wewenang dari suatu organ pemerintah untuk menyimpang dari 

larangan dengan memberikan izin, namun penyimpangan itu harus diadakan 

pengaturan terlebih dahulu, konteks didaerah diwujudkan kedalam suatu 

Peraturan Daerah yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif, 

dan norma yang dibuat tersebut berdasarkan suatu konsideran mengingat yang 

mengacu pada norma aturan hukum yang lebih tinggi dalam hal ini tidak 

diperkenankan memberikan suatu dispensasi dalam bentuk apapun tanpa ada 

kewenangan oleh Pemerintah Daerah, relevansinya adalah perwujudan asas 

“legalitas”, wewenang muncul dari adanya suatu undang-undang. Menurut 

Philipus M. Hadjon
8
 juga disebut sebagai asas pemerintahan, berdasarkan undang-

undang (het beginsel van wetmatigheid van het bestuur), ialah keharusan untuk 

                                                           
6
Ibid. hlm 94 

7
Ibid. hlm 94 

8
Ibid. hlm. 6. 
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memperoleh jaminan-jaminan tertentu terhadap penguasa. Karena itu tindakan-

tindakan penguasa diikat pada aturan-aturan yang jelas.Intisarinya dalam 

membentuk aturan hukum di daerah tentang Perizinan, terhadap norma larangan 

yang diuraikan secara abstrak menunjukkan tingkah laku mana pada umumnya 

diperbolehlan dan terhadap tindakan melanggar norma aturan perizinan dikaitkan 

dengan sanksi administrasi dan atau pidana (pada stelsel tingkatan didaerah). 

2. Persetujuan Yang Merupakan Dasar Perkecualian (Izin) 

Izin adalah persetujuan yang telah ditentukan dalam norma umum berkaitan 

larangan yang dimuat dalam norma umum pada peringkat atas dalam suatu aturan 

didaerah, dimana pemerintah daerah berwenang menggantikannya berwujud 

persetujuan yang ditetapkan secara sepihak oleh penguasa pada waktu diajukan 

permohonan izin dan keberlakuannya ditentukan oleh sipenguasa. Secara umum 

izin (licence atau vergunning) menurut Van der Pot adalah “tindakan perbuatan 

yang secara umum tidak dibenarkan, akan tetapi memperkenankannya dengan 

memenuhi cara-cara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit”. 

Selanjutnya, menurut W.F. Prins “izin diberikan pada perbuatan yang tidak 

dilarang, tidak merugikan dan di bawah pengawasan administrasi negara”
9
.  

Intisarinya si penguasa telah menciptakan suatu keadaan konkrit, individual dan 

dan suatu keadaan hubungan hukum dengan suatu penetapan yang “mengikat”. 

Mengikat dimaksudkan dimunculkan suatu kewajiban-kewajiban bagi yang diberi 

izin, sehingga apabila ada pelanggaran atas suatu kewajiban, penarikan atas suatu 

izin dapat dilakukan pada waktu dan kapan saja. 

                                                           
9
Victor Situmorang.Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Bina Aksara. 1989) hlm. 

141. 
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3. Ketentuan-ketentuan Perizinan 

Syarat yang menjadi dasar bagi organ pemerintah memberi izin adalah fakta 

menunjukkan pada titik inilah implikasi dikemudian hari menyebabkan 

kedudukan “mengikat” sebagaimana dimaksud pada angka dua diatas menjadi 

tidak berlaku didepan peradilan tata usaha negara dalam hal pemberi izin sendiri 

pada waktu menerima syarat yang diajukan tidak cermat dan teliti atas dokumen 

yang diajukan. 

 

2.3 Izin Usaha Untuk Budidaya (IUP-B) 

2.3.1 Pengertian Izin Usaha Untuk Budidaya (IUP-B) 

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan 

peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, 

menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk 

melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
10

 

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada 

tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan 

memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, pemodalan serta manajemen untuk mewujudkan 

kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
11

 

                                                           
10

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu.Pasal 1 ayat (8). 
11

 Peraturan Menteri Kehutanan No. 98 tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha 

Perkebunan. Pasal 1 ayat (1). 
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Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) adalah izin tertulis dari Pejabat 

yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan 

usaha budidaya perkebunan.
12

 

Terkait luas lahan usaha, pada prinsipnya terdapat tiga kategori usaha perkebunan 

yaitu besar, sedang dan kecil. Luas lahan perkebunan selanjutnya juga didasarkan 

kepada jenis tanaman yang ditanam seperti halnya untuk kelapa, karet dan kako 

maka luas lahannya yaitu 25 s/d 50 Ha sedangkan Kelapa sawit 25 s/d 100 Ha, 

berikut rinciannya: 

a. Perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki 

Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B). 

b. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan kelapa sawit, teh dan tebu 

dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan 

hasil perkebunan wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan 

(IUP-P). 

c. Usaha Budidaya Tanaman kelapa sawit dengan luas 1.000 hektar atau lebih, 

teh dengan luas 240 hektar atau lebih, dan tebu dengan luas 2.000 hektar atau 

lebih, wajib terintegrasi dalam hubungan dengan Usaha Industri Pengolahan 

Hasil Perkebunan dan  Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang 

terintegrasi dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan wajib 

memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) 

Perusahaan Perkebunan wajib memiliki Hak Guna Usaha sebelum mengurus IUP-

B, IUP-P dan IUP, Hak Guna Usaha adalah Tanah negara yang telah diberikan 

                                                           
12

 Peraturan Menteri Kehutanan No. 98 tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha 

Perkebunan. Pasal 1 ayat (10). 
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hak untuk diusahakan oleh individu maupun badan usaha. Ukuran luas tanah telah 

ditetapkan oleh menteri yang luas minimumnya 5 Hektar (individu) dan 

maksimum 25 Hektar (badan usaha) yang meliputi bdang pertanian, perikanan, 

perkebunan, dll. Hak guna usaha hanyalah pada sebidang tanah dan tidak 

berhubungan dengan bangunan rumah. Berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 29 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 

Agraria (UUPA) juncto Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 

tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, Hak 

Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh 

Negara, dalam jangka waktu paling lama 25 atau 35 tahun, yang bila diperlukan 

masih dapat diperpanjang lagi 25 tahun, guna usaha pertanian, perkebunan, 

perikanan atau peternakan, dengan luas paling sedikit 5 ha. 

2.3.2 Administrasi Pengajuan Izin Usaha Untuk Budidaya (IUP-B) 

Untuk memperoleh IUP-B, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan 

secara tertulis dan bermeterai cukup kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai 

kewenangan wilayah lokasi kebunnya. Kemudian perusahaan yang telah 

mendapatkan izin IUP-B ini wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar 

paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh 

perusahaan. Pembangunan kebun untuk masyarakat itu dapat dilakukan 

bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan, dan 

rencana pembangunannya wajib diketahui oleh Bupati/Walikota. 
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Mengenai pesyaratan yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut: 

1) Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah 

terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi 

kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan; 

2) Nomor Pokok Wajib Pajak; 

3) Surat Izin Tempat Usaha; 

4) Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan 

kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-B yang diterbitkan oleh 

gubernur; 

5) Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan 

Provinsi dari gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota; 

6) Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon 

lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang 

diberikan pada pihak lain; 

7) Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi 

kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan; 

8) Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan 

kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah; 

9) Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan; 

10) Pernyataan kesanggupan: 1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana 

dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman 

(OPT); 2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk 

melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3. 
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Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dilengkapi 

dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan 4. Melaksanakan 

kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan; 

11) Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai 

usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan 

belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana ditetapkan 

dalam Pasal 17 Permentan 98/2013. 

2.3.3 Tinjauan Umum Perubahan Jenis Tanaman Komoditas Pada Izin 

Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) 

 

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman 

Perizinan Usaha Perkebunan, pasal 33 menyatakan: 

(1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan 

perubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari gubernur atau 

bupati/walikota sesuai kewenangan. 

(2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon 

mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi 

persyaratan sebagai berikut: 

1. IUP-B atau IUP serta SK HGU; 

2. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang 

telah terdaftar di  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  

komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha 

perusahaan; 

3. Rekomendasi  dari  dinas  provinsi  atau  kabupaten/kota  yang  

membidangi perkebunan sesuai kewenangan; 
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4. Rencana kerja tentang perubahan jenis tanaman; 

5. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan; 

dan  

6. Hasil Penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri 

Pertanian. 

(3) Bupati/walikota  dalam  memberikan  persetujuan  perubahan  jenis  tanaman 

sebagaimana dimaksud   pada   ayat   (1)   berpedoman   pada   

Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi. 

(4) Gubernur    dalam    memberikan    persetujuan    perubahan    jenis    tanaman 

sebagaimana dimaksud   pada   ayat   (1)   berpedoman   pada   

Perencanaan Pembangunan Perkebunan Nasional. 

 

2.4 Sanksi Administrasi dan Batalnya Izin Terhadap Perusahaan 

Perkebunan 

 

Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “alat kekekuasaan yang bersifat hukum 

public yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan 

terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi Negara.” 

Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum 

administrasi Negara, yaitu alat kekuasaan (machtmiddelen), bersifat hukum publik 

(publiekrechtlijke), digunakan oleh pemerintah (overheid), sebagai reaksi atas 

ketidakpatuhan (reactive op niet-naleving). 

Sedangkan, menurut para ahli ada beberapa pengertian sanksi administrasi 

Negara, antara lain J.B.J.M. ten Berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti 
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dari penegakan hukum administrasi. Sanksi diperlukan untuk menjamin 

penegakan hukum administrasi. 

P de Haan dkk menyebutkan dalam HAN, penggunaan sanksi administrasi 

merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal 

dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. 

J.J. Oosternbrink berpendapat bahwa sanksi administratif adalah sanksi yang 

muncul dari hubungan antara pemerintah – warga negara dan yang dilaksanakan 

tanpa perantara pihak ketiga (kekuasaan peradilan), tetapi dapat secara langsung 

dilaksanakan oleh administrasi sendiri. 

2.4.1 Kewajiban Perusahaan Perkebunan 

Pada Pasal 40 Permentan No. 98 tahun 2013 dijelaskan mengenai kewajiban 

perusahaan perkebunan yang harus dipenuhi, yaitu: 

(1) Perusahaan  Perkebunan  yang  telah  memiliki  IUP-B,  IUP-P,  atau  IUP  

sesuai peraturan, wajib: 

1) memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan 

lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 

2) menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola 

sumber daya alam secara lestari; 

3) memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian 

organisme pengganggu tanaman (OPT); 

4) menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau 

Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan; 
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5) menyampaikan  peta  digital  lokasi  IUP-B  atau  IUP  skala  1:100.000  

atau 1:50.000  (cetak  peta  dan  file  elektronik)  disertai  dengan  

koordinat  yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

kepada Direktorat Jenderal  yang  membidangi  perkebunan  dan  Badan  

Informasi  Geospasial (BIG); 

6) memfasilitasi    pembangunan    kebun    masyarakat    bersamaan    

dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun 

masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun; 

7) melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; 

serta 

8) melaporkan perkembangan Usaha Perkebunan kepada pemberi izin secara 

berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada: 1. Menteri 

Pertanian melalui Direktur Jenderal dan gubernur apabila izin diterbitkan 

oleh bupati/walikota; 2. Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan 

bupati/walikota apabila izin diterbitkan oleh gubernur. 

(2) Perusahaan perkebunan yang memiliki  IUP-B, IUP-P atau IUP sesuai 

Peraturan ini wajib menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai 

peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. 

(3) Perusahaan   Perkebunan   yang   memiliki   IUP-B,   IUP-P,   atau   IUP   

wajib merealisasikan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil 

perkebunan sesuai  dengan  studi  kelayakan,  baku  teknis,  dan  peraturan 

perundang-undangan. 

 

 



25 

 

2.4.2 Sanksi dan Pembatalan/Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Untuk 

Budidaya (IUP-B) 

 

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa tidak ada gunanya memasukkan 

kewajiban, larangan-larangan bagi warga ke dalam suatu peraturan ketika aturan 

itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara, maka salah satu cara yang dapat 

memaksakan adalah sanksi. Pengertian umum yang sering menjadi pegangan dari 

sanksi dalam hukum administrasi yaitu diartikan sebagai alat kekuasaan yang 

bersifat hukum public yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas 

ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum 

administrasi negara. 

Penegakan hukum yang semata-mata mengacu kepada kepentingan pembangunan, 

dapat menimbulkan suatu situasi dan kondisi yang justru akan menghambat 

kelanjutan pembangunan. Hal ini terjadi apabila kepentingan penegakan hukum 

dikaitkan dengan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh aktifitas 

pembangunan.
13

 

Mengenai sanksi yang dapat dikenakan yaitu berupa sanki administatif berupa 

peneguran sampai pencabutan izin oleh pejabat pemerintah terkait diatur dalam 

Bab IX PERMENTAN No. 98 Tahun 2013. Dalam hal pencabutan izin dijelaskan 

pada pasal 51 yaitu: 

(1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, 

Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, 

Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan 

                                                           
13

 Harun M. Husein, Teknik Penuntutan Tindak Pidana Lingkungan (Depok: Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, 1995) hlm. 24 
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atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf  a, c, e, f, g dan/atau h dikenai 

sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 

(empat) bulan. 

(2) Perusahaan  perkebunan  yang  telah  memperoleh  IUP-B,  IUP-P,  IUP  yang 

mengalihkan kepemilikan perusahaan, tidak melaporkan perubahan 

kepemilikan dan kepengurusan Perusahaan Perkebunan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 41 dikenakan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali 

masing-masing dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan. 

(3) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat 

(2) tidak dipenuhi, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah 

diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan. 

 

2.5 Kewenangan Pemerintah dalam Perizinan 

2.5.1  Kewenangan 

Dalam ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan 

wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan 

kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula 

sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dngan wewenang. 

Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang 

memerintah dan pihak lain yang diperintah.
14

 

                                                           
14

Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1998) hlm. 35-

36. 
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Menurut Herbert G. Hick, wewenang atau otoritas adalah hak untuk melakukan 

sesuatu hal, dan hal itu merupakan kekuasaan yang sah. Dalam suatu organisasi 

otoritas merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang untuk mengeluarkan 

instruksi terhadap orang lain dan untuk mengawasi bahwa semua akan ditaati.
15

 

Agar kekuasaan dapat dijalankan, maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga 

negara itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-jabatan (een ambten complex) 

dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan 

kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewjiban. Dengan demikian 

kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek huum. Sedangkan 

kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya kekuasaan itu dapat 

bersumber konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi. Sedangkan 

kewenangan jelas bersumber dari konstitusi. 

Kewenangan juga sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang 

digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah 

bevoegheid dalam istilah hukum Belanda. Menurut Prayudi, ada perbedaan antara 

pengertian kewenangan (Authority, gezag) dan wewenang (Competece, 

bevoegheid). Kewenangan adalah: 

1. Apa yang disebut “kekuasaan formal”, yaitu kekuasaan yang berasal dari 

kekuasaan legislative (diberi oleh UU) atau dari kekuasaan eksekutif 

administratif. 

2. Kewenagan biasanya terdiri dari beberapa wewenang. 

3. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau 

kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan. 

                                                           
15

Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012). hlm. 87. 
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Sedangkan yang dimaksud wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu 

tindak hukum public. Wewenang juga dapat dianggap sebagai hak untuk 

melaksanakan suatu urusan pemerintahan.
16

 

2.5.2 Sumber Wewenang Pemerintah 

Sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, maka rakyat dianggap 

sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan negara. 

Kewenangan atau wewnang sendiri berasal dari suatu istilah yang biasa digunakan 

dalam lapangan hukum publik. Apabila dicermati terdapat perbedaan antara 

keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan Formal”. Kekuasaan 

yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif, kekuasaan eksekutif atau 

administratif. Menurut Philipus M. Hadjon jabatan memperoleh wewenang 

melalui tiga sumber, yakni atribusi, delegasi, dan mandat.
17

 

Atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jawaban. Atribusi 

ditunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam 

menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang ditunjuk oleh 

pembuat undang-undang. Kewenangan atribusi tersebut menunjukan pada 

kewenangan asli atas dasar konstirusi. Kewenangan atribusi hanya dimiliki oleh 

DPR, Presiden, dan DPD dalam hal pembentukan undang-undang. 

Pemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai teknis atau 

pelaksana dari undang-undang disebut dengan pemberian kewenangan delegasi. 

Proses pendelegasian kewenangan regulasi atau legislasi inilah yang disebut 

                                                           
16

Jum Anggriani, Op.Cit. hlm 88. 
17

Philipus M. Hadjon, dkk. Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press. 2005). hlm. 140. 
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sebagai pendelegasian kewenangan legislative atau legislative delegation of rule 

making power.
18

Apabila kewenangan yang dilimpahkan atau didelegasikan 

tersebut merupakan kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-

undangan, maka dengan terjadinya pendelegasian kewenangan tersebut akan 

mengakibatkan terjadi pula peralihan kewenangan untuk membentuk undang-

undang sebagaimana mestinya. 

Berbeda dengan kewenangan delegasi maupun atribusi. Kewenangan mandat 

merupakan pemberian, pelimpahan, atau pengalihan kewenangan oleh suatu organ 

pemerintahan kepada pihak lain untuk mengambil keputusan tanggungjawab 

sendiri.
19

 

2.5.3 Sifat Wewenang Pemerintahan 

Sifat wewenang pemerintahan adalah: 

1. Selalu terikat kepada suatu masa tertentu, jadi tidak berlaku untuk selamanya. 

2. Pelaksanaannya selalu tunduk pada batas-batas yang telah ditentukan oleh 

hukum baik tertulis atau tidak tertulis, dalam hal ini asas-asas umum 

pemerintahan yang baik 

3. Dalam pemberian wewenang dan pencabutannya, selalu terdapat landasan-

landasan hukum yang tertulis atau tidak tertulis. 

4. Wewenang penguasa juga dibatasi oleh hukum 
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Jimly Asshiddiqie. Perihal Undang-Undang (Jakarta: Rajawali Press. 2006). hlm. 148. 
19

Ibid.hlm. 264 



 
 
 
 
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.
28

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang diterapkan dalam skripsi ini adalah metode penelitian 

yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris ini pada dasarnya merupakan 

penggabungan antara pendekatan hukum dan dengan adanya penambahan 

berbagai hukum empiris. Penelitian yuridis empiris membahas doktrin-doktrin 

atau asas-asas dalam ilmu hukum.
29

 Bahan hukum utama dan data sekunder yang 

akan digunakan dalam penelitian ini meliputi asas, kaidah, norma, dan aturan 

hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, surat 

keputusan pemerintah, putusan pengadilan, berbagai literatur  dan dokumen lain 

yang berkaitan dengan Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. 

BNIL di Kabupaten Tulang Bawang. 

 

 

                                                           
28

Soeryono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1981, hlm.43 
29

 Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A., Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 

24. 
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3.2 Data dan Sumber Data 

1) Data Primer 

Data primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif). Bahan 

hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi 

resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan, dan putusan 

hakim.
30

 data yang diperoleh dari putusan hakim terkait dengan Pencabutan Izin 

Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) PT. BNIL, dimulai dari putusan yang 

ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sampai putusan yang ditetapkan 

oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia 

2) Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara 

mengumpulkan berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti.  

1) Bahan Hukum Primer, dalam bentuk: 

1. Undang – Undang Dasar 1945 

2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 

Pokok – Pokok Dasar Agraria (UUPA) 

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Tentang 

Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. 

4. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah. 

5. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. 

                                                           
30

Ibid, hlm. 47. 
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6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2013 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang 

2012 – 2032. 

7. SK Pemberian Izin dan SK Pencabutan Izin PT. BNIL 

8. Putusan Pengadilan Terkait Gugatan atas Pencabutan Izin PT. BNIL 

oleh Bupati Tulang Bawang 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder  adalah Bahan Hukum yang menunjang Bahan 

Hukum Primer yang merupakan dokumen tidak resmi. Bahan Hukum 

Sekunder berbentuk seperti: Literatur, Jurnal Penelitian, buku – buku, 

makalah, media masa cetak dan elektronik 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier adalah Bahan Hukum yang menunjang Bahan Hukum 

Primer dan Badan Hukum Sekunder, seperti kamus Bahasa Indonesia, kamus 

Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-

undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap 

relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.  Ketika sumber 

hukum yang relevan telah diperoleh selengkap mungkin, kegiatan dilanjutkan 

dengan pengkajian terhadap referensi dan dampak dari pemberlakuan sumber 

hukum tadi terhadap status perkara. 
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Analisis terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan 

membuat analogi-analogi induktif, dengan cara membandingkan dan mencari titik 

– titik kesamaan antara fakta-fakta umum yang ditetapkan di dalam peraturan 

perundang-undangan dengan fakta-fakta khusus yang terdapat dalam perkara. 
31

 

Dalam penelitian ini studi pustaka sangat diperlukan dan menjadi metode 

pengumpulan data yang utama dengan mengumpulkan data secara kualitatif 

terkait dengan Perizinan IUB-B PT. BNIL. Pemahaman mendalam didapat dengan 

mempelajari, membaca, mengutip, dan mengidentifikasi berbagai sumber yang 

berasal dari Peraturan Perundangan, literatur, surat putusan, dan berbagai data 

yang dapat berasal dari media masa baik cetak maupun elektronik. 

3.4 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

3.4.1 Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-

undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap 

relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.  Ketika sumber 

hukum yang relevan telah diperoleh selengkap mungkin, kegiatan dilanjutkan 

dengan pengkajian terhadap referensi dan dampak dari pemberlakuan sumber 

hukum tadi terhadap status perkara. 

 

Analisis terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan 

membuat analogi-analogi induktif, dengan cara membandingkan dan mencari titik 
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– titik kesamaan antara fakta-fakta umum yang ditetapkan di dalam peraturan 

perundang-undangan dengan fakta-fakta khusus yang terdapat dalam perkara.
32

 

Dalam penelitian ini studi pustaka sangat diperlukan dan menjadi metode 

pengumpulan data yang utama dengan mengumpulkan data secara kualitatif 

terkait dengan Perizinan IUB-B PT. BNIL. Pemahaman mendalam didapat dengan 

mempelajari, membaca, mengutip, dan mengidentifikasi berbagai sumber yang 

berasal dari Peraturan Perundangan, literatur, surat putusan, dan berbagai data 

yang dapat berasal dari media masa baik cetak maupun elektronik. 

3.4.2 Pengolahan Data 

 

Setalah data terkumpul, maka tahap selanjutnya dilakukan pengolahan data, 

dengan prosedur sebagai berikut: 

1. Seleksi Data 

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan dan 

dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

2. Klasifikasi Data 

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam 

rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk 

kepentingan penelitian. 

3. Penyusunan Data 

Melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok secara 

sistemais sehingga mempermudah interpretasi data dan tercipta keteraturan 

dalam menjawab permasalahan. 
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3.5 Analisis Data 

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data, sehingga diperoleh 

kesimpulan berdasarkan deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini 

dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca 

dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang 

didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti. 

 



 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

PT. Bangun Nusa Indah Lampung dalam melakukan usaha Perkebunan Budidaya 

tebu berdasarkan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 

B/243/II.1/HK/TB/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Persetujuan Perubahan 

Jenis Tanaman Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) konversi tanaman 

dari kelapa sawit menjadi tebu, yang telah memenuhi persyaratan dan 

kelengkapan sesuai dengan berpedoman dengan Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor : 26/PERMENTAN/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha 

Perkebunan dan penetapan kedua IUP-B berupa pada Tanggal 09 Juli 2013 Dinas 

Perkebunan mengeluarkan Surat Nomor 525.2/1464/III.13/E.2/2013 perihal 

Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan 

Provinsi Lampung dari dinas Perkebunan Provinsi Lampung kepada Gubemur 

Lampung dan Bupati Tulang Bawang atas permintaan dari Kepala Dinas 

Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 

525/1253/II.O1/TB/V/Agri/2013 perihal permohonan untuk mendapatkan 

rekomendasi pembangunan perkebunan tebu PT. BNIL. 
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Pada tanggal 18 Mei 2015 Bupati Tulang Bawang mengeluarkan keputusan 

Nomor : B/199/II.1/HK/TB/2015 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Tulang 

Bawang Nomor : B/243/II.1/HK/TN/2013 tentang persetujuan perubahan jenis 

tanaman Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) PT. Bangun Nusa Indah 

Lampung, diikuti dengan putusan yang dikeluarkan pada  tanggal 19 Mei 2015 

Bupati Tulang Bawang Mengeluarkan Keputusan Nomor : 

521/1297/II.1/TB/V/Agri/2015 Kepada Direktur Utama PT. Bangun Nusa Indah 

Lampung perihal Penghentian Kegiatan Perubahan Jenis Tanaman Izin Usaha 

Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT. Bangun Nusa Indah Lampung.  

PT BNIL yang merasa dirugikan menggugat bupati Tulang Bawang atas 

pencabutan izin usaha dan gugatan tersebut dikabulkan. Dengan dinyatakan batal 

oleh pengadilan, akhirnya keputusan pencabutan usaha Keputusan Nomor : 

521/1297/II.1/TB/V/Agri/2015 perihal Penghentian Kegiatan Perubahan Jenis 

Tanaman Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT. Bangun Nusa 

Indah Lampung dicabut. 

5.2 Saran 

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atas instrumen perizinan memiliki peran 

yang penting yang dimana dari sebuah keputusan  yang dikeluarkan maupun 

keputusan yang dicabut memberikan dampak yang dapat berupa kerugian baik 

materiil maupun formil. Untuk itu sebelum memberikan sebuah keptusan terkait 

perizinan terutama dalam hal ini adalah izin usaha perkebunan, haruslah 

memperhatikan berbagai aspek dan persyaratan administrasinya terlebih dahulu 

untuk mencegah timbulnya kekeliruan dimasa mendatang.  
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