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ABSTRAK 

Pemberian Perizinan Kegiatan Pusat Perbelanjaan  

Transmart Carrefour Kota  

Bandar Lampung 

 

Oleh 

Samuel Gomgom Parulian 

 

Pemberian Perizinan kegiatan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour Kota 

Bandar Lampung, serta tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan proses Perizinan Pusat 

Perbelanjaan Transmart Carrefour Bandar Lampung pada Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bandar Lampung dan 

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2011 - 2030. 

Permasalahan dalam Penelitian : 1). Bagaimana Permasalahan Perizinan 

Pembangunan Kegiatan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour Bandar 

Lampung?. 2).Bagaimana Prosedur Pembangunan kegiatan Pusat Perbelanjaan 

Transmart Carrefour Kota Bandar Lampung?. 3).Bagaimana Pelaksanaan 

Pembangunan Kegiatan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour Bandar 

Lampung?. Penulisan skripsi ini menggunakan dua macam pendekatan masalah, 

yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan 

tersebut dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan dari hasil 

yang didapatkan, baik dari hasil kepustakaan maupun dari hasil data lapangan. 

Dalam Kegiatan Pembangunan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour Kota 

Bandar Lampung. PT Trans Ritel Property bahwa berdasarkan Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030, lokasi 

tersebut termasuk dalam Fungsi utama BWK C sebagai Distributor dan koleksi 

barang jasa pendukung pusat Pemerintahan Provinsi, pendidikan tinggi, 

perdaganngan jasa,  permukiman/perumahan, Industri rumah tangga dan konversi 

hutan. Dengan peruntukkan lahan perdagangan dan jasa serta cadangan 

pengembangan. 

Faktor penghambat yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan 

Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung dalam memberikan Perizinan Pusat 

Perbelanjaan Transmart Carrefour yaitu Kurangnya sosialisasi dari pihak Dinas 
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Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Transmart 

Carrefour Bandar Lampung dalam hal kegiatan pembangunan tersebut. 

Dikarenakan dalam pembangunannya, pada bagian Pintu Keluar sebelah kanan 

Transmart seharusnya dijadikan lahan parkir namun ditengahnya proses 

pembangunannya Pihak Transmart mengajukan kembali proses perizinan 

pembangunan Ruko/rukan sehingga berkurangnya lahan parkir dan tidak ditinjau 

kembali kondisi di lapangan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dalam memberikan perizinan ruko tersebut. Serta adapula 

tanggapan dari masyarakat yang belum mengerti tentang status lahan tersebut, 

dikarenakan lahan tersebut bukan lahan Ruang Terbuka Hijau tetapi pada lahan 

daerah sekitar Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour merupakan Lahan 

Cadangan Pengembangan yang disiapkan untuk Pusat Perbelanjaan, sekolah, 

bengkel, perumahan dan sebagainya. 

Kata Kunci :  Pemberian Perizinan, Prosedur, Pelaksanaan, Faktor 

Penghambat 
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MOTTO 

 

 

1 Korintus 15 : 58 

“ Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah 

selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan 

jerih payahmu tidak sia – sia.” 

 

Pengkhotbah 2 : 24 

“ Tak ada yang lebih baik bagi manusia dari pada makan dan minum dan bersenang – senang 

dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa inipun dari tangan Allah.” 

 

2 Tawarikh 15 : 7 

“ Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi 

usahamu!.” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

  

Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota Propinsi Lampung. Oleh karena itu, 

selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan 

kebudayaan, kota ini juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah 

Lampung. Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis karena 

merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antarpulau Sumatera dan pulau 

Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan kota 

Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata. 

Secara geografis kota Bandar Lampung terletak pada 5
0
 20’ sampai dengan 5

0
 30’ 

lintang selatan dan 105
0
 28’ sampa dengan 105

0
 37’ bujur timur. Ibu kota 

propoinsi Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak dijung selatan 

pulau Sumatera. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 169,21 Km2 yang 

terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan.   

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 169,21 km² yang terbagi ke 

dalam 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan dengan populasi penduduk  1.251.642 

jiwa kepadatan penduduk sekitar 8.316 jiwa/km² dan diproyeksikan jumlah 

penduduk mencapai 2,4 juta jiwa pada tahun 2030. Saat ini kota Bandar Lampung 
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merupakan pusat jasa, perdagangan, dan perekonomian di provinsi Lampung. 

Secara administratif kota Bandar Lampung dibatasi oleh: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Natar kabupaten Lampung 

Selatan. 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Betung. 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamata Gedung Tataan dan Padang 

Cermin kabupaten Pesawaran. 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Tanjung Bintang kabupaten 

Lampung Selatan. 

Berikut adalah tabel jumlah penduduk Kota Bandar Lampung per kecamatan pada 

tahun 2016: 

No Kecamatan Jumlah penduduk 

1. Kedaton 72.953 jiwa 

2. Sukarame 73.443 jiwa 

3. Tanjung Karang Barat 74.157 jiwa 

4. Tanjung Karang Pusat 72.195 jiwa 

5. Tanjung Karang Timur 56.284 jiwa 

6. Teluk Betung Utara 62.611 jiwa 

7. Teluk Betung Barat 35.951 jiwa 

8. Teluk Betung Selatan 49.916 jiwa 

9. Teluk Betung Timur 52.765 jiwa 

10. Bumi Waras 68.030 jiwa 

11. Kedamaian 49.840 jiwa 

12. Enggal 40.660 jiwa 

13. Langkapura 29.024 jiwa 

14. Panjang 96.287 jiwa 

15. Kemiling 81.122 jiwa 

16. Rajabasa 81.122 jiwa 

17. Labuhan Ratu 60.692 jiwa 

18. Sukabumi 69.621 jiwa 

19. Tanjung Senang 54.873 jiwa 

20. Way Halim 92.163 jiwa 

 Jumlah 1.251.642 jiwa 
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Perkembangan bisnis ritel di Bandar Lampung semakin pesat. Bisnis Ritel secara 

umum adalah kegiatan usaha menjual aneka barang atau jasa untuk konsumsi 

langsung atau tidak langsung. Hal tersebut ditunjukan dengan banyaknya gerai 

atau toko yang berdiri dan tersebar hingga ke pelosok–pelosok daerah. Banyaknya 

keberadaan gerai ritel di berbagai pusat perbelanjaan, membuat masyarakat di 

Bandar Lampung memiliki banyak alternatif untuk berbelanja kebutuhan mereka. 

Berbagai macam kebutuhan rumah tangga hampir semuanya tersedia pada setiap 

toko ritel yang tersebar di Provinsi Lampung khususnya kota Bandar Lampung, 

mulai dari kebutuhan pokok seperti makanan atau minuman, pakaian, alat rumah 

tangga hingga barang elektronik. 

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota 

Bandar Lampung, jaringan minimarket terbesar di Bandar Lampung dikuasai oleh 

Indomaret dan Alfamart, diikuti oleh Chandramart, Fitrinofe, Surya Toserba, 

Informa, Gamasera, dan Cosmo. Minimarket merupakan jenis pasar modern yang 

agresif memperbanyak jumlah gerai. Dua jaringan terbesar minimarket yakni 

Indomaret dan Alfamart juga menerapkan sistem ini. Tujuan peritel minimarket 

dalam memperbanyak jumlah gerai adalah untuk memperbesar skala usaha yang 

pada akhirnya memperkuat posisi tawar ke pemasok. Pada kelompok supermarket 

di Bandar Lampung terdapat beberapa pemain utama yakni, Gelael Supermarket, 

Ramayana, Chandra Supermarket, Giant Ekspress, dan Robinson. Hadirnya Pusat 

Perbelanjaan Transmart Carrefour dengan konsep One Stop Shopping yang 

menawarkan tempat pilihan dengan produk yang beragam, harga murah, dan juga 

memberikan pelayanan terbaik sehingga melebihi harapan pelanggan. Transmart 

Carrefour ini memberikan alternatif dan peluang kepada masyarakat Kota Bandar 
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Lampung maupun Provinsi Lampung untuk memiliki fasilitas berbelanja 

kebutuhan sehari – hari dengan sarana yang lengkap dan mudah dijangkau. Disisi 

lain, kehadiran Transmart Lampung diharapkan mampu menjalin sinergitas 

dengan para pelaku usaha lokal/tradisional untuk menghindari berbagai pihak 

yang terkena dampak negatif dari pembangunan pusat perbelanjaan ini.  

Hadirnya Transmart Carrefour ini ditujukan agar pembangunan dapat 

menciptakan pasar yang dapat berdampingan dengan pasar tradisional sekitarnya 

serta kawasan niaga sekitar agar pembangunan lebih merata. Masyarakat 

mengharapkan bahwa Transmart Carrefour ini juga dapat meningkatkan 

perekonomian dan juga dapat menyerap tenaga kerja dikarenakan munculnya 

pelaku usaha baru diberbagai bidang seoerti usaha makanan/minuman, jasa dan 

sebagainya. Keberadaan Transmart Carrefour ini juga nantinya akan menurunkan 

tingkat pengangguran terbuka melalui penyerapan tenaga kerja pada usaha baru 

sehingga mengurangi kemiskinan di Kota Bandar Lampung. Disamping itu, 

dampak hadirnya Transmart Carrefour terhadap Pemerintah Kota Bandar 

Lampung yaitu dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan 

pembayaran pajak atau lainnya. Manfaat Investasi Transmart Carrefour di 

Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu dapat meningkatkan dan menumbuhkan 

perekonomian Kota Bandar Lampung serta untuk membuka peluang bisnis karena 

didukung sumber daya yang baik, serta senantiasa melakukan kerja sama dengan 

pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM lokal dan kesempatan kerja bagi 

tenaga lokal 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Permasalahan Perizinan Pembangunan Kegiatan Pusat 

Perbelanjaan Transmart Carrefour Bandar Lampung ? 

2. Bagaimana Prosedur Pembangunan kegiatan Pusat Perbelanjaan Transmart 

Carrefour Kota Bandar Lampung ? 

3. Bagaimana Pelaksanaan Pembangunan Kegiatan Pusat Perbelanjaan 

Transmart Carrefour Bandar Lampung ? 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan Pembangunan Pusat 

Perbelanjaan Transmart Carrefour di Kota Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui Faktor Permasalahan pada Pembangunan Pusat 

Perbelanjaan Transmart Carrefour di Kota Bandar Lampung. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini dibagi dua, yaitu :  

1. Dari segi teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan dan 

kajian Hukum Administrasi Negara,  khususnya Hukum Perizinan yang 

berkaitan dengan proses Pembangunan Kegiatan Pusat Perbelanjaan Transmart 

Carrefour. 
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2.  Dari segi praktis  

Hasil Penelitian ini, Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu sebagai sumbangan pemikiran dan kontribusi ilmiah dalam 

mengoptimalkan Perizinan Pembangunan Pusat Perbelanjaan Transmart 

Carrefour. Serta Pengelola Transmart Carrefour Bandar Lampung sebagai 

salah satu referensi dalam pelaksanaan Perizinan untuk Pembangunan 

Transmart Carrefour sesuai peraturan yang ada. 

 

1.4. Ruang Lingkup 

Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah Pemberian Izin Pusat Perbelanjaan 

Transmart Carrefour Kota Bandar Lampung, serta tugas dan fungsi Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung. 

Pelaksanaan proses Perizinan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour Bandar 

Lampung pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 

Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota 

Bandar Lampung Tahun 2011 - 2030. 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1 Perizinan 

2.1.1  Pengertian Perizinan 

 

Pengertian Perizinan atau izin merupakan salah satu instrument hukum 

administrasi negara yang dapat digunakan bagi pelaksana undang – undang untuk 

melakukan tindakan hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. 

Dibawah ini dikutip beberapa definisi perizinan dari beberapa ahli diantaranya : 

1. Utrecht, perizinan adalah bilamana pembuat 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 yang memperkenankan perbuatan tersebut 

bersifat suatu izin (vergunning).
1
 

2. Prins, Perizinan adalah pada izin memuat uraian yang limitatif tentang 

alasan-alasan penolakannya, sedangkan syarat atau bebas dispensasi 

memuat uraian yang limitatif tentang hal -hal yang untuknya dapat 

diberikan dispensasi itu, tetapi perbedaan ini tidak selamanya jelas. 

3. Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi 

satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan 

                                                           
1
 E.Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Ichtiar 1957, hlm 187 
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persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan 

perundang – undangan. 

4. Ateng Syarifuddin, Perizinan adalah bahwa izin bertujuan dan berarti 

menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh atau sebagai 

peniadaan ketentuan larangan umum dan peristiwa konkret. 

5. Bagir Manan, mengatakan Perizinan adalah bahwa izin dalam arti luas, 

suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang – 

undangan yang memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan 

tertentu secara umum dilarang.
2
 

6. N.M Spelt dan J.B.J.M Ten Berge, Perizinan adalah suaatu persetujuan 

dari penguasa berdasarkan undang – undang atau peraturan pemerintah 

untuk keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan – larangan 

peraturan perundang – undangan. 

 

Izin dalam pengertiannya adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan 

undang – undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu 

menyimpang dari ketentuan – ketentuan larangan peraturan perundang – 

undangan.
3
  Secara garis besar hukum perizinan adalah  hukum yang mengatur 

hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang 

memohon izin. Perizinan dapat didefenisikan dalam arti luas dan dalam arti 

sempit. Dalam arti luas yakni merupakan salah satu instrumen yang paling banyak 

digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai 

sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu 

                                                           
2
 Bagir Manan, Ketentuan – ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan 

berkumpul ditinjau dari Perspektif UUD 1945, Jakarta, 1995, hlm 8 
3
 http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html 
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persetujuan dari penguasa berdasarkan undang – undang atau peraturan 

pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan – ketentuan 

larangan peraturan perundang – undangan. Dengan memberi izin, penguasa 

memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan – tindakan 

tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan 

yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. 

Sedangkan dalam arti sempit yakni pengikatan – pengikatan pada suatu peraturan 

izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang – undang untuk 

mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan – keadaan yang 

buruk.
4
 

Tujuannya ialah mengatur tindakan – tindakan yang oleh pembuat undang – 

undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat 

melakukan pengawasan sekedarnya. Hal pokok pada izin dalam arti sempit adalah 

bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar 

dalam ketentuan – ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan 

teliti diberikan batas – batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah 

untuk hanya memberi perkenaan dalam keadaan – keadaan yang sangat khusus, 

tetapi agar tindakan – tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara 

tertentu/ dicantumkan dalam ketentuan – ketentuan. 

 

2.1.2 Izin Sebagai Instrument Yuridis Tindakan Pemerintah 

 

Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk 

mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna 

                                                           
4
 www.suduthukum.com/2015/09/pengertian-perizinan.html?m=1 
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mencapai suatu tujuan konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku 

ujung tombak instrumen hukum, sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang 

masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan, sebagaimana yang diamanatkan 

dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, penataan dan pengaturan izin ini 

sudah semestinya harus dilakukan  dengan sebaik – baiknya. Menurut Prajudi 

Atmosudirdjo, berkenaan dan fungsi – fungsi hukum modern, izin dapat 

diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.
5
 

Instrumen perizinan digunakan untuk mengarahkan/mengendalikan (aturan) 

aktifitas tertentu, mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktifitas tertentu, 

melindungi objek – objek tertentu, mengatur distribusi benda langka, seleksi 

orang dan/atau aktifitas tertentu. Dengan tujuan yang demikian maka setiap izin 

pada dasarnya membatasi kebebasan individu. Dengan demikian wewenang 

membatasi hendaknya tidak melanggar prinsip dasar negara hukum, yaitu asas 

legalitas. 

 

2.1.3 Sifat Izin 

 

1. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang 

penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ 

yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam 

memutuskan pemberian izin. 

2. Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang 

penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis 

serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan 

                                                           
5
 Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm 23 
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wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang – 

undangan mengaturnya. 

3. Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya 

mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. 

4. Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya mengandung 

unsur – unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan – ketentuan yang 

berkaitan kepadanya. 

5. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan – 

tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif 

pendek. 

6. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan – 

tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama. 

7. Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada 

sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin. 

8. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada 

sifat dan objek izin. 

 

2.1.4 Jenis Perizinan 

1. Izin Lokasi yaitu izin yang diberikan kepada perusahaan untuk 

memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal, yang 

berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah 

tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Memiliki dasar 

hukum yaitu Undang – Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No 2 tahun 

1999 tentang Pemberian Izin Lokasi. 
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2. Izin Prinsip yaitu izin yang diberikan oleh Gubernur, Bupati/Walikota 

dalam rangka memulai usaha. Izin harus diperoleh oleh setiap orang atau 

badan hukum yang akan memanfaatkan ruang untuk tempat usaha skala 

besar. Memiliki dasar hukumnya yaitu izin prinsip dikeluarkan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang biasanya dituangkan dalam 

bentuk Peraturan Bupati/Walikota. 

3. Izin Gangguan yaitu pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang 

pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, 

kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah 

ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Memiliki dasar 

hukum yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. 

4. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), yaitu izin untuk dapat 

melaksanakan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan. Perusahaan 

pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang 

telah memperoleh izin usaha, termasuk IUPP, tidak diwajibkan memiliki 

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 

5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yaitu izin yang merupakan dasar dalam 

mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang. Setiap orang yang 

akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki izin mendirikan 

bangunan gedung. IMB ini bukan merupakan bukti pemilikan tanah. 

6. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)/Upaya Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – 

UPL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha 

dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang 
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diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan 

atau kegiatan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang undangan Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan : 

a) Setiap usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar 

dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis 

mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin 

melakukan usaha dan atau kegiatan. 

b) Izin melakukan usaha dan atau kegiatan sebagaimana pada ayat (1) 

diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku. 

c) Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan 

persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian 

dampak lingkungan hidup. 

Untuk menerbitkan izin tersebut harus diperhatikan  rencana tata ruang, 

pendapat masyarakat, pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang 

berwenang dan berkaitan dengan usaha dan atau kegiatan tersebut.
6
 

7. Izin Lingkungan  adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang 

melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis mengenai dampak 

lingkungan (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 

Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL & UPL) dalam rangka 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk 

memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
7
 

                                                           
6
 Pasal 19 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 
7
 Dr Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Jakarta:Sinar Grafika, 2012, hlm 194 
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8. Izin Pendahuluan Membangun(IPM), yaitu izin yang diberikan untuk 

melakukan kegiatan membangun sesuai tahapan kegiatan pelaksanaan 

pembangunan sambil menunggu terbitnya izin definitif (IMB). Sebelum 

IMB diterbitkan,  permohonan dapat mengajukan Permohononan Izin 

Pendahuluan. 

 

2.1.5 Perbedaan antara Lisensi, Konsesi, dan Dispensasi 

 

1. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan 

suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang 

memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan 

izin khusus atau istimewa.   

2. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar 

dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya 

pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak 

penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan 

pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual dan kombinasi 

antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban 

serta syarat – syarat tertentu.
8
 Mengenai konsesi ini ada pendapat dari 

a. Prof. Var Vollenhoven yang dapat dipakai sebagai pegangan : maka 

yang disebut konsesi itu ialah bilamana orang – orang partikulir 

setelah berdamai dengan Pemerintah, melakukan sebagian dari 

pekerjaan Pemerintah.  

                                                           
8
 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 196 
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b. H.D. van Wijk yaitu bentuk konsesi terutama digunakan untuk berbagai 

aktifitas yang menyangkut kepentingan umum, yang tidak mampu 

dijalankan sendiri oleh pemerintah, lalu diserahkan kepada perusahaan 

– perusahaan swasta.
9
 

c. E. Utrecht mengatakan bahwa kadang – kadang pembuat peraturan 

beranggapan bahwa suatu perbuatan yang penting bagi umum, sebaik – 

baiknya dapat diadakan oleh suatu subjek hukum partikelir, tetapi 

dengan turut campur dan pihak pemerintah. 

3. Dispensasi yaitu ialah keputusan administrasi negara yang membebaskan 

suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan 

tersebut. Sehingga suatu peraturan undang – undang menjadi tidak berlaku 

bagi sesuatu yang istimewa. Dispensasi juga dapat diartikan pernyataan 

dan pejabat administrasi yang berwenang, bahwa suatu ketentuan undang – 

undang tertentu memang tidak berlaku terhadap kasus yang diajukan 

seseorang di dalam surat permintaannya. Adapun menurut pendapat para 

ahli : 

a. W.K.Prins mengatakan bahwa dispensasi adalah tindakan pemerintah 

yang menyebabkan suatu peraturan perundang – undangan menjadi 

tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa.
10

 

b. Ateng Syafrudin mengatakan dispensasi bertujuan untuk menembus 

rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi 

dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus. 

 

                                                           
9
 H.D. van Wijk en Williem Konijnenbelt, Hoofdstukken van Administratief Recht, Vuga’s- 

Gravenhage, 1995 hlm 224 
10

 W.F.Prins dan R. Kosim Adisapoetra, Pengantar ilmu Hukum Administrasi Negara, Jakarta: 
Pradya Paramita 1983, hlm 72 
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2.2  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. 

 

2.2.1 Kewenangan Perizinan 

 

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah pemerintahan 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.  Sumber kewenangan dalam kewenangan izin yang 

terdapat dalam di Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintah terdapat 3 macam yaitu :
11

  

1. Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dam/atau Pejabat 

Pemerintahan oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 atau Undang – Undang. 

2. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat 

                                                           
11

 http://intisarihukum.blogspot.in/2010/12/hukum-administrasi-negara-perizinan.html?m=1 
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Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung 

gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. 

3. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung 

gugat tetap berada pada pemberi mandat. 

Organ Pemerintahan adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik 

ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut sjahran basah, dari badan 

tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan izin. Dalam 

kewenangan Pemerintah Daerah mengenai perizinan usaha retail yang 

mengeluarkan izin usahanya yaitu Kepala Daerah melalui Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Otonomi daerah adalah hak, wewenang 

dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang – undangan. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada 

acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus 

diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih 

nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan 

menggali sumber – sumber potensi yang ada di daerha masing – masing. 

 

2.2.2 Peristiwa Konkret 

 

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 
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dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan 

keragaman perkembangan masyarakat, izin pun memiliki berbagai keragaman. 

Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang cara prosedurnya 

tergantung dan kewenangan pemberi izin, macam izin, dan struktur organisasi 

instansi yang menerbitkannya.  

 

2.3 Proses, Prosedur dan Persyaratan  

 

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang 

ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain itu pemohon 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. Menurut 

Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. 

Konstitutif karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang 

harus (terlebih dahulu) dipenuhi. Kondisional karena penilaian tersebut baru ada 

dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang 

disyaratkan itu terjadi.
12

 Meskipun demikian, pemerintah tidak boleh 

membuat/menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri 

secara arbitrer (sewenang-wenang), 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 

                                                           
12

 Soehino, asas-asas Hukum Tata Pemerintahan, Yogyakarta: Liberty, 1984, hlm 97 



19 
 

yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang menjadi dasar perizinan 

bersangkutan.
13

 

Proses dan Prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, 

proses penyelesaian 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. Disamping harus 

menempuh prosedur tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau 

pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda – beda tergantung 

jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberian izin. Dalam hal pelaksanaan 

perizinan sangat mudah dijelaskan :  

1. Proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan tidak hanya sebatas 

pada aspek legal dari proses perizinan, tetapi lebih jauh dari aspek 

tersebut.  

2. 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.  

3. 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 

                                                           
13
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dituntut untuk memiliki perilaku yang positif dengan tidak memanfaatkan 

situasi demi kepentingan pribadi.
14

 

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 diskriminatif. Perizinan 

harus bersifat inklusif dan universal. 

4. Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek lainnya yang terkait 

(termasuk memenuhi ketentuan internasional) 

 

2.3.1 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 dalam 
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mengurus perizinan tersebut. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus 

memenuhi kriteria berikut : 

a) Disebutkan dengan jelas 

b) Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin 

c) Diinformasikan secara luas bersama – sama dengan prosedur dan 

persyaratan 

 

2.3.2 Pengawasan Penyelenggaraan izin 

 

Dalam banyak hal memang harus diakui bahwa kinerja pelayanan perizinan 

pemerintah masih buruk. Hal ini disebabkan oleh : 

1. Tidak ada sistem insentif untuk melakukan perbaikan 

2. Buruknya tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan perizinan, yang 

ditandai dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan formal dan 

petunjuk pimpinan dalam melakukan tugas pelayanan. Pelayanan 

perizinan yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah digerakkan oleh 

peraturan dan anggaran bukan digerakkan oleh misi. Dampaknya adalah 

pelayanan menjadi kaku, tidak kreatif dan tidak inovatif, sehingga tidak 

dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat yang selalu berkembang. 

3. Budaya aparatur yang masih kurang disiplin dan sering melanggar aturan 

4. Budaya paternalistik yang tinggi, artinya aparat menempatkan pimpinan 

sebagai prioritas utama, bukan kepentingan masyarakat 

Sebagai upaya melakukan perubahan tersebut telah lahir Undang – 

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dalam 

Pasal 39 ayat (3) mengamanatkan agar masyarakat dilibatkan dalam 
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pengawasan pelayanan publik. Dalam Keputusan Menpan Nomor 63 

Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaran 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. 

 

2.3.3 Hak dan Kewajiban 

 

Didalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga 

dikemukakan hak dan kewajiban masyarakat dan instansi pemberi layanan 

perizinan. Hak – hak masyarakat yaitu : 

1. Mendapatkan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan asas dan 

tujuan pelayanan 

2. Mengetahui sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan 

3. Mendapat tanggapan atas keluhan yang diajukan secara layak 

4. Mendapatkan advokasi, perlindungan, dan pemenuhan pelayanan 

Adapun kewajiban masyarakat adalah : 

1. Mengawasi dan memberitahukan kepada instansi pemberi layanan 

perizinan untuk memperbaiki pelayanannya apabila pelayanan yang 

diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku 

2. Melaporkan penyimpangan pelaksanaan pelayanan kepada Ombudsman 

apabila penyelenggara tidak memperbaiki pelayanan seperti dalam angka 1 

diatas 
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3. Mematuhi dan memenuhi persyaratan, sistem, dan mekanisme prosedur 

pelayanan perizinan 

4. Menjaga dan turut memelihara berbagai sarana dan prasarana pelayanan 

umum 

5. Berpartisipasi aktif dan mematuhi segala keputusan penyelenggara 

 

2.4 Fungsi dan Tujuan Pemberian Izin 

 

Secara umum, tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian 

daripada aktivitas pemerintah dalam hal – hal tertentu dimana ketentuannya berisi 

pedoman – pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan 

ataupun oleh pejabat yang berwenang.
15

 Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan 

agar izin atau setiap izin atau tempat – tempat usaha, bangunan dan bentuk 

kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga 

ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi 

mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan 

peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, 

dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang 

dimiliki oleh pemerintah. Dalam hal izin Mendirikan Bangunan, fungsi dari izin 

bangunan ini dapat dilihat dalam beberapa hal.  

1. Segi Teknis Perkotaan 

Dengan adanya pengaturan pembangunan perumahan melalui izin ini, 

pemerintah di daerah dapat merencanakan pelaksanaan pembangunan 

berbagai sarana serta unsur kota dengan berbagai instansi yang 
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berkepentingan. Hal ini penting artinya agar wajah perkotaan dapat ditata 

dengan rapi serta menjamin keterpaduan pelaksanaan pekerjaan 

pembangunan perkotaan. 

2. Segi Kepastian Hukum 

Bagi masyarakat pentingnya izin mendirikan bangunan ini adalah untuk 

mendapatkan kepastian hukum terhadap hak bangunan yang dilakukan, 

sehingga tidak adanya gangguan atau hal – hal yang merugikan pihak lain 

dan akan memungkinkan untuk mendapatkan keamanan dan ketentraman 

dalam pelaksanaan usaha atau pekerjaan. 

Selain itu tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu :
16

  

Dari Sisi Pemerintah  

1. Untuk melaksanakan peraturan : apakah ketentuan – ketentuan yang 

termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam 

praktiknya atau tidak sekaligus untuk mengatur ketertiban. 

2. Sebagai sumber pendapatan daerah : dengan adanya permintaan 

permohonan izin maka secara langsung pendapatan pemerintah, akan 

bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar 

retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pendapatan di bidang retribusi 

tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.   

Dari Sisi Masyarakat 

1. Untuk adanya kepastian hukum 

2. Untuk adanya kepastian hak 

3. Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas. Apabila bangunan yang 

didirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah mendapat fasilitas 
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Dengan mengikatkan tindakan – tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuat 

undang – undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin, yaitu sebagai berikut:
17

   

1. Keinginan mengarahkan (mengendalikan sturen) aktivitas – aktivitas 

tertentu (misalnya Izin Mendirikan Bangunan). 

2. Mencegah bahaya bagi lingkungan (misalnya Izin Lingkungan AMDAL). 

3. Mengarahkan dengan menggunakan seleksi terhadap orang dan aktifitas – 

aktifitas tertentu. 

4. Membagi benda – benda, lahan atau wilayah yang terbatas 

5. Keinginan Melindungi objek – objek tertentu 

 

2.5 Pemberian Izin Usaha Retail 

 

Prosedur dan syarat izin usaha reatil sudah di terapkan di Indonesia. Perusahaan 

retail adalah perusahaan yang menjual barang dagangan eceran kepada konsumen 

akhir. Adapun perusahaan ritel terbagi kedalam perusahaan ritel tradisional dan 

ritel modern. Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 

2007 dan Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 

yang dimaksud dengan ritel modern atau toko modern yaitu toko dengan sistem 

pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk 

Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket, ataupun grosir. 

Sedangkan ritel tradisional dapat didefinisikan sebagai perusahaan yang menjual 

barang eceran selain berbentuk ritel modern. Bentuk dari perusahaan ritel 

tradisional adalah perusahaan kelontong yang menjual barang-barang kebutuhan 

sehari-hari yang berada di wilayah perumahan, pedagang kaki lima, pedagang 
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yang berjualan di pasar tradisional. Persyaratan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan 

(IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) berdasarkan pasal 30 Peraturan 

Walikota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2017, yaitu : 

1. Persyaratan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko 

Modern (IUTM) 

a. Fotokopi KTP direktur/penanggung jawab/ pemilik yang masih 

berlaku 

b. Mengisi Formulir Permohonan Izin IUPP/IUTM 

c. Mendapatkan persetujuan dari Walikota 

d. Fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal khusus kegiatan usaha yang 

dilakukan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) 

e. Melampirkan Kajian Analisi Sosial Ekonomi Masyarakat, 

dikecualikan untuk minimarket 

f. Fotokopi Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

untuk lokasi >1ha 

g. Fotokopi Surat Izin Gangguan (HO) 

h. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

i. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

j. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya 

k. Fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal untuk Kegiatan/usaha dengan 

nilai investasi > Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dan/atau 

untuk jenis kegiatan/usaha skala besar 

l. Hasil Analisis (Kajian) Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dan 

Rekomendasi dari Instansi Teknis, dikecualikanuntuk Minimarket 
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m. Pernyataan Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) (bermaterai) 

n. Surat pernyataan bermaterai atas kebenaran dokumen yang 

disampaikan 

o. Persyaratan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang – undangan yang berlaku 

2. Standar biaya tidak dipungut biaya 

3. Standar waktu penerbitan 5 (Lima) hari kerja 

4. Masa berlaku izin 5 (lima) tahun 

Persyaratan lainnya yaitu Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang terdapat pada 

Pasal 25 pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2017 yaitu : 

1. Persyaratan Tanda Daftar Perusahaan : 

a. Permohonan TDP baru dan perpanjangan 

1. Mengisi formulir permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

2. Fotokopi KTP direktur/penanggung jawab/ pemilik yang masih 

berlaku. 

3. Fotokopi Nomor Pokok Waji Pajak NPWP. 

4. Fotokopi lunas PBB tahun berjalan. 

5. Fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal (khusus kegiatan usaha 

dengan nilai investasi > Rp.500.000.000 

6. Fotokopi surat Izin Gangguan (HO). 

7. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya (bagi yang 

berbadan hukum) 

8. Fotokopi SIUP yang masih berlaku 
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9. Fotokopi Pengesahan Badan Hukum Perseroan dan Menteri 

Hukum dan HAM Republik Indonesia. 

10. Fotokopi Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dari Menteri 

Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Republik Indonesia. 

11. Fotokopi Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan dari Menteri 

Keuangan Republik Indonesia. 

12. Copy surat keputusan pengesahan badan hukum dari instansi 

berwenang (bagi koperasi dan perusahaan yang berbadan hukum). 

13. Akte pendirian cabang/perwakilan (bagi kantor 

cabang/perwakilan) atau surat penunjukan pimpinan 

cabang/perwakilan. 

14. Neraca Perusahaan (bagi perusahaan comandikter). 

15. Melampirkan fotokopi TDP pusat bagi perusahaan cabang. 

16. Asli TDP bagi perpanjangan. 

17. Surat pernyataan bermaterai atas kebenaran dokumen yang 

disampaikan. 

18. Persyaratan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang – undangan yang berlaku. 

b. Duplikat TDP 

Untuk memperoleh duplikat, maka harus melampirkan surat 

keterangan kehilangan dari kepolisian setempat serta terdapat data 

pendukung berupa arsip dokumen izin dan/atau tanda daftarnya pada 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Bandar Lampung. 
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2. Standar biaya tidak dipungut biaya. 

3. Standar waktu penerbitan 3 (tiga) hari kerja. 

4. Masa berlaku izin 5 (lima) tahun. 

 

2.6 Kendala Proses Perizinan 

 

Kendala Proses Perizinan di Indonesia merupakan suatu hambatan bagi Perizinan 

Usaha di Indonesia. Banyak para investor yang mengeluhkan kegiatan perizinan 

usaha di Indonesia karena terdapat banyak kendala. Kendala dan Hambatan ini 

sering terjadi disebabkan oleh birokrasi yang kurang baik dan lambatnya 

pelayanan. Berikut adalah beberapa hambatan dalam perizinan pendirian usaha di 

Indonesia : 

1. Kelengkapan dokumen : untuk memperoleh surat izin usaha maka setiap 

investor harus melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan mulai dari 

KTP, KK, SKDO, Surat Akta Pendirian Usaha, NPWP, dan masih banyak 

lainnya. Semua dokumen yang dibutuhkan tersebut dikeluarkan oleh 

badan pelayanan yang berbeda – beda sehingga membutuhkan waktu yang 

cukup lama untuk melengkapi semua persyaratan dokumen yang 

diperlukan. Semakin banyaknya dokumen yang harus dilampirkan untuk 

izin usaha dapat menghambat jalannya usaha. Setiap investor harus 

mendatangi kantor pelayanan perizinan atau BKPM untuk melengkapi 

semua dokumen yang dibutuhkan. 

2. Adanya perbedaan antara aturan yang telah ditetapkan dengan praktik di 

lapangan : kerap sekali para investor mengalami kendala dalam 

menerapkan aturan yang berlaku dengan praktik yang ada di lapangan. 
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Ternyata praktik dilapangan sangat berbeda dengan peraturan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini tidak ada dalam peraturan yang telah 

ditetapkan tetapi pada kenyataannya sangat berbedaa. Hal inilah yang 

menjadi salah satu hambatan seseorang pengusaha untuk membuka 

peluang bisnis dan berkarya di dalam negeri sendiri. 

3. Waktu pengurusan masih terlalu lama : di Negara lain waktu pengurusan 

perizinan sangat cepat yaitu hanya sekitar 1 – 2 hari saja, hal ini sangat 

bertolak belakang dengan Indonesia yang membutuhkan waktu hingga 7 

hari atau lebih. Lambatnya pelayanan dan birokrasi membuat waktu 

pengurusan izin usaha semakin lambat sehingga dapat menghambat 

pendirian usaha. Lambatnya waktu pengurusan ini juga dipengaruhi oleh 

sistem yang masih menggunakan sistem manual dan hanya sebagian kecil 

saja yang telah menggunakan sistem online. 



 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memenuhi dan mempelajari 

serta meneliti suatu masalah secara seksama dan penuh ketekunan guna mencapai 

suatu tujuan.  Menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini maka 

penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut : 

 

3.1 Pendekatan Masalah  

 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan dua macam 

pendekatan terhadap permasalahan yaitu pendekatan yuridis normatif dan 

pendekatan yuridis empiris. 

 

3.1.1 Pendekatan Yuridis Normatif 

 

Yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara 

menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum  serta peraturan peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan Pemberian izin Kegiatan 

Pembangunan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour di Kota Bandar Lampung. 

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan 
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mempelajari buku – buku, Peraturan Perundang - Undangan dan dokumen lain 

yang berhubungan dengan penelitian lain. 

 

3.1.2 Pendekatan Yuridis Empiris  

 

Yaitu pendekatan yang dikenal dengan pendekatan secara sosiologi yang 

dilakukan secara langsung ke lapangan yaitu melihat secara langsung kebijakan 

yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

Serta dilakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat 

memberikan data dan informasi terkait dengan penelitian ini guna mendapatkan 

data dan informasi yang akurat serta dapat dipercaya kebenarannya. 

 

3.2. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari data 

primer dan data sekunder : 

 

3.2.1 Data Primer 

 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung sebagai hasil penelitian 

lapangan berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung sebagai Pemberian Izin 

Kegiatan Pembangunan Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour Bandar Lampung 

dan wawancara terhadap Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) 

Kota Bandar Lampung. 
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3.2.2 Data Sekunder 

 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari Peraturan 

Perundang - undangan, buku-buku hukum dan dokumen yang berhubungan 

dengan permasalahan yang dibahas, data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain : 

a) Bahan Hukum Primer (Primer Law Material) 

Bahan hukum primer adalah bahan yang bersumber dari peraturan 

perundang-undangan dan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat karena dibuat dan di umumkan secara resmi oleh 

pembentuk hukum negara antara lain : 

1. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) 

2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintah 

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota 

Bandar Lampung 

5. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 

2011 – 2030 
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b) Bahan Hukum Sekunder (Scondery Law Material) 

Bahan hukum sekunder dalam hal ini adalah yang memberikan penjelasan 

dan tafsiran terhadap sumber bahan hukum primer seperti buku  ilmu 

hukum, jurnal hukum, media cetak atau elektronik yang berkaitan dengan 

penegakan hukum dan buku-buku tentang Hukum Perizinan dan Hukum 

Lingkungan. 

c) Bahan hukum tersier (tertiary law material)  

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi 

tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, kamus Hukum dan enseklopedia. 

 

3.3 Prosedur Pengumpulan data 

 

Prosedur Pengumpulan data dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu  

dengan cara menentukan informasi yang dianggap tahu dan dipercaya untuk 

menjadi sumber data yang akurat. Penelitian memilih informasi yang dianggap 

tahu dan dipercaya untuk menjadi sumber data yang mengetahui permasalahan 

yang mendalam. 

 

3.4 Pengolahan Data 

 

Apabila data terkumpul baik data primer maupun data sekunder maka data 

tersebut akan dikelola melalui tahap-tahap sebagai berikut : 

1. Editing yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksan dan di teliti 

kembali mengenai kelengkapannya, kejelasan dan kebenarannya sehingga 
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meminimalkan kesalahan dan kekurangan dalam penulisan untuk dapat 

perbaiki kembali.  

2. Interpretasi yaitu menghubungkan, membandingkan, dan menguraikan 

data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, kemudian di tarik 

kesimpulan. 

3. Sistematika data yaitu penyusunan data secara sistematika sesuai dengan 

pokok permasalahan, sehingga memudahkan analisis data.   

 

3.5 Analisis Data 

 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis  kualitatif yaitu 

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, 

logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data  

dan pemahaman hasil analisis, untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai 

Pemberian Izin pada kegiatan Pembangunan Pusat Perbelanjaan Transmart 

Carrefour Bandar Lampung. 



 

 

 

BAB V 

 

5.1. Kesimpulan 

 

Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

Dalam Pelaksanaan Perizinan Pembangunan Kegiatan Pusat Perbelanjaan 

Transmart Carrefour Kota Bandar Lampung, PT Trans Ritel Properti selaku 

Pemohon wajib melakukan izin kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Bandar Lampung, berikut beberapa Prosedur Tetap Penerbitan 

Perizinan yang terdapat pada Pasal 8 Bagian Kesatu Bab 3 Peraturan Walikota 

Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2017 :  

1) Prosedur Pemberian Informasi Permohonan Izin 

1. Pemohon datang langsung ke Loket Pelayanan Perizinan. 

2. Jika Pemohon tidak bisa hadir karena berhalangan, maka dapat 

diwakilkan dengan melampirkan Surat Kuasa untuk Pengurusan 

Perizinan. 

3. Petugas Informasi memanggil Pemohon yang telah mengambil nomor 

antrian layanan informasi dan memberikan penjelasan izin dan 

informasi lainnya sesuai dengan jenis kegiatan/usaha dan/atau 

KESIMPULAN DAN SARAN 
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bangunan yang akan didirikan dengan mengacu pada SOP peraturan 

perundang – undangan yang berlaku. 

4. Petugas Informasi memberikan formulir permohonan dan formulir 

persyaratan atas kegiatan/usaha dan/atau bangunan yang akan 

didirikan. 

5. Petugas Informasi memberikan penjelasan tentang tata cara pengisian 

formulir permohonan atas kegiatan/usaha dan/atau bangunan yang 

akan didirikan. 

6. Prosedur pemberian informasi permohonan izin dilaksanakan dalam 

waktu paling lama 15(lima belas) menit 

2) Prosedur Penerimaan dan Verifikasi Terhadap Berkas Permohonan Izin 

1. Pemohon yang telah mengisi formulir permohonan dan telah 

melengkapi berkas persyaratan dilayani oleh Petugas Costumer Service 

Officer (CSO). 

2. Petugas CSO memanggil Pemohon yang telah mengambil nomor 

antrian CSO dan selanjutnya memeriksa kelengkapan isian formulir 

permohonan dan kelengkapan berkas persyaratan perizinan yang 

dilampirkan. Dilaksanakan dalam wakty paling lama 15 (lima belas) 

menit. 

3. Petugas Verifikator melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan 

yang disampaikan oleh Petugas CSO untuk mengetahui kesesuaian 

isian formulir permohonan dengan berkas persyaratan yang 

dilampirkan dan selanjutnya Petugas Verifikator memberikan catatan 

hasil verifikasi pada Kartu Kendali apakah berkas permohonan 
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memenuhi persyaratan administrasi. Dilakukan dalam waktu paling 

lama 30 (tiga puluh) menit. 

4. Berkas yang telah diverifikasi oleh Petugas Verifikator dikembalikan 

kepada petugas CSO 

5. Prosedur penerimaan dan verifikasi berkas permohonan izin 

dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit. 

3) Prosedur Pemilahan Berkas Permohonan Izin Berdasarkan Lingkup 

Perizinan: 

1. Petugas pada front office menerima berkas permohonan izin yang 

dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dari Petugas CSO dan 

selanjutnya Petugas Front Office memilah dan mencatat berkas 

permohonan izin pada Buku Registrasi berdasarkan Pengelompokan 

Perizinan. 

2. Berkas permohonan yang telah dicatat dalam Buku Registrasi oleh 

Petugas Front Office berdasarkan Pengelompokan Izin diserahkan ke 

Bidang yang memprosesnya. 

3. Prosedur pemilahan berkas permohonan izin dilaksanakan dalam 

waktu paling lama 15 (lima belas) menit. 

Faktor Permasalahan yang sering dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan 

Kota Bandar Lampung,  dalam memberikan Perizinan pada Kegiatan Pusat 

Perbelanjaan Transmart Carrefour Bandar Lampung antara lain: 

1. Kurangnya sosialisasi dari pihak Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Transmart Carrefour Bandar 

Lampung dalam hal kegiatan pembangunan tersebut. Dikarenakan 
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dalam pembangunannya, pada bagian Pintu Keluar sebelah kanan 

Transmart seharusnya dijadikan lahan parkir namun ditengahnya 

proses pembangunannya Pihak Transmart mengajukan kembali proses 

perizinan pembangunan Ruko/rukan sehingga berkurangnya lahan 

parkir dan tidak ditinjau kembali kondisi di lapangan oleh Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam 

memberikan perizinan ruko tersebut. Serta adapula tanggapan dari 

masyarakat yang belum mengerti tentang status lahan tersebut, 

dikarenakan lahan tersebut bukan lahan Ruang Terbuka Hijau tetapi 

pada lahan daerah sekitar Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour 

merupakan Lahan Cadangan Pengembangan yang disiapkan untuk 

Pusat Perbelanjaan, sekolah, bengkel, perumahan dan sebagainya.  

2. Pihak Transmart Carrefour Kota Bandar Lampung kurang 

memperhatikan pada  pembuangan limbah, sehingga terjadi 

pencemaran limbah pada areal Pintu Keluar Transmart bagian 

Drainase, yang pernah mendapat Pengaduan dari masyarakat mengenai 

aroma/bau tak sedap di daerah sekitar, setelah ditelusuri oleh tim Dinas 

Lingkungan Hidup bahwa pada bagian Basement di tempat 

penampungan hasil pengolahan limbah cair bahwa alat/tempat tersebut 

tidak berfungsi akibat salah satu alat/mesin tersebut mengalami 

kerusakan dan tidak adanya pemberian obat bakteri/penetral pada 

alat/mesin tersebut, pada Lingkungan sekitar Pusat Perbelanjaan 

Transmart Carrefour Bandar Lampung belum adanya Ruang Terbuka 

Hijau atau taman kecil serta tidak dilengkapi sumur resapan/biopori. 

Pihak Dinas Lingkungan Hidup sudah memberikan teguran dengan 
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permasalahan alat/mesin yang bertempat dibasement namun untuk 

Ruang Terbuka Hijau dan Biopori belum dilaksanakan pihak 

Transmart Carrefour.  

3. Pihak Transmart Carrefour Bandar Lampung belum melaksanakan 

teguran dari Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung khususnya 

areal parkir dalam yang masih berantakan dan tidak teratur sesuai 

dengan kesepakatan rekomendasi, setelah itu tidak adanya celukan 

trotoar pada bagian luar untuk pemberhentian sementara pada 

kendaraan bis atau kendaraan umum lainnya yang seharusnya dibuat 

agar tidak ada terjadi kemacetan pada bagian tepi jalan, tetapi peristiwa 

ini harus ada kajian ulang dan dievaluasi. 

 

5.2. Saran 

 

Berdasarkan Kesimpulan di atas, saran yang dapat penulis sampaikan adalah : 

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar 

Lampung harus lebih efektif kembali dalam memberikan suatu perizinan 

dalam Pusat Perbelanjaan dan mengecek kembali kondisi lapangan dalam 

berdirinya Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour dan sekitarnya. Serta 

memberikan himbauan kepada PT. Trans Ritel Property agar mengikuti 

Prosedur dan Peraturan yang sudah ditetapkan dalam hal perizinan 

pembangunan. 

2. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung harus lebih efektif dengan 

kondisi lapangan yang mempunyai dampak pada lalu lintas di Pusat 

Perbelanjaan Transmart Carrefour dan sekitarnya. Serta perlu ada evaluasi 
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kembali mengenai Pelaksanaan PT. Trans Ritel Property mengenai 

Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) yang telah disepakati antara 

Pusat Perbelanjaan Transmart Carrefour dengan Dinas Perhubungan Kota 

Bandar Lampung. 
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