
 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Perizinan 

1.  Pengertian Perizinan 

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan 

tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu 

instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk 

mengemudikan tingkah laku para warga.
1
 Selain itu izin juga dapat diartikan 

sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga 

pengertian izin dalam arti sempit maupun luas :
2
  

a) Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih 

sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan 

sesuatu yang mesti dilarang. 

b) Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali 

diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan 

dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap 

kasus. 

 

                                                           
1
 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm.2. 

2
 Ibid., hlm. 2-3. 
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Pada umumnya sistem izin terdiri dari
3
 : 

1) Larangan.  

2) Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin). 

3) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin. 

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:
4
 

a) Dispensasi 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 (relaxation legis). 

b) Lisensi adalah suatu suatu izin yang meberikan hak untuk menyelenggarakan 

suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang 

meperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan denngan izin 

khusus atau istimewa. 

c) Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di 

mana 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 atau kombinasi antara 

lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta 

syarat-syarat tertentu. 

 

                                                           
3
 Y. Sri Pudyatmoko,Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, Jakarta: Grasindo, 2009, hlm. 

17-18 
4
 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 196-

197 

http://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Y.+Sri+Pudyatmoko%22
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2.   Motif dan Tujuan Perizinan 

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari 

aktivitas aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman 

yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat 

yang diberi kewenangan.  

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu :
5
 

a) Dari sisi pemerintah 

Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah : 

1) Untuk melaksanakan peraturan  

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan 

kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun 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 dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi 

tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan. 

b) Dari sisi masyarakat 

Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut. 

1) Untuk adanya kepastian hukum. 

2) Untuk adanya kepastian hak. 

3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirkan mempunyai izin 

Dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu system perizinan, pembuatan 

undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.  

                                                           
5
  Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, 

hlm. 200 
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Adapun motif-motif untuk menggunakan system izin dapat berupa :
6
  

a) Mengendalikan perilaku warga 

b) Mencegah bahaya bagi lingkungan hidup 

c) Melindungi objek-objek tertentu 

d) Membagi sumber daya yang terbatas 

e) Mengarahkan aktivitas 

 

Perizinan dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana di dalamnya 

harus termuat unsur-unsur antara lain:
7
  

a) Instrumen yuridis 

Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat 

konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau 

mentapkan peristiwa konkret,sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan 

ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya. 

b) Peraturan perundang-undangan 

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum 

permerintahan,sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang 

diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada 

asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak 

sah,oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah 

didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan peruUUan yang 

berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut 

menjadi tidak sah. 

                                                           
6
 Philipus M. Hadjon , op.cit, hlm. 4. 

7
 Adrian Sutedi, op.cit, hlm.201-202. 
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c) Organ pemerintah 

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di 

tingkat pusat maupun di tingkat daerah.Menurut Sjahran Basah,dari badan 

tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan izin. 

d) Peristiwa konkret 

Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan 

oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa kongkret dan individual, 

peristiwa kongkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang 

tertentu ,tempat tertentu dan fakta hukum tertentu. 

e) 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 atatu 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. 
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3. Prosedur Pemberian Izin 

a) Proses dan prosedur perizinan 

Proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang dilakukan oleh 

aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur 

tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin serta pemohon izin 

juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara 

sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu 

berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. 

Inti dari regulasi dan deregulasi adalah tata cara prosedur perizinan adalah tata 

cara dan prosedur perizinan. Isi regulasi dan deregulasi harus memenuhi nilai : 

sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan kontak fisik 

antarpihak yang melayani dan dilayani, memiliki prosedur operasional standar, 

dan wajib dikomunikasikan secara luas. 

b) Persyaratan 

Merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan, 

yang berupa dokumen dan kelengkapan atau surat-surat. Menurut Soehino, syarat-

syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional. 
8
 

1) Konstitutif yaitu ditentukan suatu perbuatan tertentu yang harus dipenuhi 

terlebih dahulu, yaitu dalam pemberian izin ditentukan suatu perbuatan 

konkret yang bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. 

                                                           
8
 Ibid, hlm. 187. 
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2) Kondisional artinya penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai setelah 

perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan terjadi. 

 

c) Waktu penyelesaian izin 

Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu 

penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan 

penyelesaian pelayanan. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus 

memenuhi kriteria:  

1) Disebutkan dengan jelas. 

2) Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin. 

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

 

d. Biaya perizinan 

Tarif pelayanan termasuk rinciannya ditetapkan dalam proses pemberian izin, 

dimana pembiayaan menjadi hal mendasar dari pengurusan perizinan. Oleh karena 

itu harus memenuhi syarat-syarat : 

1) Disebutkan dengan jelas. 

2) Mengikuti standar nasional. 

3) Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap objek tertentu. 

4) Perhitungan berdasar pada tingkat real cost. 

5) Besarnya biaya diinformasikan secara luas. 
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B.  Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) 

1.   KUPVA Bank 

Pedagang valas bank adalah bank umum bukan bank devisa yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, Bank 

Perkreditan Rakyat, atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang melakukan 

kegiatan usaha jual beli UKA dan pembelian TC yang telah memenuhi ketentuan 

dan persyaratan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Dimana dapat melakukan 

kegiatan usaha setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. 

Menurut ketentuan umum Pasal 33 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 

12/22/PBI/2010 Tentang Pedagang Valuta Asing, Bank Umum Bukan Bank 

Devisa, Bank Umum Syariah Bukan Bank Devisa, BPR, atau BPRS yang akan 

melakukan kegiatan usaha sebagai PVA harus memenuhi persyaratan antara lain : 

a) Memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

b) Mencantumkan rencana kegiatan usaha sebagai PVA dalam Rencana Bisnis 

Bank bagi bank umum bukan bank devisa dan Rencana Kerja dan Laporan 

Pelaksanaan Rencana Kerja bagi BPR atau BPRS; dan 

c) Menyertakan rencana kesiapan operasional. 

Sementara untuk BPR dan BPRS dalam Pasal 33 ayat 2 Peraturan Bank Indonesoa 

nomor 12/22/PBI/2010 Tentang Pedagang Valuta Asing, memiliki syarat khusus 

yang harus dipenuhi oleh BPR dan BPRS yaitu : 

a) Memiliki tingkat kesehatan selama 12 (dua belas) bulan terakhir tergolong 

sehat; dan 
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b) Memenuhi persyaratan modal disetor dan kepengurusan sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

Persyaratan yang dimaksud diatas semuanya berdasarkan dari data Bank 

Indonesia. Persetujuan atau penolakan izin usaha tersebut 30 hari kalender setelah 

dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia. Pelaksanaan 

kegiatan pedagang valas bank harus segera dilaksanakan minimal 30 hari setelah 

dikeluarkannya persetujuan dari Bank Indonesia. Apabila setelah 30 hari tidak 

dilaksanakan usaha perdagangan valas, maka izin yang dikeluarkan tersebut 

dinyatakan tidak berlaku, juga pelaksanaan kegiatan PVA wajib dilaporkan oleh 

kantor pusat bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja 

setelah tanggal pelaksanaan kegiatan PVA. 

2.  KUPVA non Bank 

Merupakan perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas bukan bank yang 

maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan usaha jual beli UKA dan 

pembelian TC yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Peraturan 

Bank Indonesia ini. Berdasar Pasal 2 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 

16/15/PBI/2014 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing, kegiatan usaha 

yang dilakukan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank meliputi: 

a) Kegiatan penukaran yang dilakukan dengan mekanisme jual dan beli UKA 

b)  Pembelian Cek Pelawat. 

Setiap trankasi dari KUPVA wajib selalu dicatat dalam dokumen pencatatan 

transaksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sementara dalam 

pasal 3 kegiatan usaha penukaran valas dilarang untuk : 

 



19 
 

a) Bertindak sebagai agen penjual Cek Pelawat; 

b) Melakukan kegiatan margin trading, spot, forward, swap, dan transaksi 

derivatif lainnya baik untuk kepentingan Nasabah maupun kepentingan 

Penyelenggara KUPVA Bukan Bank; 

c) Melakukan transaksi jual dan beli UKA serta pembelian Cek Pelawat dengan 

Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang tidak memiliki izin dari Bank 

Indonesia; 

d) Melakukan kegiatan penyelenggaraan transfer dana atau kegiatan usaha 

pengiriman uang; dan 

e) Melakukan kegiatan usaha lainnya di luar kegiatan usaha 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). 

Selain dari diatas pedagang valas bukan bank juga dilarang untuk melakukan 

kegiatan usaha atau kerjasama melalui pedagang valas tidak berizin. Dalam 

melakukan kegiatannya pedagang valas non bank kurs jual dan beli sesuai dengan 

mekanisme pasar. 

 

Pedagang valas non Bank yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai 

Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari 

Bank Indonesia. Dimana Untuk memperoleh izin dari Bank Indonesia, badan 

usaha bukan Bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a) Berbadan hukum Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh: 

1) Warga negara Indonesia; dan/atau 

2) Badan usaha yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara 

Indonesia; 
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b) Mencantumkan dalam anggaran dasar perseroan bahwa maksud dan tujuan 

perseroan adalah melakukan kegiatan jual beli UKA dan pembelian Cek 

Pelawat; 

c) Memenuhi jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan 

d) Modal disetor tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (money 

laundering). 

 

KUPVA non bank juga, harus mendaftarkan izin ke Pemerintah Daerah selaku 

pemberi izin usaha pedagang valuta asing melalui Badan Penanaman Modal dan 

Perizinan . Sebagaimana pedagang valuta asing harus mendaftarkan izinnya ke 

Badan Penanaman Modal dan Perizinan yang meliputi : 

a) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan 

kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun 

perusahaan perseorangan, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib 

memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku 

di seluruh wilayah Republik Indonesia. 

 

b) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 

SITU / Surat Ijin Tempat Usaha adalah surat untuk memperoleh ijin sebuah usaha 

di sebuah lokasi usaha dengan maksud agar tidak menimbulkan gangguan atau 

kerugian kepada pihak-pihak tertentu. Surat ini juga mempunyai dasar hukumnya 

yaitu berdasarkan peraturan daerah dari domisili perusahaan yang bersangkutan. 

Dasar hukum kepemilikan SITU diatur dalam peraturan daerah di tiap pemerintah 

daerah. 
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c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah bukti bahwa Perusahaan/Badan Usaha 

telah melakukan Wajib Daftar Perusahaan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 

Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. 

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) wajib dimilki oleh perusahaan/badan usaha 

Penanaman Modal Asing (PT-PMA), PT Non PMA, CV, Koperasi, Firma atau 

perusahaan perorangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota/Kabupaten cq. Kantor Pendaftaran Perusahaan. 

d) Izin Gangguan (HO) 

Izin Gangguan (HO) adalah izin kegiatan usaha kepada orang pribadi / badan 

dilokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, 

ketentraman dan ketertiban umum tidak termasuk kegiatan/tempat usaha yang 

lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Daerah. 

Setelah prosedur pendaftaran izin dilakukan, apabila diterima maka diterbitkan 

izin oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan setelah sebelumnya 

dilaksanakan pemeriksaan lapangan oleh tim pelayanan dan verifikasi. Sesuai 

dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 66 Tahun 2011 

Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Perizinan Pada Badan 

Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung. Setelah diterbitkan 

izinnya maka penyelenggaraan usaha pedagang valas bukan bank akan dilakukan 

pengawasan, dimana pengawasannya meliputi pengawasan langsung maupun 

tidak langsung. 
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C. Pengawasan Izin 

Sistem pengawasan yang efektif adalah sarana terbaik untuk membuat segala 

sesuatunya berjalan dengan baik dalam Administrasi Negara. Pengawasan adalah 

proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, 

dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan yang dikehendaki, direncanakan, 

atau diperintahkan.
9
  

Menurut Sujamto tujuan pengawasan adalah :
10

 

1) Sebagai suatu tindakan pencegahan, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak 

diinginkan, jadi pengawasan itu tidak harus setelah terjadinya atau adanya 

dugaan akan terjadi suatu pelanggaran. 

2) Untuk mengetahui terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan 

yang telah dibuat oleh administrasi Negara 

 

Sementara itu kegunaan dari pengawasan adalah :
11

 

1) Untuk mendukung penegakkan hukum 

2) Warga masyarakat dapat menilai bahwa penguasa memang sungguh-sungguh 

menegakkan peraturan perUUngan 

3) Para pegawai yang bertugas melakukan pengawasan dapat melalui penerangan 

(penyuluhan), anjuran(bujukan), peringatan dan nasehat. 

 

Dalam melaksanakan pengawasan perizinan, aparatur pemerintah diberikan 

arahan mengenai prinsip-prinsip pelayanan perizinan antara lain kesederhanaan, 

kejelasan, kepastian waktun akurasi keamanan dan tanggung jawab serta 

                                                           
9
 S.Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia, 1994, hlm. 84. 

10
 Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 201. 

11
 Ibid. 
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kedisiplinan. Untuk menerapkan prinsip pengawasan perizinan tersebut didukung 

oleh kebijakan pengawasan melekat sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 

1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, kemudian dalam Instruksi 

Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat.
12

 

Pengertian pengawasan melekat seperti termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 

Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat merupakan serangkaian 

kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, secara preventif 

dan represif agar pelaksanaan tugas pengawasan berjalan secara efektif dan efisien 

sesuai dengan rencana kegiatan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Diimbangi dengan konsistensi pelaksanaan pengawasan yang baik.
13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Adrian Sutedi, op.cit, hlm 190. 
13

 Ibid. 


