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Abstrak – Perizinan menjadi aspek yang sangat penting bagi para pelaku usaha. Izin menjadi “nyawa” dari kegiatan 

usaha. Tanpa adanya izin, kegiatan usaha tidak akan dapat berjalan. Demikian pentingnya perizinan itu sehingga 

pemerintah terus berusaha memperbaiki sistem perizinan yang ada di Indonesia. Betapa pun sistem dibuat, tidak ada 

sistem yang sempurna. Kekurangan dari sebuah sistem dapat ditemukan dalam banyak hal. Penelitian ini didasarkan 

pada metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep melalui 

studi kepustakaan. Penelitian ini berusaha membedah problematika yang ada dalam berbagai sistem perizinan di 

Indonesia dan menemukan solusi serta memberikan rekomendasi atas berbagai problematika tersebut. 
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I. Latar Belakang 

Pembahasan dalam makalah ini berfokus pada investasi langsung terkait dengan 

adanya sengketa yang muncul dalam pelaksanaannya. Sengketa yang akan dibahas adalah 

wacana pembangunan pabrik Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah (selanjutnya 

disebut Pabrik SI), yang mendapatkan penolakan dari warga di pegunungan Kendeng, 

berbagai organisasi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Menurut para pihak yang 

tidak setuju, pembangunan Pabrik SI akan mengganggu keberlangsungan ekosistem di 

sekitar pegunungan Kendeng. Terganggunya ekosistem akan sangat berpengaruh juga 

terhadap pekerjaan dari warga sekitar, mengingat mayoritas warga bekerja sebagai petani. 

Warga telah mengajukan gugatan terhadap izin operasional pabrik yang 

diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah. Gugatan diputus tidak diterima (niet 

onvantkelijk verklaard/NO) pada tingkat pertama dan banding. Gugatan baru dikabulkan 

pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA). Atas dasar putusan 

PK tersebut, warga bersikukuh agar Gubernur Jawa Tengah dan jajarannya, serta PT 

Semen Indonesia selaku investor dapat menaatinya dengan tidak melanjutkan 

pembangunan Pabrik SI. 


