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Kabupaten Semarang merupakan salah satu dari 36 kabupaten di Jawa Tengah yang 

berkembang dengan pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya keterangan ijin lokasi yang 
dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. 

Keterangan ijin lokasi adalah ijin tertulis yang diberikan kepada perusahaan atau 
badan hukum dalam rangka  penanaman modal sesuai dengan RTRW yang berlaku pula 
sebagai ijin pemindahan hak. Ijin lokasi adalah ijin tertulis yang diberikan kepada  
perseorangan maupun badan hukum dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula 
sebagai pemindahan hak dengan luas tanah diatas 1 hektar. 

Dalam penulisan tugas akhir ini ada tiga permasalahan yaitu bagaimana proses 
keterangan ijin lokasi rencana perolehan dan atau penggunaan tanah?faktor-faktor apa 
saja yang mempengaruhi proses keterangan ijin lokasi?hak dan kewajiban dari pemegang 
keterangan ijin lokasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang? 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam dalam penelitian tugas akhir ini 
adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini meliputi proses atau 
pelaksanaan pemberian keterangan ijin lokasi rencana perolehan dan atau penggunaan 
tanah adalah pelaksanaan keterangan ijin lokai yang berdasarkan pada Peraturan Menteri 
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional/Nomor 2 Tahun 1999 tentang 
keterangan ijin lokasi. Kegunaan dari keterangan ijin lokasi tersebut adalah untuk 
mengarahkan lokasi penanaman modal agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 
dan sekaligus sebagai pelaksana perolehan tanah dan pemanfaatan tanah sesuai dengan 
keterangan ijin lokasi. Factor-faktor yang mempengaruhi proses pemberian keterangan 
ijin lokasi antara lain luas tanah, jenis kegiatan, lokasi tanah, status tanah, kepentingan 
pihak ketiga yang ada disekitar lokasi, biaya. Setelah menerima keterangan ijin lokasi 
pemegang keterangan ijin lokasi tidak terlepas begitu saja, pemegang keterangan ijin 
lokasi mempunyai hak yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban dari pemegang 
keterangan ijin lokasi adalah setelah diterbitkan surat keterangan ijin lokasi maka 
pemohon mengisi prosedur yang ditempuh tentang tata cara pemberian keterangan ijin 
lokasi dengan ini maka pemohon dapat menggunakan tanah berdasarkan pada 
pertimbangan mengenai aspek tata guna. 

Simpulan dari tugas akhir ini adalah keterangan ijin lokasi diberikan setelah 18 hari 
kerja.Saran dari penulis Tugas Akhir ini adalah : hendaknya Kantor Pertanahan 
Kabupaten Semarang terus memonitoring pelaksanaan kegiatan penanaman modal agar 
tidak salah dalam penggunaannya, selain factor-faktor yang mempengaruhi keterangan 
ijin lokasi hendaknya diperhatikan dalam pemberian ganti rugi hak atas tanah agar 
pemilik tidak dirugikan. 
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