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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

1. Hari esok harus lebih baik dari sekarang 

2. Kebebasan adalah terbebas dari peraturan orang lain, tetapi terikat pada peraturan 

diri sendiri 

3. Pergunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya, karena kesempatan tidak datang 

untuk kedua kali 

 

 

PERSEMBAHAN 

1. Orang tuaku yang tersayang 

2. Kakak-kakakku  

3. Likku makasih dah nemenin aku 

4. Teman-temanku 

5. Almamaterku 
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SARI 
 

Rini Handayani, 2005. Proses Pemberian Ijin Lokasi di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Semarang. Tugas Akhir. Jurusan Manajemen Pertanahan. Fakultas Ilmu 
Sosial, Universitas Negeri Semarang. 58 Halaman. 
 
Kata Kunci : Ijin Lokasi. 
 

Kabupaten Semarang merupakan salah satu dari 36 kabupaten di Jawa 
Tengah yang ter4masuk daerah yang berkembang dengan pesat. Hal ini ditandai 
dengan banyaknya ijin yang dikeluar oleh kantor Pert6anahan Kabupaten Semarang. 

Pelaksanaan ijin lokasi berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara 
Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional/ nomor 2 Tahun 1999 tentang Ijin 
Lokasi. Kegunaan dari 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 apa yang 
tersebut dalam ijin lokasi. 

Ijin lokasi dikeluarkan oleh Bupati namun pelaksanaan atau prosesnya 
dilakukan oleh Kantor Pertanahan melalui Seksi Penata Gunaan Tanah.  Permohonan 
ijin lokasi   sampai dikeluarkannya ijin lokasi adalah 18 hari dari berkas diterima 
dengan benar dan lengkap. 

Pelaksanaan ijin lokasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang 
bermacam-macam ada yang digunakan untuk p[embangunan perumahan dan 
pemukiman ada juga yang digunakan untuk usaha misalnya untuk peternkan. 

Ijin Lokasi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka 
pengarahan dan mengendalikan perusahaan dalam rangka memperoleh tanah 
mengingat penguasaan tanh harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan 
penggunaan tanah haruis sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan 
kemampuan tanah itu. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi ijin lokasi adalah luas tanah, jenis 
kegiatan, lokasi tanah, status tanah, kepentingan pihak ketiga yang ada di sekitar 
lokasi. Setelah menerima ijin lokasi pemegang ijin lokasi tidak terlepas begitu saja, 
pemegang ijin lokasi mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. 

Dalam hal untuk mengatasi agar tiadak terjadi kesalahan dalam 
menggunakan ijin lokasi maka sebaiknya Kantor Pertanahan terus mengadakan 
mkonitoring terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal, pemegang ijin lokasi 
melaporkan kegiatannya kepada Kantor Pertanahan setiap 3(tiga) bulan sekali. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan lajunya gerak perkembangan yang sedang dilaksanakan 

khususnya di Kabupaten Semarang tidak terlepas dari masalah tanah, terlebih 

kaitannya dengan desentralisasi kewenangan sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 22 tahun 1999 (Pasal 11) tentang Pemerintahan Daerah. Pertanahan 

merupakan salah satu bidang yang wajib dilaksanakan oleh daerah 

kabupaten/kota. Untuk itu hal ini perlu mendapat sorotan khusus karena mau 

tidak mau harus dihadapi, sehingga wajar jika dalam pembangunan peranan tanah 

semakin penting antara lain sebagai ruang untuk melakukan berbagai macam 

bentuk kegiatan. Dengan demikian tanah merupakan modal utama dan 

merupakan faktor yang sangat dominan dalam pelaksanaan pembangunan.  

Bagi bangsa Indonesia, tanah merupakan karunia Tuhan  dan merupakan 

kekayaan Nasional. Hubungan antara manusia dengan dengan tanah adalah 

hubungan yang bersifat alami. Tanah merupakan bagian dari bumi,sedangkan 

bumi,air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara,negara merupakan  

organisasi kekuasaan atau yang mewakili seluruh rakyat Indonesia.Hal 

menguasai dari negara tersebut memberikan kewengan untuk: 

1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,penggunaan,persediaan dan 

pemeliharaan tanah 
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2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan 

tanah 

3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan 

perbuatan hukum mengenai tanah 

Kewenangan dari negara tersebut dimaksudkan agar tanah dimanfaatkan 

sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.  

Pengelolaan sumber daya tanah dimasa mendatang memerlukan suatu 

bentuk kebijakan dan pelaksanaan yang bersifat komprehensif mengingat 

tantangan yang dihadapi paling tidak ada 3 (tiga) hal yang harus disikapi yaitu: 

tuntutan globalisasi, desentralisasi kewenangan dan pemulihan ekonomi negara. 

Masalah tanah dari waktu ke waktu semakin rumit dan kompleks, 

terutama diwilayah perkotaan. Hal ini disebabkan karena meningkatnya 

pertambahan penduduk yang menyebabkan kebutuhan akan tanah semakin 

meningkat, sedangkan luas tanah tetap. Penyediaan tanah diwilayah perkotaan 

untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sangat terbatas. Dan hal ini 

cenderung mengakibatkan kenaikan harga tanah, yang berakibat pada spekulasi 

tanah dan mendorong kepada pola pembangunan tanah yang kurang efisien. 

Proses pembangunan ini dapat berdampak negatif apabila menyebabkan 

terjadinya perubahan penggunaan tanah dari pertanian menjadi non pertanian, 

apabila tanah pertanian ini merupakan tanah yang masih produktif. Hal tersebut 

dapat mengakibatkan penggusuran atau pemindahan penduduk yang pada 

akhirnya akan memberikan dampak sosial-ekonomi yang sangat merugikan bagi 

masyarakat golongan ekonomi lemah. 
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Salah satu solusinya adalah melalui perencanaan tata ruang wilayah dan 

pengaturan tata guna tanah dikawasan lindung (Keppres Nomor 32 Tahun 1990) 

pengendalian lokasi kawasan industri (Keppres Nomor 53 Tahun 1989 dan 

Keppres Nomor 33 Tahun 1990) juga merupakan pengendalian pemanfaatan 

tanah dalam proses penanggunaan tanah yaitu dengan pemberian ijin lokasi. Ijin 

lokasi yaitu ijin tertulis yang diberikan kepada perusahaan atau perorangan 

dalam rangka memberikan pengarahan lokasi penanam modal sesuai dengan 

rencana Tata Ruang Wilayah dan sekaligus sebagai ijin untuk memperoleh tanah 

yang diperlukan  dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai ijin 

pemindahan hak dan untuk penggunaan tanah tersebut guna keperluan usaha 

penanaman modal. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dari uraian diatas maka penulis dapat 

merumuskan permasalahannya yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah proses atau mekanisasi pemberian ijin lokasi 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pemberian ijin lokasi 

3. Apakah hak dan kewajiban dari pemegang ijin lokasi 
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C. Tujuan dan Manfaat 

Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Ingin mengetahui proses atau mekanisme pemberian ijin lokasi 

2. Ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses 

pemberian ijin lokasi 

3. Ingin mengetahui hak dan kewajiban dari pemegang ijin lokasi 

Manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah: 

1. Penulis mengetahui bagaimana proses pemberian ijin lokasi 

2. Penulis mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses 

pemberian ijin lokasi 

3. Penulis mengetahui hak dan kewajiban dari pemegang ijin lokasi 

 

D. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari tiga bagian yaitu 

1. Bagian awal terdiri dari : halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, motto 

dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran 

2. Bagian inti atau isi yang terdiri dari : 

a. BAB I Pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat, sistematika penulisan 

b. BAB II  Tinjauan Pustaka yang meliputi :  pengertian ijin lokasi, 

tujuan dan manfaat, dasar hukum, subjek ijin lokasi dan objek ijin 

lokasi 
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c. BAB II Metodelogi penelitian yang meliputi : lokasi penelitian, fokus 

penelitian, teknik pengumpulan data, tehnik pengumpulan data 

d. BAB IV Pembahasan Masalah yang terdiri dari : proses pemberian ijin 

lokasi, faktor-faktor yang mempengaruhi ijin lokasi, hak dan 

kewajiban pemegang ijin lokasi 

e. BAB V Penutup yang meliputi : kesimpulan, saran 

3. Bagian Akhir yang terdiri dari : daftar pustaka, lampiran 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Ijin Lokasi 

Ijin lokasi adalah ijin tertulis yang diberikan kepada perusahaan atau 

perseorangan dalam rangka pengarahan lokasi penanaman modal sesuai dengan 

rencana Tata Ruang Wilayah dan sekaligus sebagai ijin untuk memperoleh tanah 

yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai ijin 

pemindahan hak untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha 

penanaman modalnya. 

Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan 

Nasional/ Nomor 2 Tahun 1999 ijin lokasi adalah ijin yang diberikan kepada 

perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman 

modalnya yang berlaku pula sebagai ijin pemindahan hak dan untuk 

menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. 

Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah 

memperoleh ijin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

Group perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian 

sahamnya dimiliki oleh orang atau badan hukum yang sama baik secara langsung 

maupun melalui badan hukum lainnya dengan jumlah atau sifat pemilikan 

sedemikian rupa, sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung 

ataupun tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha. 
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Dalam rangka pengaturan penanaman modal telah ditetapkan ketentuan 

mengenai keharusan diperolehnya ijin lokasi sebelum suatu perusahaan 

memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman 

modalnya, atau dengan kata lain ijin lokasi merupakan persyaratan yang perlu 

dipenuhi dalam hal suatu perusahan akan memperoleh tanah dalam rangka 

penanaman modalnya. 

Maksud persyaratan ini adalah untuk mengarahkan dan mengendalikan 

perusahan dalam rangka memperoleh tanah mengingat penguasan tanah harus 

memperhatikan kepentingan masyarakat banyak dan penggunaan tanah harus 

sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan dengan kemampuan fisik 

tanah itu sendiri. Menurut Undand-Undang Nomor 24 Tahun 1992 penataan 

ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian 

pemanfaatan ruang.  

Perubahan penggunaan tanah dari pertanian menjadi non pertanian yang 

tidak terkendali terutama antara lain sebagai akibat meningkatnya sektor industri 

dan perumahan. 

Tujuan pembangunan harus memenuhi beberapa persyaratan yang harus 

dipenuhi yaitu: 

1. Bahwa pembangunan itu adalah untuk rakyat, bukan rakyat dikorbankan   

untuk pembangunan 

2. Bahwa pembangunan itu diselenggarakan secara terpadu 

3. Bahwa pembangunan harus merata, baik pelaksanan maupun produknya 
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4. Bahwa pembangunan harus direncanakan,dilaksanakan,dikendalikan tanpa 

menimbulkan keresahan 

5. Bahwa pembangunan agar direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan 

potensi, aspirasi dan prioritas daerah 

6. Bahwa pembangunan agar direncanakan melalui ketata lembagaan 

pemerintah 

7. Bahwa pembanguanan harus direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

8. Bahwa pembangunan harus berwawasan lingkungan hidup 

Perubahan tersebut apabila tidak dihentikan akan mengakibatkan antara 

lain terancamnya program swasembada pangan karena berkurangnya produksi 

pertanian sehingga dalam hal ini perlu segera diambil langkah oprasional 

penanggulangan secara kongkret. 

Dalam perkembangannya justru terjadi kesalahan persepsi mengenai ijin 

lokasi itu sendiri, sehingga merugikan para pemilik tanah yang tanahnya terkena 

ijin lokasi yang ditunjuk dalam ijin lookasi. Dengan ditunjuknya bidang tanah 

tertentu dalam ijin lokasi,maka para pemegang ijin lokasi menganggap telah 

memperoleh Hak Atas Tanah yang bersangkutan, akibatnya dibeberapa tempat 

pemegang hak atas tanah tidak dapat lagi menggunakan tanahnya,tidak dapat lagi 

mengalihkan tanah kepada orangt lain yang memenuhi syarat sebagai penerima, 

pengalihan bahkan pemegang hak atas tanah tidak dapat memperoleh tanda bukti 

hak atas tanh yang seharusnya menjadi haknya. 
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Penegasan bahwa sebelum tanahnya dibebaskan oleh pemegang ijin 

lokasi para pemegang hak masih tetap mempunyai kewenangan penuh terhadap 

hak atas tanah sering diabaikan. Namun demikian walaupun ijin lokasi tidak 

memberikan hak apapun kepada pemegang hak atas tanah yang ditujuk, namun 

untuk memperoleh dukungan dalam pelaksanaannya diperuntukan partisipasi 

dari masyarakat yang bersangkutan dalam proses penerbitannya. Sebelum ijin 

lokasi dikeluarkan perlu diadakan konsultasi dengan masyarakat pemegang hak 

atas tanah dalam lokasi yang ditunjuk dalam ijin loakasi. 

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas terutama dalam rangka 

memberikan dukungan untuk memperlancar dalam usaha melanjutkan rencana 

penanam modal dan keperluan akan terciptanya koordinasi yang lebih baik 

dalam rangka memberikan ijin lokasi dengan melaksanakan Rencana Tata Ruang 

Wilayah, maka dikeluarkan peraturan baru mengenai ijin lokasi yaitu Peraturan 

Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional/ Nomor 2 Tahun 

1999 tentang ijin lokasi.Peraturan ini untuk mempertegas dan menyempurnakan 

peraturan yang lama karena ada penegasan lebih lanjut mengenai ijin lokasi,yang 

diharapkan disatu sisi penanaman modal dapat lebih kondusif sementara disisi 

lain para pemegang hak atas tanah tidak dirugikan dengan adanya pemberian ijin 

lokasi tersebut dalam rangka penanaman modal. 
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B. Tujuan dan Sasaran Pemberian Ijin Lokasi 

Tujuan dari pemberian ijin lokasi adalah untuk: 

1. Menertibkan dan mengarahkan penguasaan dan penggunan tanah, sehingga 

berakibat dapat meningkatkan kualiatas lingkungan, dapat mewujudkan 

efisiensi pemanfaatan tanah secara optimal dan tertib administrasi pertanahan 

2. Untuk mengarahkan dan mengendalikan pemegang ijin lokasi dalam 

penggunan tanahnya sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku termasuk 

dengan kemampuan fisik tanah itu sendiri. 

3. Dapat melakukan monitoring segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh 

pemegang ijin lokasi, baik dalam rangka perolehan tanahnya, pembebasan 

tanahnya agar tidak merugikan kepentingan masyarakat sebagai pemegang 

hak maupun dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisiknya. 

Adapun sasaran dari pemberian ijin lokasi ini adalah untuk mencapai 

terwujudnya catur tertib dalam bidang pertanahan yang meliputi 

1. Tertib Hukum Pertanahan 

Untuk mewujudkan tertib hukum pertanahan telah dilaksanakan 

usaha–usaha untuk melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan di 

bidang pertanahan, dengan melakukan berbagai peraturan dari Undang-

Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, sampai Undang-Undang 

khusus tentang ijin lokasi yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional/  Nomor 2 Tahun 1999 
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2. Tertib Administrasi Pertanahan 

Disamping tertib hukum pertanahan diperlukan juga tertib 

administrasi pertanahan guna memperlancar setiap urusan yang menyangkut 

tanah sehingga menunjang lancarnya pembangunan. 

3. Tertib Penggunmaan Tanah 

Tertib penggunaan tanah haruslah sejalan dengan semangat dan jiwa 

Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Ini berarti bahwa tanah haruslah 

dipergunakan sesuai dengan kemampuannya untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat banyak secara adil,merata,dan langsung. 

Ijin lokasi pada dasarnya merupakan pengarahan dan pengendalian 

dalam memperoleh tanah termasuk penggunaan tanahnya agar sesuai dengan 

Rencana Tata Ruang yang berlaku dean dengan kemampuan fisik tanah itu 

sendiri.Sehingga diharapkan dengan adanya tertib penggunan tanah tersebut 

dapat dimanfaatkan secara optimal, seimbang dan lestari. 

4. Tertib Pemeliharan Tanah Dan Lingkungan Hidup 

Sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 15 Undang-Undang 

Pokok Agraria, setiap orang atau Badan Hukum yang mempunyai hubungan 

dengan tanah yaitu menguasai, memiliki, mengusahakan tanah wajib 

memelihara kesuburan tanah dari mencegah kerusakan tanah.  
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C. Dasar Hukum Pelaksanan Pemberian Ijin Lokasi 

 Dasar Hukum Pelaksanan Ijin Lokasi adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokok-Pokok 

Agraria  

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam 

Negeri,sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1970 

3. Undang-Undsang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak 

Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah   

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

6. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman 

Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 115 

Tahun 1998 

7. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1998 tentang Kedudukan, tugas, 

fungsi, susunan organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara 

8. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan 

Nasional 

9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional/ 

Nomor 2 Tahun 1999 tentang ijin lokasi 
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D. Subjek dan Objek Ijin Lokasi 

1.  Subjek Ijin Lokasi 

Dalam ijin lokasi yang menjadi subjeknya adalah perusahaan yang 

belum mempunyai atau menguasai tanah yang akan diperuntukan dalam 

rangka melakukan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Pasal 1 butir 3 yang dimaksud dengan 

perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh 

ijin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

Group perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian 

sahamnya dimiliki oleh orang atau badan hukum yang sama baik secara 

langsung maupun melalui badan hukum lain dengan jumlah ataupun sifat 

pemilikan sedemikian rupa,sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat 

langsung maupun tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya 

badan usaha 

2.  Objek Ijin Lokasi 

Dalam ijin lokasi yang menjadi objeknya adalah tanah, baik ijin lokasi 

tersebut untuk usaha pertanian maupun untuk usaha non pertanian. 

Menurut Peraturan Menteri Negara agraria/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional/Nomor 2 Tahun 1999 diperlukan adanya suatu ijin lokasi, jika 

dipergunakan untuk kegiatan pertanian yang luasnya lebih dari 25 hektar dan 

kegiatan bukan pertanian yang luasnya lebih dari 1 hektar. Meski Luasnya 



 14

tertentu diwajibkan perlunya ijin lokasi, namun batas luas maksimal belum 

ditentukan, dan hal ini sangat dikhawatirkan, karena kesempatan ini akan 

dimanfaatkan oleh para pengembang/pihak swasta/penanam modal untuk 

memperoleh tanah yang lebih luas dari yang mereka butuhkan.Mereka 

meminta ijin untuk tanah yang luas sekaligus, padahal kemampuan mereka 

tidak sebesar itu.  

Meskipun hal tersebut telah dijelaskan dalam peraturan ini,bahwa 

dalam pemberian ijin lokasi tetap diusahakan agar tanah yang ditunjuk dalam 

ijin lokasi adalah seluas yang disetujui dalam persetujuan penanaman modal, 

agar penanam modal tersebut dapat dilaksanakan sesuai rencana. Namun 

demikian perlu dipertimbangkan aspek penguasaan tanah di areal yang 

bersangkutan serta keadaan penggunaannya. 

Dalam hal ini memungkinkan diperoleh tanah seluas yang disebutkan 

dalam persetujuan penanaman modal, ijin lokasi dapat menentukan luasan 

yang lebih kecil. 

Mengingat batas luas penguasaan tanah oleh perusahaan dengan 

perusahaan lain yang merupakan satu group perusahaan dengannya, 

sebagaimana dimaksudkan dalam  Pasal 4 butir 1 Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional/ Nomor 2 Tahun 1999 adalah 

sebagai berikut: 
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Untuk usaha pengembangan perumahan dan pemukiman 

1. Kawasan perumahan-pemukiman 

satu propinsi         :      400 ha 

seluruh Indonesia  :   4.000 ha  

2. Kawasan resot-perhotelan 

satu propinsi         :      200 ha 

seluruh Indonesia  :   2.000 ha     

Untuk kawasan industri 

satu propinsi               :      400 ha 

seluruh Indonesia        :   4.000 ha 

Untuk Usaha perkebunan yang diusahakan dalam bentuk perkebunan besar      

dengan diberikan Hak Guna Usaha: 

 1. komoditas tebu 

     satu propinsi                 :   60.000 ha 

     seluruh Indonesia          : 150.000 ha 

 2. komoditas lainnya 

      satu propinsi                :   20.000 ha 

      seluruh indonesia         : 100.000 ha 

Usaha  Usaha Tambak 

 1.  di pulau jawa 

      satu propinsi                :       200 ha 

      seluruh Indonesia         :    2.000 ha 
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 2.  di luar pulau jawa 

      satu propinsi                 :     200 ha 

      seluruh indonesia          :  2.000 ha 

 Disamping itu untuk menentukan luas areal yang ditunjuk dalam ijin 

lokasi perusahaan atau pemohon ijin lokasi diwajibkan menyampaikan 

pernyataan tertulis mengenai luas tanah yang sudah dikuasai olehnya dan 

perusahaan-perusahaan lain yang yang merupakan satu group dengannya. 

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya tanah yang dapat ditunjuk 

dalam ijin lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah 

yang berlaku dipergunakan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana 

penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut 

persetujuan yang telah disepakati. Rencana Tata Ruang Wilayahlah yang 

menjadi dasar untuk penerbitan perijinan lokasi pembangunan dan rencana 

tata ruang wilayah ini memegang peranan penting dalam mewujudkan tujuan 

pembangunan. 

Menurut Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 

Badan pertanahan nasional/ Nomor 2 Tahun 1999, ijin lokasi yang tidak 

diperlukan/dianggap sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan 

dalam hal : 

a. Tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan dari para pemegang 

saham 

b. Tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh 

perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau 
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seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut dan untuk itu 

telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang 

c. Tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha 

industri dalam suatu kawasan industri 

d. Tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara 

pengembang suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan 

pengembang tersebut 

e. Tanah yang akan diperuntukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan 

dan untuk perluasan itu telah diperoleh ijin perluasan usaha sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan 

usaha yang bersangkutan 

f.   Tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal 

tidak lebih dari 25 ha untuk usaha pertanian atau tidak lebih dari 10.000 

meter persegi (1 ha) untuk usaha bukan pertanian 

g. Tanah yang akan diperuntukan untuk melaksanakan rencana penanaman 

modal akan tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang 

bersangkutan  

Dengan ketentuan bahwa tanah-tanah tersebut diatas terletak menurut 

Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku yang diperuntukan bagi 

penggunaan pembangunan sesuai dengan rencana penanaman modal yang 

bersangkutan. 

Dalam hal ini walaupun tidak diperlukan ijin lokasi namun perusahaan 

yang bersangkutan tetap harus memberitahukan rencana perolehan dan atau 
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penggunaan tanah yang bersangkutan kepada kepala kantor pertanahan untuk 

mendapatkan surat keterangan rencana perolehan dan penggunaan tanah. 

Mengenai tanah yang sudah tidak diperlukan ijin lokasi adalah tanah 

yang dipunyai dengan sertipikat hak atas nama perusahaan yang 

bersangkutan. 

3.   Organisasi Pelaksanaan Ijin Lokasi 

 Dalam pemberian ijin lokasi di Kabupaten Semarang Dilaksanakan 

secara terpadu dalam bentuk Tim Koordinasi, tim ini bertujuan untuk 

memberikan pertimbangan diberikan atau tidaknya ijin lokasi kepada suatu 

perusahaan untuk memperoleh tanah dalam rangka penanaman modal, 

mengingat dalam pemberian ijin lokasi kepada suatu perusahaan diperlukan 

adanya berbagai pertimbangan yang matang. 

Untuk itu agar dapat memberikan berbagai pertimbangan yang matang 

tersebut diperuntukan adanya suatu Tim Pertimbangan ijin lokasi. 

 Adapun Tugas Tim Pertimbangan Ijin Lokasi dalam pelaksanaan 

pemberian ijin lokasi adalah: 

1. Memberikan pertimbangan teknis dan administrasi kepada Bupati 

Semarang dalam rangka memberikan perpanjangan maupun penolakan 

ijin lokasi 

2. Memberikan pertimbangan teknis dan administrasi kepada Kepala Kantor 

Pertanahan Kaaabupaten Semarang dalam rangka memberikan Surat 

Keterangan rencana Perolehan dan atau Penggunaan Tanah 
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Susunan Keanggotaan Tim Pertimbangan Ijin Lokasi adalah 

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang selaku Ketua 

2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang selaku wakil ketua dan 

koordinator merangkap anggota 

3. Kepala Seksi Penata Gunaan Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Semarang selaku sekretaris merangkap anggota 

4. Ketua Bappeda Kabupaten Semarang selaku anggota 

5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang selaku 

anggota 

6. Camat setempat selaku anggota 

7. Kepala Daerah/lurah setempat selaku anggota   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah suatu cara atau langkah yang tepat yang harus 

ditempuh dalam suatu kegiatan ilmiah guna mencapai sasaran yang diinginkan. 

Metode ini penting, karena dengan melaksanakan kegiatan ini dapat 

menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, yang akan 

dapat berjalan dengan baik menurut arahan yang sistematis. 

Dalam penggunaan metode penelitian yang tepat dalam pelaksanaan 

penelitian ilmiah akan mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Namun sebaliknya dalam penggunaan metode yang tidak tepat akan mengakibatkan  

hasil penelitian yang diperoleh tersebut cenderung salah sehingga tidak berhasil 

seperti yang dikehendaki. 

Metode yang berarti cara yang diambil atau ditempuh oleh pelaku penelitian 

guna mendapatkan hasil atau data dengan jalan sefektif mungkin dan dapat mengenai 

sasaran dari objek yang diinginkan serta mempunyai kualitas ilmiah yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

A. Lokasi Penelitian 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis memperoleh data dari hasil 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Semarang yang terletak di jalan Gatot Subroto Nomor 18 Ungaran 

yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari 2005 hari Selasa sampai dengan 

tanggal 10 Maret 2005 hari Kamis. 



 21

B. Spesifikasi/fokus penelitian 

Dalam penyelesaian tugas akhir ini penulis menggunakan spesifikasi 

penelitian yang bersifat diskriptif yaitu mencari data yang ada hubungannya 

dengan pembahasan dalam Tugas Akhir ini, yang kemudian menyusun data 

menjelaskan dan menganalisis data tersebut untuk diambil kesimpulannya. 

Tujuan penulisan menggunakan spesifikasi penelitian yang diskriptif ini 

adalah untuk mencari gambaran dari keadaan objek atau peristiwa yang berkaitan 

dengan masalah  proses atau mekanisme pemberian ijin lokasi yang dilaksanakan 

oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang.   

C. Teknik Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan data yang digunakan penulis untuk menyusun 

Tugas Akhir ini diperoleh dengan cara melalui penelitian kepustakaan dan 

penelitian ke lapangan. 

1. Dokumentasi 

Sebelum penulis melakukan penyusunan Tugas Akhir ini, maka 

terlebih  dahulu yang dilakukan adalah dengan cara mempelajari buku-buku, 

Peraturan-Peraturan, Undang-Undang Pokok Agraria, dokumen-dokumen di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang yang ada hubungannya dengan ijin 

lokasi. 

 Maksud penulis mengadakan penelitian kepustakaan ini adalah untuk 

mendapatkan landasan teoritis dan memudahkan penyusun dalam menyusun 

Tugas Akhir ini. 
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2. Wawancara 

Dalam pengumpulan data ini penulis mengadakan wawancara dengan : 

a. Kepala seksi Penata Gunaan Tanah 

b. Kepala Sub Bagian 

c. Pegawai-pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang khususnya 

di bagian Penata Gunaan Tanah 

Penulis mengajukan pertanyaan  yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.   

 

D. Tehnik Analisis /Pengumpulan Data 

Dari semua hasil data atau keterangan yang telah diperoleh baik melalui 

penelitian kepustakaan maupun melalui penelitian lapangan, maka selanjutnya 

akan melakukan analisis data. 

Analisis data ini dilakukan dalam rangka untuk mencari jawaban atas 

permasalahan yang sedang dibahas. 

Selanjutnya semua data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara 

kualitatif yaitu data tersebut didiskripsikan agar dapat memberi hasil data yang 

jelas. Sehingga dari hasil analisis tersebut akan dapat memberikan jawaban atau 

pemecahan terhadap permasalahan yang kemudian disusun dalam bentuk laporan 

berupa Tugas Akhir. 
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BAB IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

1.  Struktur Organisasi Yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota       

Kabupaten Semarang merupakan salah satu dari 36 Daerah 

Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah yang secara geografis berada 

pada 1100 14’ 54,75” sampai dengan 1100 39’ 3” Bujur Timur dan 70 3’ 

57” sampai dengan 70 30’ Lintang Selatan. 

Secara administrasi wilayah Kabupaten Semarang memiliki 

batas-batas sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara Berbatasan  : Daerah Kota Semarang dan Kabupaten          

Demak 

2. Sebelah Timur Berbatasan : Daerah Kabupaten Grobogan dan 

Kabupaten Boyolali 

3. Sebelah Selatan Berbatasan : Daerah Kabupaten Boyolali dan 

Kabupaten Magelang 

4. Sebelah Barat Berbatasan : Daerah Kabupaten Temanggung dan 

Kabupaten Kendal 

Di dalam Kantor Pertanahan terdapat struktur-struktur yang 

mengatur tentang pertanahan, yang tercantum dalam Keputusan Kepala 

Kantor Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1993 tentang uraian tugas 

sub bagian dan seksi pada wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi 
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dan uraian tugas sub bagian seksi dan umum serta sub seksi pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota. 

Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yaitu: 

a. Kepala Kantor Pertanahan 

b. Sub Bagian Tata Usaha (SUB BAG TU) 

Terdiri dari: 

1) Urusan Umum 

2) Urusan Keuangan 

c.   Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah (SEKSI PPT) 

terdiri dari: 

1) Sub Seksi Penata Penguasaan dan Pemilikan Tanah 

2) Sub Seksi Pengendalian Pengusaan dan Penguasan Tanah 

d.   Seksi Penatagunaan Tanah (SEKSI PGT) 

terdiri dari: 

1) Sub Seksi Data Penggunaan Tanah 

2) Sub Seksi Rencana dan Bimbingan Penatagunaan Tanah 

e.   Seksi Hak-hak Atas Tanah (SEKSI HAT) 

terdiri dari: 

1) Sub Seksi Pengurusan Hak-hak Atas Tanah 

2) Sub Seksi Pengadaan Tanah 

3) Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan 

f.   Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah (SEKSI P&PT) 

terdiri dari: 
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1) Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi 

2) Sub Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi Pertanahan 

3) Sub Seksi Peralihan Hak, Pembebanan hak dan PPAT 

2.  Uraian Tugas Masing-masing Seksi yang ada di di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Semarang 

1)  Sub Bagian Tata Usaha (SUB BAG TU) 

      Tugas : 

a)  Membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugas 

di bidang perencanaan pelapor, kepegawaian, keuangan dan 

perlengkapan kantor di lingkungan kantor pertanahan. 

b) Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sub 

bagian tata usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta 

melaksanakan monitoring pelaksanaannya. 

c) Melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan 

tugasnya dengan: 

(1)  Seksi di lingkungan kantor pertanahan 

       (2)  Unit kerja yang terkait dengan di lingkungan kantor 

pertanahan 

d) Menghimpun an menyiapkan laporan kantor pertanahan. 

e) Meneliti/memeriksa berkas usul kenaikan pangkat/golongan 

pegawai dan kenaikan gaji berkala dan membubuhi paraf sebelum 

ditandatanagani oleh kepala kantor. 

f) Melegalisir fotokopi surat-surat yang diperlukan. 



 26

g) Meneruskan surat-surat dinas dari kepala kantor kepada kepala 

urusan umum dan kepala urusan keuangan serta memberikan 

disposisi. 

h) Menyiapkan surat-surat yang diperlukan. 

2)   Seksi Pengaturan dan Penguasaan Tanah (PPT) 

                  Tugas : 

a) Membantu kepala kantor pertanahan dalm melaksanakan tugas 

dalam bidang pengendalian, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan 

bersama, pengendalian hak atas tanah, pembayaran ganti rugi, dan 

penyelesaian tanah. 

b) Menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan 

kepada kepala kantor pertanahan tentang langkah-langkah atau 

tindakan yang perlu diambil dibidang pengendalian penguasan, 

pemilikan, pemanfaatan bersama, pengalihan hak atas tanah, 

penggantian ganti rugi dan penyelesaian masalah. 

c) Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan 

kebijakan, pedoman petunjuk teknis dibidang pengendalian 

penguasaan, pemilikan, pemanfaatan bersama, pengalihan hak atas 

tanah, pembayaran ganti rugi, penyelesaian masalah. 

d) Mengumpulkan, menghimpun dan mensistematisasikan/mengolah 

data dan informasi yang berhubungan dengan bidang pengendalian 

penguasaan, pemilikan, pemanfaatan bersama, pengalihan hak atas 

tanah, pembayaran ganti rugi dan penyelesaian masalah. 



 27

e) Melakuakan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan 

tugasnya dengan : 

(1)  Sub Bagian Seksi di lingkungan kantor pertanahan 

(2)  Unit kerja yang terkait di lingkungan kantor pertanahan 

f) Melaksanakan bimbingan, penyuluhan dibidang pengendalian 

penguasaan, pemilikan, pemanfaatan bersama, pembayaran ganti 

rugi, penyelesaian masalah. 

g) Mengadakan koordinasi dengan instansi yang terkait, 

Camat/Kepala Desa dan masyarakat tempat yang akan ada 

kegiatan penguasaan tanah. 

3)  Seksi Penatagunaan Tanah (PGT) 

      Tugas : 

a) Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seksi 

penatagunaan tanah sebagai pedoman pelaksanaan  tugas serta 

melaksanakan monitoring sebagai pelaksanaan. 

b) Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan 

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengumpulan 

data dan rencana penatagunaan tanah, bimbingan penggunaan 

tanah kepada masyarakat, serta pengendalian perubahan 

penggunaan tanah. 

c) Mengumpulkan, menghimpun dan mensistematisasikan/mengolah 

data dan informasi yang berhubungan dengan bidang data dan 

penyiapan rencana penggunaan tanah, pemberian bimbingan 
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penggunaan tanah pada masyarakat, serta pengendalian perubahan 

penggunaan tanah. 

d) Melakukan pembaharuan dan pemeliharaan data dan peta-peta 

penggunaan tanah. 

e) Mengumpulkan data perubahan penggunaan tanah tahunan dan 

data penatagunaan  tanah lainnya untuk penyusunan neraca 

penggunaan tanah pada tingkat II. 

f) Menyusun neraca penggunaan tanah sesuai petunjuk. 

g) Memuat aspek penatagunaan tanah (PGT) yang merupakan 

lampiran risalah panitia pemeriksaan tanah dan penyiapan ijin 

lokasi. 

4)  Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah (P&PT) 

      Tugas : 

a) Menyiapkan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada 

kepala kantor pertanahan tentang langkah-langkah atau tindakan 

yang perlu diambil dibidang pengukuran dan pemetaan serta 

pendaftaran, peralihan dan pembebanan hak atas tanah dan 

bimbingan PPAT. 

b) Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan 

kebijakan, pedoman dan petunjuk pendaftaran, peralihan dan 

pembebanan hak atas tanah serta bimbingan PPAT. 

c) Mewakili kepala kantor di persidangan sebagai tergugat/saksi ahli 

terhadap kasus-kasus perdata atas tanah. 
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d) Mewakili kepala kantor untuk mengikuti rapat-rapat Instansi 

ataupun penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. 

e) Mengadakan pemeriksaan berkas-berkas pendaftaran hak, 

peralihan hak, pembebanan hak, SKPT( Surat Keterangan 

Pendaftaran Tanah), Roya, bimbingan PPAT dan laporan bulanan. 

5)  Seksi Hak-hak Atas Tanah (HAT) 

           Tugas : 

Menyiapkan dan melakukan kegiatan dibidang hak-hak atas tanah, 

pengadaan tanah dan menyelesaikan masalah pertanahan. 

3.  Susunan Organisasi Badan Pertanahan Nasional Menurut Keputusan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2000 Tentang Badan 

Pertanahan Nasional 

1.   Kepala 

Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab 

langsung kepada Presiden. 

                   Kepala mempunyai tugas : 

a. Memimpin Badan Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsi 

Badan Pertanahan dan membina aparatur Badan Pertanahan agar 

berdaya guna dan berhasil guna; 

b. Menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai 

dengan tugas Badan Pertanahan; 

c. Menetapkan kebijakan teknis pertanahan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 
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d. Melaksanakan kerjasama di bidang pertanahan dengan lembaga 

pemerintah dan organisasi. 

2.   Wakil Kepala 

Wakil Kepala adalah unsur pimpinan yang berada di bawah 

dan bertanggungjawab kepada Kepala. 

Wakil Kepala mempunyai tugas : 

a. Membantu Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi 

Badan Pertanahan; 

b. Mewakili Kepala apabila berhalangan. 

3.   Sekretariat Utama 

1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan Badan 

Pertanahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala. 

2)   Sekretariat Utama dipimpin oleh seorang Sekretaris Utama. 

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan dan 

menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum 

kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pertanahan. 

4.   Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan 

Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan, dipimpin 

oleh seorang Deputi, adalah unsur pelaksanaan Badan Pertanhan di 

bidang pengkajian dan hukum pertanahan yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala. 
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Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan 

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan penetapan 

kebijakan, hukum, serta kebijakan penanganan masalah pertanahan. 

5.   Deputi Bidang Informasi Pertanahan 

Deputi Bidang Informasi Pertanahan, dipimpin oleh seorang 

Deputi, adalah unsur pelaksana Badan Pertanahan di bidang informasi 

pertanahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala. 

Deputi Bidang Informasi Pertanahan mempunyai tugas 

menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan serta 

koordinasi inventarisasi dat, pengukuran dan pemetaan tanah, 

penilaian tanah, serta pengembangan sistem informasi pertanahan. 

6.   Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan 

Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan, dipimpin oleh 

seorang Deputi, adalah unsur pelaksana Badan Pertanahan di bidang 

tata laksana pertanahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab 

kepada Kepala. 

Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan mempunyai tugas 

menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan tata laksana 

serta pelayanan pertanahan. 

7. Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat 

Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan 

Masyarakat, dipimpin oleh seorang Deputi, adalah unsur pelaksana 
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Badan Pertanahan di bidang pengendalian pertanahan dan 

pemberdayaan masyarakat yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala. 

Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaaan 

Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan 

penetapan kebijakan pengendalian pertanahan dan pemberdayaan 

masyarakat di bidang pertanahan. 

8.   Inspektorat Utama 

Inspektorat Utama, dipimpin oleh seorang Inspektur Utama, 

adalah unsur pengawasan di lingkungan Badan Pertanahan yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala. 

Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan 

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan 

Badan Pertanahan. 

4.   Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional 

Bahwa dalam pengelolaan pertanahan diperlukan kebijaksanaan 

secara nasional yang berfungsi sebagai pedoman operasional didaerah 

untuk menjaga kesatuan, kesederhanaan dan kepastian hukum pertanahan, 

bahwa sehubungan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah 

serta menghadapi tantangan persaingan global, perlu dilaksanakan 

penataan kembali kedudukan, tugas dan fungsi Badan Pertanahan 

Nasional. (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 

2000) 
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a.   Kedudukan Badan Pertanahan Nasional 

1. Badan Pertanahan Nasional, yanh selanjutnya dalam Keputusan 

Presiden ini disebut Badan Pertanahan, adalah Lembaga 

Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan dibawah dan 

bertaggung jawab lansung kepada Presiden. 

2. Badan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala, yang dijabat 

oleh Menteri Dalam Negeri. 

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala dibantu oleh seorang 

Wakil Kepala. 

b.  Tugas Badan Pertanahan Nasional 

Badan Pertanahan mempunyai tugas merumuskan dan 

menetapkan kebijakan nasional dibidang : 

1. Pengaturan perutukan, persediaan dan penggunaan tanah; 

2. Pengaturan hubungan hukum antara orang-orang denagn tanah; 

3. Pengaturan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan 

perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah. 

c.    Fungsi Badan Pertanahan Nasional 

Badan Pertanahan menyelenggarakan fungsi : 

1. Perumusan dan penetapan kebijakan, hukum serta kebijakan 

penanganan masalah pertanahan, yang meliputi penguasaan 

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, hak-hak atas tanah 

dan pendaftaran tanah; 
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2. Koordinasi perumusan kebijakan dan perencanaan program di 

bidang pertanahan; 

3. Perumusan dan penetapan kebijakan serta koordinasi inventarisasi 

data, pengukuran dan pemetaan tanah, penilaian tanah, serta 

pengembangan sistem informasi pertanahan; 

4. Perumusan dan penetapan kebijakan tata laksana serta pelayanan 

pertanahan yang meliputi tata guna tanah, penguasaan pemilikan 

tanah, hak-hak atas  tanah  dan pendaftaran tanah; 

5. Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian pertanahan dan 

pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan; 

6. Perumusan dan penetapan kebijakan pengembangan sumber daya 

pertanahan yang meliputi pendidikan dan pelatihan tenaga-tenaga 

pertanahan dan mitra kerja serta penyediaan sarana dan prasarana 

kerja teknis pertanahan. 

5.  Tata Kerja Badan Pertanahan Nasonal 

Dalam Keputusan Presidan Republik Indonesia nomor 95 tahun 

2000 tentang Badan Pertanahan Nasional, juga terdapat tentang tata kerja 

Badan Pertanahan Nasional, yaitu: 

a. Semua unsur di lingkungan Badan Pertanahan dalam melaksanakan 

tugasnya wajib menerpakan prinsip koordinasi, integrasi, dan 

sinkronosasi baik dalam lingkungan Badan Pertanahan sendiri maupun 

dalam hubungan dengan instansi pemerintah dan lembaga lain. 
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b. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya 

masing-masing dan bila terjadi penyimpanan agar mengambil 

langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

A. Proses pemberian Ijin Lokasi 

1. Jangka Waktu Pemberian Ijin Lokasi 

Jangka waktu ijin lokasi dapat diberikan sebagai berikut ; 

a. Ijin lokasi seluas sampai dengan 25 Ha adalah 1 (satu) tahun 

b. Ijin lokasi seluas lebih dari 25 Ha sampai dengan 50 Ha adalah 2 (dua) 

tahun 

c. Ijin lokasi seluas lebih dari 50 Ha adalah 3 (tiga) tahun 

Adapun dalam rangka pelaksanaan perolehan tanah yang dilakukan 

oleh pemegang ijin lokasi harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu 

ijin lokasi itu sendiri. 

Apabila dalam kegiatan tanah belum selesai sebagaimana telah 

ditentukan dalam jangka waktu ijin lokasi, maka jangka waktu ijin lokasi 

dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah 

mencapai lebih dari 50 % dari luas yang ditunjuk dalam ijin lokasi disertai 

adanya kemampuan penanaman modal untuk melanjutkan usahanya. 

Bagi penanam modal yang dalam jangka waktu ijin lokasi termasuk 

perpanjangannya tidak dapat menyelesaikan perolehan tanahnya, maka 

perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang ijin lokasi, 
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sedangkan terhadap bidang tanah yang sudah diperoleh, dilakukan 

tindakan sebagai berikut : 

a. Dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan 

menyesuaikan luas bangunan, dengan ketentuan bahwa apabila 

diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga 

diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang 

b. Dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat : 

1) Memenuhi syarat lokasi, dimana bidang usaha dari perusahaan 

atau dari pihak lain yang menerima pelepasan tersebut harus tetap 

sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah  

2) Memenuhi syarat administrasi yaitu syarat yang diperlukan dalam 

permohonan ijin lokasi 

2. Tata Cara Pengajuan Ijin Lokasi 

a. Prosedur yang harus ditempuh dalam Tata Cara Ijin Lokasi adalah : 

1) Formulir permohonan ditujukan kepada Bupati Semarang melalui 

Kepala Kantor Pertanahan, setelah diisi dengan benar beserta 

berkas persyaratan yang lengkap selanjutnya disampaikan ke 

Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang 

2) Kepala Seksi Penatagunaan Tanah atau Petugas yang ditunjuk oleh 

Kepala Kantor Pertanahan pada saat itu juga meneliti kebenaran 

dan kelengkapan berkas permohonan  

3) Apabila berkas permohonan telah lengkap dan benar, kepada 

pemohon akan diberikan tanda terima 
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4) Apabila berkas permohonan tidak lengkap atau tidak benar, pada 

saat itu juga dikembalikan untuk dibetulkan 

5) Jika berkas permohonan telah lengkap dan benar, selanjutnya 

dilakukan penelitian atas penguasaan tanah dan teknis tata guna 

tanah yang meliputi : Keadaan hak serta penguasaan tanah yang 

dimohon, penggunaan tanah serta kemampuan tanah yang 

disiapkan oleh Kantor Pertanahan 

6) Selanjutnya diadakan rapat Tim Pertimbangan ijin lokasi yang 

disertai peninjauan lokasi yang juga dipersiapkan oleh Kantor 

Pertanahan 

7) Pengajuan konsep ijin lokasi kepada Bupati untuk ditandatangani 

dan diberikan kepada pemohon ijin lokasi 

8) Dengan surat pemberitahuan dari Kantor Pertanahan, pemohon 

dengan membawa Kartu tanda Penduduk atau identitas lain 

maupun surat kuasa apabila dikuasakan mengambil surat ijin 

Bupati tentang persetujuan lokasi 

b. Daftar Isian 

Dalam rangka untuk menciptakan tertip administrasi maka seluruh 

proses pemberian ijin lokasi dicatat dalam daftar isian yang terdiri dari  

1. DI.481 

Daftar Permohonan Ijin Lokasi yang meliputi : 

a. Nomor urut pemohon, nama pemohon serta alamat pemohon 

b. Nomor dan tanggal permohonan 
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c. Fasilitas/non fasilitas 

d. Letak tanah 

e. Luas tanah 

f. Peruntukan 

g. Penggunaan tanah sekarang 

h. Status tanah 

i. Keterangan lainnya 

2. DI.483 

Daftar Berita Acara dalam rangka penertiban ijin lokasi, meliputi : 

a. Nomor urut pemohon, nama lengkap, serta alamat pemohon 

b. Nomor dan tanggal permohonan (DI.481) 

c. Lokasi 

d. Peruntukan 

e. Proses penyelesaian terdiri dari : 

1) Tanggal rapat koordinasi 

2) Tanggal peninjauan lokasi 

f. Nomor dan tanggal berita acara 

g. Setuju/tidak setuju 

h. Peruntukan yang disetujui 

i. Luas tanah 

j. Keterangan lain 

3. DI.484 

Daftar penerbitan ijin lokasi yang terdiri dari : 
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a. Nomor urut pemohon, nama pemohon 

b. Lokasi 

c. Luas tanah 

d. Peruntukan 

e. Nomor dan tanggal permohonan 

f. Tanggal rapat koordinasi 

g. Tanggal peninjauan lapangan 

h. Nomor dan tanggal berita acara 

i. Nomor dan tanggal Surat Keputusan 

j. Masa berlaku ijin lokasi 

k. Keterangan lain 

Warkah tiap ijin lokasi diupayakan dijilid dan disimpan 

dengan baik dan untuk memudahkan dalam pencarian kembali 

apabila diperlukan sewaktu-waktu. Pada masing-masing warkah 

tertulis nama pemohon serta nomor dan tanggal surat keputusan 

sesuai dengan isi dalam warkah tersebut.  

c. Persyaratan dalam pengajuan permohonan ijin lokasi : 

Adapun persyaratan ijin lokasi adalah : 

a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk 

b. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan (bagi perusahaan) 

c. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak 

d. Gambar/sketsa tanah yang dimohon 

e. Surat pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi tanah 



 40

f. Proposal proyek 

g. Uraian rencana proyek yang akan dibangun 

h. Surat persetujuan penanaman modal bagi yang menggunakan 

fasilitas 

i. Surat pernyataan mengenai luas tanah yang sudah 

dikuasai/dimiliki oleh pemohon 

j. Surat pernyataan kesanggupan membangun setelah memperoleh 

tanah dalam jangka waktu paling lama 2 tahun 

k. Syarat lain yang berkaitan dengan jenis permohonan ijin lokasi  

Setelah syarat dari pemohon telah lengkap dan benar maka akan 

diproses seperti apa yang telah diuraikan diatas, untuk selanjutnya 

akan diterbitkan Surat Ijin Bupati Semarang.  

3. Tata Cara Pemberian dan Penolakan Ijin Lokasi 

Ijin lokasi pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari Rencana 

Tata Ruang Wilayah, termasuk didalamnya adalah pengendalian, 

pemanfaatan ruang. 

Adapun tujuan dari pengendaliaan pemanfaatan ruang adalah : 

a. Lokasi yang akan digunakan sesuai dengan rencana dan kebijaksanaan 

penguasaaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (sesuai 

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah) 

b. Agar pemanfaatan tanah tidak menimbulkan dampak lingkungan yang 

negatif 



 41

Pemberian ijin lokasi berdasarkan pada pertimbangan mengenai 

aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah. Mengenai tanah yang 

dapat ditunjuk dengan ijin lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata 

Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai 

dengan rencana yang dilaksanakan, baik oleh perusahaan maupun badan 

hukum. 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 

2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang yang 

dimaksud dengan Rencana Tata Ruang Wilayah adalah rencana 

peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan bumi, air, dan ruang 

angkasa agar pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang,dan serasi bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Dalam penerbitan ijin lokasi telah ditentukan bahwa ijin lokasi 

ditandatangani oleh Bupati dengan persiapan administrasi dan bahan 

pertimbangan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dalam hal 

ini adalah Seksi Penata Gunaan Tanah, baik yang menyangkut data 

penguasaan tanah maupun penggunaannya, sehingga diharapkan maksud 

dari diterbitkannya ijin lokasi tersebut dapat tercapai. 

Dari hasil rapat koordinasi dan konsultasi yang telah dilakukan 

kepada masyarakat tersebut, untuk selanjutnya menjadi bahan 

pertimbangan dalam memberikan keputusan pemohon ijin lokasi. 

Pemberian ijin lokasi di Kabupaten Semarang bersifat terpadu 

dalam bentuk Tim Koordinasi dengan instansi terkait agar dalam 
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pelaksanaannya diharapkan dapat mendukung terwujudnya catur tertib 

dibidang pertanahan yaitu : tertib hukum pertanahan, tertib administrasi, 

tertib penggunaan tanah, tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.  

a. Aspek Penggunan Tanah dan Teknis Tata Guna Tanah 

Bila berkas permohonan sudah diterima dengan lengkap dan 

benar, maka petugas dari Seksi Penatagunaan Tanah yang ditunjuk 

oleh kepala Seksi Penata Gunaan Tanah melakukan penelitian 

dilapangan pada lokasi tanah yang dimohon ijin lokasi menyangkut 

aspek penguasaan dan teknis tata guna tanah, antara lain yaitu : 

1. Tanggal penelitian dan petugas yang meneliti 

2. Identitas pemohon 

3. Luas tanah yang dimohon 

4. Letak tanah 

5. Peruntukan tanah 

6. Penggunaan tanah saat ini 

7. Penggunaan tanah semula 

8. Penggunaan tanah sekitar 

9. Tinggi lokasi dari permukaan laut 

10. Kemampuan tanah 

11. Status tanah 

12. Penguasaan/pemilikan tanah 

13. Kondisi, situasi penguasaan tanah saat ini, sengketa atau tidak 
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14.  Syarat yang harus dipenuhi sehubung dengan rencana perolehan 

tanah 

15. Syarat yang harus dipenuhi sehubung dengan penggunaan tanah 

16. Kesimpulan 

Setelah hasil penelitian dilapangan selesai dan data yang 

menyangkut tentang aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna 

tanah telah disusun dengan disertai lampiran, peta penggunaan tanah 

sekitar dan peta penggunaan tanah kini, maka kemudian dijilid 

menjadi satu dalam bentuk risalah. Pertimbangan aspek penguasaan 

tanah dan teknis tata guna tanah untuk selanjutnya ditandatangani oleh 

Kepala Seksi Penata Gunaan Tanah serta Kepala Kantor  Pertanahan. 

Aspek penggunaan tanah dan teknis tata guna tanah ini digunakan 

untuk bahan pertimbangan Bupati Semarang untuk memberikan Surat 

Ijin Bupati dan Kepala Kantor Pertanahan untuk pemberian surat 

keterangan perolehan dan atau penggunaan tanah. 

b. Proses Koordinasi 

Dalam proses koordinasi ini Seksi Penata Gunaan Tanah, Kantor 

Pertanahan Kabupaten Semarang menyiapkan undangan rapat 

koordinasi yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten Semarang serta menyiapkan bahan yang akan 

dipergunakan dalam rapat koordinasi, termasuk bahan untuk keperluan 

pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna 

tanah. 
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c. Hal yang dipertimbangkan dalam Rapat Koordinasi 

Dalam rapat koordinasi untuk membahas permohonan ijin 

lokasi, fungsi dan posisi setiap orang yang hadir dalam rapat tersebut 

akan memberikan masukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 

masing-masing.  

Adapun yang dipertimbangkan dalam rapat koordinasi adalah : 

1. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah atau rencana 

lain yang dipakai sebagai acuan/syarat lokasi 

2. Kemungkinan adanya tumpang tindih peruntukan 

3. Kepastian lokasi dan luasnya yang dapat diberikan 

4. Status tanah yang dimohon 

5. Kepentingan pihak ketiga yang ada dilokasi yang dimohon 

6. Persyaratan penguasai tanah dan penggunaan tanah serta 

persyaratan lain yang masih diperlukan. 

d. Peninjauan Lapangan 

 Dalam Rapat Tim Koordinasi ini disertai dengan 

peninjauan lapang dan konsultasi dengan masyarakat pemagang hak 

atas tanah dalam lokasi yang dimohon meliputi 4 aspek yaitu : 

1. Penyebarluasan informasi mengenai rencana penanaman modal 

yang akan dilaksanakan, ruang lingkup, dampak, rencana 

perolehan tanah serta penyelesaian masalah yang berkenaan 

dengan perolehan tanah tersebut 
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2. Pemberian kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk 

memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan 

pencarian alternatif pemecahan masalah yang ditemui 

3. Pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk 

memperoleh data sosial dan lingkungan yang diperlukan 

4. Peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk dan 

besarnya ganti kerugian dalam perolehan tanah dalam pelaksanaan 

ijin lokasi  

e. Berita Acara 

Peserta yang mewakili rapar koordinasi mempunyai kewajiban 

dan kewenangan menandatangani Berita Acara Laporan Koordinasi, 

hasil dari Rapat Koordinasi dituangkan dalam Berita Acara Rapat 

Koordinasi yang memuat 3 aspek yaitu : 

1. Rencana perolehan tanah 

2. Informasi sosial ekonomi pada lokasi yang dimohon 

3. Alternatif ganti rugi yang diajukan oleh masyarakat setempat 

f. Pengambilan Keputusan Ijin Lokasi 

Dalam laporan hasil rapat kooordinasi dan peninjauan lapangan 

tersebut dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil 

keputusan disetujui atau tidak pemberian ijin lokasi. Dalam 

mengambil keputusan selain juga mempertimbangkan faktor lain juga 

merumuskan persyaratan yang dianggap perlu. 
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 Berdasarkan pada berbagai pertimbangan yang menyangkut 

peraturan  perundang-undangan yang berlaku dan informasi yang 

tersedia juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menyetujui 

permohonan tersebut dengan syarat tertentu atau menolak permohonan 

dengan alasan tertentu. 

1. Dalam hal permohonan Ijin Lokasi disetujui  

  Jika dari rapat koordinasi dengan instansi-instansi terkait     

dinyatakan disetujui, maka Kepala Seksi Penata Gunaan Tanah 

setelah mendapatkan petunjuk dari Kepala Kantor Pertanahan 

menyiapkan konsep surat ijin Bupati dengan dilampiri peta lokasi. 

  Dalam pelaksanaan pemberian ijin lokasi dimungkinkan 

dari hasil rapat Tim Koordinasi dengan Instansi terkait, diputuskan 

disetujui sebagian dari tanah yang dimohon, misal dalam hal : 

a. Luas tanah yang dimohon tidak sesuai dengan kapasitas 

perusahaan yang ada 

b. Luas tanah yang dimohon tidak sesuai dengan jenis atau bentuk 

kegiatannya 

  Apabila konsep surat ijin Bupati dan lampiran peta lokasi 

telah siap selanjutnya ditandatangani oleh Bupati. 

Jangka waktu proses pemberian Surat Ijin Bupati 

ditetapkan tidak lebih dari 18 hari kerja sejak berkas diterima 

dengan lengkap.  
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2.   Dalam hal permohonan Ijin Lokasi disetujui dengan syarat 

tertentu 

  Dari hasil  Rapat Koordinasi dan peninjauan di  lapangan, 

dimungkinkan juga adanya keputusan disetujui tetapi dengan 

syarat tertentu, misalnya adanya tuntutan dari masyarakat akan 

kesanggupan dari pemegang ijin lokasi untuk memberikan 

kompensasi dalam bentuk fasilitas umum. 

  Jika hal ini terjadi, maka penerbitan ijin lokasi untuk 

sementara ditunda sampai adanya surat dari pemohon ijin lokasi 

tentang kesanggupan akan memenuhi memberikan fasilitas umum 

bagi masyarakat dan surat tersebut merupakan persyaratan yang 

harus dipenuhi dalam rangka penerbitan surat ijin lokasi. 

3.   Dalam hal permohonan Ijin Lokasi ditolak 

  Berdasarkan dari hasil rapat koordinasi serta adanya 

pertimbangan-pertimbangan tertentu, permohonan ijin lokasi dapat 

ditolak apabila persyaratan dan lokasi yang dimohon tidak sesuai 

dengan ketentuan antara lain : 

a. Tidak dapat memenuhi persyaratan yang harus dilampirkan 

dalam permohonan 

b. Lokasi yang dimohon tidak sesuai dengan Rencana Tata 

Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan 

yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan 

dilaksanakan oleh perusahaan tersebut 
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c. Lokasi tanah yang dimohon dalam ijin lokasi, berdasarkan 

penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah dan kemampuan 

tanah tidak sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan 

oleh perusahaan 

d. Tidak sesuai dengan peraturan lain yang berkaitan dengan 

Penanaman modal 

  Bila permohonan ijin lokasi di tolak, maka konsep surat 

penolakan ijin lokasi dipersiapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan 

melalui Kepala Seksi Penata Gunaan Tanah. Surat Penolakan ijin 

lokasi tersebut ditandatangani oleh Bupati setelah diadakan Rapat 

Koordinasi dan dituangkan dalam Berita Acara . 

4.    Perpanjangan Ijin Lokasi 

Perpanjangan ijin lokasi diperlukan apabila : 

a. Pelaksanaan kegiatan perolehan tanah oleh pemegang ijin 

lokasi belum dapat selesai sebagaimana yang dimaksudkan 

dalam jangka waktu ijin lokasi yaitu 1 (satu) tahun 

b. Apabila tanah yang diperoleh mencapai lebih dari 50 % dari 

luas tanah yang ditunjuk dalam ijin lokasi 

c. Adanya kemampuan dari pengusaha untuk melanjutkan 

usahanya 

  Perpanjangan ijin lokasi hanya dapat dilakukan 1 (satu) 

kali, dengan jangka waktu 1 (satu) tahun. Surat Ijin Perpanjangan 
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Ijin Lokasi ditandatangani oleh Bupati, setelah diadakan rapat oleh 

Tim Koordinasi dan dituangkan dalam Berita Acara. 

  Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam 

jangka waktu ijin lokasi, termasuk perpanjangannya maka 

perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang ijin 

lokasi. 

  Dalam proses pemberian perpanjangan dan penolakan ijin 

lokasi ditetapkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 18 (delapan 

belas) hari kerja sejak berkas diterima dengan lengkap dan benar. 

Jika setelah lewat dari delapan belas hari dan belum ada kepastian, 

maka dianggap ijin lokasi telah diberikan. 

5.   Surat Keterangan Rencana Perolehan dan atau Penggunaan Tanah 

  Bahwa tidak semua perusahaan atau Badan Hukum 

memperoleh tanah yang diperlukan dalam penanaman modalnya 

yang memerlukan ijin lokasi. 

  Dalam hal ini pihak perusahaan yang bersangkutan tetap 

memberitahukan Rencana Perolehan Tanah dan atau Penggunaan 

Tanah. Jangka waktu proses pemberian surat keterangan ini 

ditetapkan tidak lebih dari 12 hari kerja sejak  adanya pemberian 

dari perusahaan yang bersangkutan.  

6.    Penerbitan Surat Ijin Lokasi 

  Selanjutnya dengan berdasarkan Surat Ijin Bupati tentang 

persetujuan lokasi tersebut, maka pemegang ijin lokasi diijinkan 
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untuk membebaskan tanahnya sesuai dengan yang ditunjuk dalam 

Surat Ijin Bupati dari semua hubungan hukum yang ada antara 

tanah dengan pihak lain, dengan cara yang sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, misalnya dengan jual beli atau dengan 

memberikan ganti rugi sehingga pemilik hak mau melepaskan 

haknya dan dengan demikian pemegang ijin lokasi tersebut dapat 

meminta hak atas tanah negara, tetapi pemegang ijin lokasi 

tersebut tidak mempunyai hak apapun atas tanah yang ditujuk 

dalam ijin lokasi sebelum tanah tersebut dibebaskan. 

 Hak untuk menguasai dan menggunakan tanah tidak timbul dari 

ijin lokasi melainkan dari pembebasan tanah dan atau dari 

pemberian hak atas tanah dari negara. 

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ijin Lokasi 

 Dalam pelaksanaan atau permohonan ijin lokasi pemohon harus 

memenuhi persyaratan–persyaratan yang telah ditentukan, karena apabila 

persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi maka pelaksanaan pemberian dari 

ijin lokasi tidak dapat diberikan kepada pemohon. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi ijin lokasi adalah : 

1. Tanah atau lokasi 

 Dalam hal ini pemohon harus dapat menentukan dahulu lokasi yang 

akan ditunjuk sebagai tempat untuk melakukan kegiatan penanaman 

modal. Apakah lokasi ini cocok atau tidak cocok, sudah  sesuai atau tidak 
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dengan Rencana Tata Ruang Wilayah atau rencana lain yang dipakai 

sebagai acuan atau syarat lokasi. 

2. Jenis kegiatan Penanaman modal 

 Pemohon ijin lokasi harus menentukan jenis kegiatan karena hal ini 

dimungkinkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih peruntukan 

penggunaan tanah, disamping mempertimbangkan juga kesesuaiannya 

dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku sehingga dari hal tersebut akan 

tercipta suatu pemanfaatan tanah yang optimal, lestari, seimbang dan 

serasi. 

3. Luas tanah 

 Mengenai luas tanah yang akan diberikan harus melalui beberapa 

pertimbangan, antara lain yaitu dengan mempertimbangkan kemampuan 

dari pengusaha itu sendiri, jenis penggunaan yang akan diusahakan dalam 

jumlah kapasitas yang akan digunakan dalam kegiatan tersebut. 

Dari pertimbangan tersebut luas tanah yang dapat diberikan oleh Tim 

Koordinasi adalah : 

- Diberikan luas sepenuhnya sesuai dengan permohonan ijin lokasi 

- Diberikan luas sebagian dari permohonan 

- Ditolak atau permohonan ijin lokasi itu tidak disetujui 

4.  Status Tanah 

 Dalam permohonan ijin lokasi yang dijadikan sebagai objek ijin lokasi 

dapat berupa bidang-bidang tanah yang sudah bersertipikat atau yang 

sudah didaftarkan di Kantor Pertanahan tetap dapat juga bidang-bidang 
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tanah yang belum bersertipikat atau didaftarkan. Sebab status tanah yang 

dimiliki dalam objek ijin lokasi antara lain akan mempengaruhi dalam 

proses perolehan tanah dan apakah tanah itu sengketa atau tidak. 

5. Kepentingan pihak ketiga yang ada dilokasi yang dimohon 

 Tanah yang dijadikan objek ijin lokasi ini ada kalanya berhubungan 

dengan kepentingan pihak ketiga, misalnya dengan memberikan ganti rugi 

melalui kesepakatan, dengan memberikan fasilitas umum untuk 

masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. 

 

C. Hak dan Kewajiban pemegang Ijin Lokasi  

Setelah diterbitkannya Surat Ijin Bupati Tentang Persetujuan lokasi 

yang telah disetujui, pemegang ijin lokasi tidak terbebas begitu saja, karena 

setelah memperoleh ijin lokasi ini pemegang mempunyai hak dan kewajiban 

yang harus dipenuhi.  

Pemohon mendapatkan surat persetujuan ijin lokasi, maka pemohon 

telah mendapat ijin untuk membebaskan tanah pada areal tanah yang ditunjuk 

dalam ijin lokasi. Adapun pelaksanaan dalam pembebasan tanah tersebut 

dapat dilakukan dengan cara jual beli, memberikan ganti rugi atau dengan cara 

lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini tidak dibenarkan 

dilaksanakan melalui perantara namun dilaksanakan secara langsung kepada 

yang berhak. 

Selain itu bagi tanah yang bersangkutan atau yang ditunjuk dalam ijin 

lokasi belum dapat dibebaskan oleh pemegang ijin lokasi maka semua hak 
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atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan 

tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum 

dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak 

dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah bagi keperluan 

pribadi atau usaha sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku, serta 

kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lainnya. 

Dalam ijin lokasi pemegang ijin lokasi wajib menghormati 

kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sesuai dengan 

areal yang ditunjuk dalam ijin lokasi. Pemegang ijin lokasi dilarang menutup 

atau mengurangi aksebilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi dan 

menjaga serta melindungi kepentingan umum. 

Sesudah tanah yang bersangkutan terbebas dari haknya dari 

kepentingan pihak lain, oleh pemegang ijin lokasi maka kepada pemegang ijin 

lokasi selanjutnya dapat diberikan hak atas tanah, yang memberikan 

kewenangan kepada pemegang ijin lokasi untuk menggunakan tanah tersebut 

sesuai dengan ketentuan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya. 

Mengingat kegiatan perolehan tanah dilaksanakan dalam rangka akan 

dipergunakan untuk kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tujuan 

penanaman modalnya, maka pemegang ijin lokasi diwajibkan melaksanakan 

kegiatan pembangunan fisik dalam jangka waktu 2 tahun sejak jangka waktu 

ijin lokasi dan perpanjangan ijin lokasi berakhir. 

Setelah dalam proses kegiatan perolehan tanah, maka kepada 

pemegang ijin lokasi berkewajiban untuk melaporkan kepada Kantor 
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Pertanahan secara berkala setiap 3 bulan sekali mengenai perkembangan 

perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan ijin lokasi itu dan juga 

melaporkan dalam rangka pelaksanaan penggunaan tanah tersebut dalam 

bentuk kegiatan fisik yang dilaksanakan dari perusahaan pemegang ijin lokasi. 

Menurut Keputusan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2000 tentang 

Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum, dalam pelaksanaan proses 

permohonan ijin lokasi di Kabupaten Semarang tidak dikenakan redistribusi. 

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemberian ijin lokasi setelah 

diterbitkannya ijin lokasi maka guna keperluan tersebut Kantor Pertanahan 

Berkewajiban melaksanakan monitoring penyelenggaraan dan pemanfaatan 

tanah yang dilakukan oleh pemegang ijin lokasi. 

Kegunaan dari pengawasan ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya 

terjadi suatu pelanggaran baik dalam rangka perolehan tanah maupun dalam 

rangka kegiatan pemanfaatan tanah sesuai atau tidak dengan ijin yang 

diberikan. Disamping itu juga untuk mengetahui kemungkinan adanya 

hambatan-hambatan yang terjadi khususnya dalam perolehan tanah sehingga 

dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan permohonan 

perpanjangan ijin lokasi apabila diajukan. 

Kantor Pertanahan akan memberikan peringatan kepada pemegang ijin 

lokasi tentang penyimpangan terhadap ketentuan atau syarat-syarat yang telah 

ditetapkan dalam surat ijin Bupati tentang persetujuan lokasi/perpanjangan 

lokasi. 
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Peringatan tersebut dalam bentuk teguran tertulis yang diajukan kepada 

pemegang ijin lokasi karena telah menyimpang atau melanggar, baik dalam 

rangka kegiatan perolehan tanah maupun dalam rangka pemanfaatan tanahnya. 

Apabila dari peringatan atau teguran tersebut tidak menjadi perhatian 

dan dilaksanakan, maka untuk selanjutnya pemegang ijin lokasi akan dijatuhi 

sanksi, atas pelanggaran ijin lokasi atau perpanjangan ijin lokasi, sehingga 

akan mempunyai akibat ijin lokasi/perpanjangan ijin lokasi dapat dibatalkan 

oleh Bupati meskipun jangka waktu berlakunya ijin lokasi/perpanjangan 

belum habis. 

Begitu pula Kantor Pertanahan memberikan peringatan kepada 

pemegang ijin lokasi akan berakhirnya batas waktu yang diberikan dalam ijin 

lokasi. 

Dalam hal peringatan tersebut konsep suratnya disiapkan oleh Kepala 

Seksi Penata Gunaan Tanah dan ditandatangani oleh Kepala Kantor 

Pertanahan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil uraian dan pembahasan tersebut dapat dikemukakan 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Proses pemberian ijin lokasi di Kantor Pertanahan, diberikan kepada 

penanam modal yang bertujuan untuk menentukan letak lokasi, sehingga 

tidak tumpang tindih, pengendalian pemanfaatan tanah sehingga tidak 

salah dalam penggunaannya dan untuk memonitoring penanam modal 

dalam melakukan kegiatannya. 

Pemberian ijin lokasi sampai diterima Surat Keputusan adalah 18 hari 

kerja dari berkas diterima dengan lengkap dan benar. 

Proses pemberian ijin lokasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang 

dilakukan berdasarkan pada Peraturan-Peraturan, dan Undang-Undang 

yang berlaku yang mengatur tentang ijin lokasi. 

2.  Faktor-faktor yang mempengaruhi ijin lokasi adalah : 

a. Lokasi/letak tanah 

b.  Jenis kegiatan 

b. Luas tanah 

c. Status tanah 

d. Kepentingan pihak ketiga yang ada disekitar lokasi 
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3.   Hak dan kewajiban pemegang ijin lokasi adalah : 

a. Kewajiban pemegang ijin  lokasi adalah : 

1) Memberikan ganti rugi kepada warga yang terkena pembebasan 

tanah 

2) Membuat laporan setiap 3 bulan sekali tentang perkembangan 

perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan ijin lokasi 

dan juga melaporkan pelaksanaan penggunaan tanah  

b. Hak dari pemegang ijin lokasi adalah : 

1) Setelah  mendapatkan  Surat Persetujuan ijin lokasi maka 

pemegang ijin  lokasi  berhak untuk membebaskan tanah pada 

areal yang ditunjuk dalam ijin lokasi  

2) Pemegang ijin lokasi berhak untuk menggunakan tanah tersebut 

sesuai dengan ketentuan untuk melaksanakan rencana penanaman 

modalnya.  

B. Saran 

1. Mengingat tingkat persaingan antara daerah yang semakin ketat, 

hendaknya Pemerintah Kabupaten Semarang dalam menarik investor 

semakin lebih meningkatkan dibidang pelayanan dan kemudahan dalam 

proses perijinan serta adanya jaminan kepastian hukum sehingga 

mempermudah dan memperlancar serta menjamin ketenangan pihak 

investor. 
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2. Selain faktor-faktor yang mempengaruhi ijin lokasi hendaknya juga 

diperhatikan dalam hal pemberian ganti rugi agar pemilik hak atas tanah 

tidak terlalu dirugikan. 

3. Hendaknya Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang terus memonitoring 

pelaksanaan kegiatan penanam modal agar tidak salah dalam 

penggunaannya.  
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