BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu
Beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan mengenai valuasi
properti dengan menggunakan metode highest and best use dan tentang
optimalisasi di antaranya adalah Mubayyinah dan Utomo (2012) yang melakukan
penelitian dengan judul “Analisa Highest and Best Use (HBU) Lahan “X” untuk
Properti Komersial”. Penelitian tersebut dilatarbelakangi pada pertumbuhan
penduduk Surabaya yang pesat menyebabkan kebutuhan lahan meningkat,
namun tidak seiring dengan ketersediaan lahan yang semakin terbatas. Oleh
karena itu, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan lahan agar bisa diperoleh
optimalisasi pada keterbatasan lahan.
Optimalisasi tersebut berupa penggunaan lahan dengan mendirikan
sebuah properti yang dapat memberikan keuntungan sehingga nilai pasar dari
suatu lahan menjadi tinggi. Lahan “X” yang berlokasi di Jalan Raya Dr. Sutomo
no. 79-81 mempunyai luas 820 m2 dan berada di area yang berpotensi untuk
dikembangkan menjadi alternatif properti komersial seperti apartemen, hotel,
perkantoran, dan pertokoan. Penentuan nilai lahan “X” bergantung pada
penggunaan lahan.
Metode yang digunakan adalah Highest and Best Use (HBU), yaitu secara
fisik dimungkinkan, secara hukum diijinkan, layak secara finansial, dan memiliki
produktivitas maksimum. Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut adalah
alternatif hotel sebagai penggunaan lahan terbaik yang memiliki nilai lahan
tertinggi yaitu sebesar Rp. 13.148.307/m2.
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Akmaludin dan Utomo (2013) melakukan penelitian dengan judul “Analisis
Highest and Best Use (HBU) pada Lahan Jl. Gubeng Raya No. 54 Surabaya”.
Tujuan penelitian tersebut adalah untuk menganalisis pemanfaatan lahan di
Jalan Gubeng Raya No. 54 Surabaya, supaya lahan tersebut dapat memberi
manfaat yang maksimal serta efisien, sehingga hasilnya dapat dirasakan untuk
pembangunan wilayah tersebut.
Metode yang digunakan untuk menganalisis pemanfaatan lahan tersebut
adalah metode HBU dengan mengimplementasikan empat fungsi analisis, yaitu
dibenarkan oleh peraturan (legal permissible), layak secara fisik (physically
feasibility), dan layak secara finansial (financially feasible), serta profitabilitas
maksimal.
Setelah dilakukan analisis Highest and Best Use (HBU) pada lahan di Jl.
Gubeng Raya No. 54 Surabaya seluas 1.150 m2 yang direncanakan akan
dibangun hotel, maka dapat disimpulkan bahwa lahan tersebut berpotensi untuk
dikembangkan menjadi properti komersial seperti hotel, apartemen, perkantoran
dan pertokoan. Analisis tersebut menggunakan tinjauan terhadap aspek fisik,
legal, finansial dan produktivitas maksimumnya. Dari hasil penelitian tersebut
didapatkan alternatif properti komersial hotel yang memiliki penggunaan tertinggi
dan terbaik pada pemanfaatan lahan dengan nilai lahan Rp. 67.069.980,31/m2.
Utami dan Utomo (2015) melakukan penelitian yang berjudul “Analisa
Highest and Best Use pada Lahan Kosong di Kawasan Wisata Ubud”. Penelitian
tersebut bertujuan untuk menganalisis penggunaan lahan di kawasan wisata
Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali agar bisa diperoleh keputusan untuk menentukan
peruntukan lahan kosong yang berada di kawasan wisata Ubud untuk
memperoleh keuntungan maksimum bagi investor.
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Penelitian tersebut mengambil studi kasus pada lahan kosong seluas 7.343
m2 yang berada di Jalan Raya Tegalalang, Banjar Sapat, Desa Tegalalang,
Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali. Dimana lokasi lahan
masih berada di kawasan wisata Ubud.
Metode yang digunakan untuk menganalisa penggunaan terbaik dan
tertinggi dari properti adalah metode Highest and Best Use (HBU). Kegunaan
tertinggi dan terbaik untuk tanah kosong harus mempertimbangkan hubungan
antara kegunaan yang ada pada saat ini dengan semua kegunaan potensialnya.
Hasil yang diharapkan yaitu didapatkan nilai tertinggi dan terbaik dari suatu
properti yang secara legal diijinkan, secara fisik memungkinkan, dan layak
secara finansial pada lahan yang ditinjau.
Hasil yang didapatkan adalah penggunaan alternatif 1 mix used antara villa
60% dan spa center 40% yang menghasilkan nilai tertinggi dan terbaik. Dimana
alternatif 1 menghasilkan peningkatan produktivitas sebesar 829% dan nilai
lahan yang didapat adalah Rp 10,263,207 per m2.
Setiawan

(2015)

melakukan

penelitian

dengan

judul

“Optimalisasi

Pendapatan Tanah Kas Desa di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya
Kabupaten Kampar Tahun 2009-2013”. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk
mencari tahu penyebab tidak tercapainya target pendapatan dari tanah kas desa
yang telah ditentukan oleh pemerintah desa dan mencari tahu bagaimana
melakukan optimalisasi pendapatan dari pengelolaan tanah kas desa.
Obyek penelitian adalah tanah kas desa di Desa Batang Batindih
Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Dimana metode penelitian yang
diterapkan adalah metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui
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wawancara dan dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan
metode kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan tidak
optimalnya pendapatan dari pemanfaatan tanah kas desa adalah regulasi
peraturan (PERDES) yang belum disahkan, rendahnya sumber daya manusia
dalam mengetahui tugas dan kinerjanya sebagai aparatur pemerintah desa,
kurangnya inisiatif pemerintah desa dalam memanfaatkan pendapatan asli desa
khususnya tanah kas desa, kurangnya pasrtisipasi dan tanggung jawab
masyarakat desa terhadap tanah kas desa, dan tingkat pendidikan masyarakat
desa yang masih rendah.
Sementara itu, upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan
pendapatan dari pemanfaatan tanah kas desa adalah meningkatkan kesadaran
dan rasa tanggung jawab pemerintah desa agar lebih aktif dalam menangani
peraturan desa (PERDES), meningkatkan sumber daya manusia dalam dalam
mengetahui tugas dan kinerjanya sebagai aparatur pemerintah desa dan
memberdayakan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan
aspirasi dan inovasi (perubahan) untuk optimalisasi penerimaan pendapatan
tanah kas desa di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten
Kampar.
Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas maka dapat dijelaskan
bahwa metode highest and best use dapat digunakan untuk membantu
menganalisis pemanfaatan lahan secara optimal dengan mempertimbangkan
aspek legal, aspek ekonomi (finansial), dan aspek fisik.
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2.2 Tanah Kas Desa
UU 6/2014 Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa desa “kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.” Selanjutnya, dalam Permendagri 4/2007 Pasal 2 ayat (1), dijelaskan
bahwa desa memiliki kekayaan desa yang berupa “tanah kas desa, pasar Desa,
pasar Hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan Ikan yang dikelola
oleh desa, dan lain-lain kekayaan milik desa”.
Eksistensi tanah kas desa sebagai kekayaan desa tersebut diperjelas lagi
dalam UU 6/2014 Pasal 76 ayat (1) yang berbunyi “Aset desa dapat berupa
tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu,
bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa,
mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa”. Tanah kas
desa tumbuh berdasarkan tradisi/adat istiadat yang berkembang dan

hidup

dikalangan masyarakat. Hasil dari tanah kas desa ini dipergunakan untuk
membiayai penyelenggaraan rumah tangga desa (Setiawan, 2015).
Tanah kas desa di beberapa wilayah disebut juga sebagai tanah bengkok
atau tanah ganjaran, yaitu bidang-bidang tanah garapan suatu desa yang
diperuntukkan kesejahteraan para aparatur desa, mengingat dalam melakukan
pekerjaannya sebagai aparatur desa, organ tersebut tidak mendapatkan gaji,
karena itu, organ tersebut diberikan lahan garapan yang dapat dimanfaatkan
secara ekonomis dan diambilnya secara menjabat (Kuncoro, 2015:30).
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Berbeda dengan Kuncoro tersebut, maka Wiradi dan Makali (2009)
membedakan tanah bengkok dengan tanah kas desa. Menurut Wiradi dan Makali
(2009), tanah kas desa, yang disebut dengan tanah bondo desa atau tanah
titisara adalah tanah pertanian milik desa yang secara berkala biasanya
disakapkan atau disewakan dengan cara dilelang lebih dahulu. Hasilnya, menjadi
kekayaan desa yang biasanya dipergunakan untuk keperluan-keperluan desa,
baik sebagai sumber dana anggaran rutin maupun untuk pembangunan.
Sedangkan tanah bengkok adalah tanah pertanian (umumnya berupa sawah)
milik desa yang diperuntukkan bagi pamong desa, terutama lurah (kepala desa)
sebagai „gaji‟nya selama menduduki jabatan tersebut. Setelah tidak menjabat,
maka tanah tersebut dikembalikan kepada desa untuk diberikan kepada pejabat
yang baru.
Dengan demikian, tanah kas desa merupakan kekayaan atau aset desa
yang merupakan lahan garapan miliki desa, yang hasilnya ditujukan untuk
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

2.3 Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa
Pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa diatur dalam tata
perundang-undangan, mulai dari tingkat pusat sampai daerah, termasuk
pedesaan. Hal ini karena tanah kas desa merupakan kekayaan atau aset desa
yang harus dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-sebesar kemakmuran dan
kesejahteraan masyarakat. UU 6/2014 Pasal 77 menjelaskan tentang tata cara
pengelolaan kekayaan desa bahwa:
1. Pengelolaan

kekayaan

milik

Desa

dilaksanakan

berdasarkan

asas

kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi,
efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
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2. Pengelolaan

kekayaan

milik

Desa

dilakukan

untuk

meningkatkan

kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan
pendapatan Desa.
3. Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa
berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
Lebih lanjut, Permendagri 4/2007 Pasal 15 menjelaskan tentang tata cara
pengelolaan tanah kas desa sebagai berikut:
1. Kekayaan Desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan
pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk
kepentingan umum.
2. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan
desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
3. Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah
lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.
4. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
5. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan
setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari
Bupati/Walikota dan Gubernur.
Selanjutnya, pemanfaatan kekayaan desa diatur dalam Permendagri
4/2007 Pasal 9 bahwa pemanfaatan kekayaan desa yang bisa digunakan untuk
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meningkatkan pendapatan desa dengan cara sewa, pinjam pakai, kerjasama
pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna.
Pasal 9 dan 15 tersebut menjelaskan bahwa sebagai salah satu bagian
dari kekayaan desa, maka tanah kas desa tidak dapat diperjualbelikan tanpa
persetujuan seluruh warga desa namun boleh disewakan oleh mereka yang
diberi hak untuk mengelolanya.
2.3.1 Kerja Sama Operasi (KSO)
Kerjasama Operasi (KSO) atau Joint Operation Scheme (JSO) adalah
perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing sepakat untuk
melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak
usaha yang dimiliki dengan menanggung keuntungan dan kerugian secara
bersama (Gunawan, 2013). Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara Nomor: PER-06/MBU/2011 tentang Pedoman Pendayagunaan Aktiva
Tetap Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut sebagai Permen BUMN
PER-06/MBU/2011) Pasal 1 angka 11 menyebutkan bahwa Kerjasama operasi
adalah kerjasama dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara
BUMN dengan mitra kerjasama, dimana BUMN ikut terlibat dalam manajemen
pengelolaan.
Para Pihak dalam Perjanjian KSO (Gunawan, 2013) adalah:
1. Pemilik Aset adalah pihak yang memiliki aset dan/atau hak usaha yang
digunakan sebagai obyek atau sarana Kerjasama Operasi. Misalnya pemilik
tanah untuk dibangun gedung perkantoran di atasnya dalam perjanjian KSO.
2. Investor adalah pihak yang menyediakan dana, baik seluruh atau sebagian,
untuk memungkinkan aset/atau hak usaha milik pihak lain diberdayakan atau
dimanfaatkan dalam KSO.
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Lebih

lanjut,

Gunawan

(2013)

menjelaskan

bahwa

dalam

perkembangannya, KSO dapat dilakukan dengan mendirikan badan hukum
(separate legal entity) terpisah dari badan hukum para pihak dalam KSO. Selain
itu, KSO juga dapat diwujudkan tanpa mendirikan badan hukum (separate legal
entity) terpisah dari badan hukum para pihak dalam KSO, yang dapat berbentuk:
1. Pengendalian Bersama Operasi (PBO) dan Pengendalian Bersama Aset
(PBA), dimana masing-masing pihak dalam perjanjian KSO memiliki kendali
atas operasi atau aset KSO( jointly controlled);
2. Pengendalian sepihak, dimana hanya satu pihak dari para pihak dalam
perjanjian KSO yang memiliki kendali atas aset dan operasi KSO.
Sementara, secara hukum, pengaturan KSO tertuang dalam Bab Kesatu
dan Kedua KUH.Perdata sebagai lex generalis dan berlaku ketentuan khusus
tentang obyek atau materi perjanjian KSO sebagai lex specialis. Di mana dalam
hal ini prinsip hukum yang berlaku adalah lex specialis derogat legi generalis
(Gunawan, 2013).
Bentuk-bentuk operasional KSO sangat bervariasi dan berkembang selaras
dengan kebutuhan para partisipannya. Dua bentuk KSO yang populer adalah
bentuk bangun, kelola, serah (Build, Operate, Transfer/BOT); dan bentuk
bangun, serah, kelola (Build, Transfer, and Operate/BTO) (Gunawan, 2013; IAI,
1998). Dua bentuk tersebut bisa dikombinasikan dengan Perjanjian Bagi Hasil
(PBH) atau Perjanjian Bagi Pendapatan (PBP) dengan cara tertentu.

2.3.2 Built Operate Transfer (BOT)
Telah disebutkan di muka bahwa bentuk operasional dari perjanjian KSO
ada dua, yaitu built operate transfer (BOT) dan built transfer operate (BTO).
Perbedaan kedua bentuk perjanjian tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1.
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Tabel 2.1. Perbedaan antara Model BOT dan BTO dalam KSO
Pihak
Investor

Pemilik Aset

BOT
Membangun di atas aset dan/atau
hak usaha.
Mengelola aset dan/atau hak usaha
dan membayar bagi hasil kepada
pemilik aset dan/atau hak usaha.
Menyerahkan aset kepada pemilik
aset dan/atau hak usaha di akhir
masa konsensi.
Menyerahkan aset dan/atau hak
usaha untuk dikelola.
Mendapatkan bagi hasil;

Mendapatkan seluruh aset dan/atau
hak usaha sesuai perjanjian dari
investor di akhir masa konsesi

BTO
Membangun di atas aset dan/atau
hak usaha.
Menyerahkan apa yang telah
dibangunnya kepada pemilik aset
dan/atau hak usaha.
Menerima bagi hasil dari pemilik
aset dan/atau hak usaha selama
masa konsensi.
Menyerahkan aset atau hak usaha.
Mengelola apa yang telah dibangun
investor dan secara periodik
membagi pendapatan.
Mendapatkan seluruh aset
dan/atau hak usaha sesuai
perjanjian dari investor di akhir
masa konsensi.

Sumber: Gunawan, 2013.
Tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa pada model BOT, maka investor akan
membangun sebuah proyek di atas aset yang dimiliki oleh pemilik, mengelola,
dan membayar bagi hasil kepada pemilik aset, dan kemudian menyerahkan aset
kembali kepada pemilik jika periode perjanjian (kontrak) telah berakhir.
Sementara itu, dalam model BTO, maka investor akan membangun proyek di
atas aset yang dimiliki oleh pemilik aset, kemudian menyerahkan proyek yang
telah dibangunnya dan menerima bagi hasil dari pemilik sampai berakhirnya
masa perjanjian.
Dalam prosedur BOT, investor atau kontraktor yang dipilih melakukan
perancangan, konstruksi, pengoperasian (operasionalisasi), dan memelihara
fasilitas untuk periode tertentu sesuai dengan kesepakatan. Pendekatan seperti
ini meningkatkan insentif dan kualitas proyek yang tinggi, karena kontraktor
bertanggung jawab pada aktivitas operasional dari fasilitas yang dibangun
setelah masa pembangunan. Pihak pemilik, dalam hal ini tidak ikut menanggung
risiko finansial dan kompensasi finansial, karena pihak kontraktor selaku
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pengelola yang menangani pembayaran dan pembiayaannya (Hussey dan Hall,
2008: 21; Buxbaum dan Ortiz, 2009: 8).
Model kerjasama seperti ini biasanya dilakukan oleh pihak pemerintah dan
swasta saat melakukan privatisasi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abeyratne
(2014:156) bahwa built over transfer (BOT) merupakan sebuah bentuk perjanjian
kerjasama yang dibuat antara pihak swasta dengan pemerintah, dimana pihak
swasta merencanakan dan mendesain dan mengimplementasikan bidang
tersebut sampai pada periode tertentu, dan jika periode yang telah ditentukan
telah habis maka pemerintah akan mengambil alih keseluruhan penanganan
sektor tersebut.
Berkaitan dengan pengelolaan tanah kas desa, maka Permendagri 4/2007
Pasal 13 juga mengatur tentang dasar pemanfaatan tanah kas desa dengan
sistem BOT ataupun BTO, bahwa “pemanfaatan kekayaan desa berupa bangun
serah guna dan bangun guna serah dilakukan atas dasar:
a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan
pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum.
b. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa untuk
penyediaan bangunan dan fasilitas.

2.4 Highest and Best Use
Ide dasar dari konsep highest and best use adalah bahwa nilai pasar
seharusnya menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam membuat keputusan
mengenai tingkat pengembalian atas aset yang berada di bawah pengendalian
perusahaan (Walton, 2011). Saat akan mengambil keputusan untuk membangun
sebuah proyek, maka beberapa skenario pengembangan dan pembiayaan bisa
dilakukan melalui arsitek maupun perencana. Para teknisi dan manajer proyek
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dapat mengestimasi biaya pengganti yang mungkin terjadi akibat kondisi
lingkungan tertentu untuk mengakomodasi penggunaan biaya yang telah
diproyeksikan. Investor real estate, pengembang, dan broker harus dapat
mengkuantifikasi harga pembeli yang paling mungkin untuk dicapai oleh pembeli
agar dapat segera mendapatkan pengembalian untuk pembiayaan yang telah
dilakukan. Beberapa hal juga harus dipertimbangkan selain unsur finansial,
seperti liability risk, tingkat dukungan pemerintah, potensi keterjadian recovery
dari beberapa biaya pengantian/biaya pencegahan yang mungkin timbul dari
pihak ketiga, dan juga biaya untuk konsultan hukum ataupun konsultan
keuangan jika menggunakan jasa konsultan hukum dan keuangan (Ackerman
dan Dynkowski, 2006:48).
Metode HBU merupakan metode yang dapat menentukan penggunaan
lahan yang paling mungkin digunakan baik secara fisik (physically possible),
tepat (appropriately justified), diizinkan secara hukum (legally permissible), layak
secara finansial (financially feasible), dan yang memberi hasil dengan nilai
tertinggi, yang mana konsep ini dipusatkan pada basis nilai pasar (Wyatt, 2013).
HBU dari suatu properti tidak tergantung dari analisis subjektif, siapa pemilik,
pengembang maupun penilai properti sekalipun, tetapi HBU ini tercipta akibat
adanya kekuatan persaingan pada pasar dimana properti tersebut terletak
(Akmaluddin dan Utomo, 2013).
Friedman dan Lindeman (2010:201) memberi definisi model highest and
best use berikut empat kriteria yang harus diimplementasikan dalam melakukan
analisis dengan model HBU terhadap pengunaan lahan, yaitu bahwa dalam
konsep HBU merupakan konsep yang mempertimbangkan penggunaan tanah
kosong atau properti yang paling mungkin untuk digunakan secara fisik dan

20

secara hukum, dimana penggunaan tanah atau properti tersebut harus dapat
memberikan nilai tertingi.
Definisi tersebut mencakup penggunaan tanah kosong dan penggunaan
properti. Dimana masing-masing jenis aset memiliki faktor-faktor yang berbeda
saat melakukan analisis HBU (Friedman dan Lindeman, 2010:201).
1. Untuk tanah kosong, maka beberapa pertimbangan yang harus ada dalam
model HBU adalah adanya beberapa dasar/alasan, pengunaan alternatif,
penggunaan lahan yang memberikan nilai tanah terkini yang paling tinggi
(highest present value), biaya tenaga kerja, modal, dan koordinasi.
Penggunaan properti yang berbasis asumsi bahwa tanah yang kosong
tersebut dapat dikosongkan melalui perataan tanah untuk selanjutnya
dilakukan perbaikan.
2. Untuk penggunaan terhadap properti yang sudah ada, maka properti yang
sudah ada tersebut harus direnovasi atau dipertahankan sepanjang properti
tersebut madih bisa memberikan kontribusi terhadap nilai pasar properti
secara keseluruhan, atau bisa juga dilakukan perataan properti jika memang
biaya perbaikan yang dilakukan akan lebih mahal dan tidak mampu
memberikan tingkat pengembalian yang tinggi seperti jika membangun
properti yang baru.
Empat kriteria yang harus dipenuhi dalam model ini adalah legal
permissibility (diizinkan secara hukum), physical possibility (kondisi fisik yang
paling memungkinkan), financial feasibility (layak secara finansial), dan maximum
profitability (profitabilitas maksimal) (Bone, 2006:69; Schram, 2006:43; Munizzo
dan Musial, 2009:105; Munizzo dan Musial, 2011:188; Friedman dan Lindeman,
2010:201; Wyatt, 2013: Ch.8).
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2.4.1 Legally Permissible
Analisis terhadap peraturan dan hukum yang berlaku yang mendasari
sebuah pengambilan keputusan harus dilakukan. Analisis legal permissible
membantu appraiser atau tim penilai dalam membuat determinasi atas
penggunaan yang diizinkan di bawah payung hukum dan kemungkinan adanya
perubahan hukum yang diharapkan (Munizzo dan Musial, 2009:105). Utami dan
Utomo (2015) menjelaskan bahwa aspek legal adalah aspek pertama yang
dianalisa dalam metode Highest and Best Use.
Bone (2006:69) menjelaskan bahwa pada dasarnya, pemerintah secara
signifikan memberi batasan dalam penggunaan tanah, sehingga dalam analisis
highest and best use harus mempertimbangkan apa yang harus dilakukan untuk
menggunakan tanah itu, atau apa yang akan diizinkan oleh pemerintah terkait
penggunaan tanah tersebut. Dalam analisis ini, pertimbangan terhadap peraturan
pemerintah akan mempengaruhi nilai properti, termasuk pajak properti, izin
pendirian bangunan, biaya-biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan
dalam peraturan, dan sebagainya.
Utami dan Utomo (2015) menjelaskan bahwa aspek legal meliputi zoning
dan building codes. Peraturan bangunan ini meliputi Zoning, Garis Sempadan
Bangunan (GSB), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan
(KLB), dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB). Akmaluddin dan Utomo (2013)
juga menjelaskan bahwa hal yang perlu dikaji dalam aspek legal yaitu
peruntukan (zonning), aturan mengenai bangunan, bangunan bersejarah, dan
peraturan-peraturan yang berkenaan dengan lingkungan. Bila tidak terdapat
private restrictions, kegunaan properti biasanya ditentukan oleh zoningnya yang
berhubungan dengan pilihan-pilihan penggunaan tanah yang telah ditetapkan
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oleh pemerintah. Peraturan-peraturan bangunan yang perlu diperhatikan antara
lain batasan ketinggian bangunan, garis sempadan, rasio luas tanah yang boleh
didirikan bangunan.
Sementara itu, Munizzo dan Musial (2009:105) menyatakan bahwa
pertanyaan yang bisa diajukan saat melakukan analisis legal permissible di
antaranya adalah tidak adanya izin terhadap zona tertentu, tetapi mungkin
secara hukum kekuasaan memungkinkan terjadinya perubahan atas adanya
perizinan terhadap zona tersebut. Lebih lanjut, Munizzo dan Musial (2011:188)
menjelaskan bahwa aspek hukum yang harus diperhatikan dalam penggunaan
lahan adalah zoning laws, ordinances, dan peraturan pemerintah lainnya.
Berdasarkan uraian di atas, maka legal permissible merupakan salah satu
elemen dalam analisis HBU, yang di dalamnya menganalisis peraturan-peraturan
mengenai zoning (peruntukan) dan peraturan pemerintah lainnya yang
berhubungan dengan lahan dan bangunan, serta dampaknya terhadap
lingkungan.

2.4.2 Physically Possible
Analisis highest and best use harus dapat menganalisis hal yang paling
layak dan mungkin secara fisik. Faktor fisik yang harus diperhatikan meliputi
ukuran dan bentuk paket, topografi, kapasitas load-bearing, dan ketersediaan
utilitas (fasilitas) (Bone, 2006:69). Di dalam menganalisis aspek fisik ini, Munizzo
dan Musial (2011:188) memberi pedoman beberapa pertanyaan, seperti:
1. Perbaikan seperti apa yang ideal untuk tempat ini?
2. Perbaikan apa yang memberikan keuntungan maksimal dari tempat ini dan
mampu memenuhi permintaan saat ini dan di masa yang akan datang?
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3. Apakah bisa dilakukan perubahan alternatif yang diterima akal, seperti
mengumpulkan atau menghimpun properti yang ada di sekitarnya, untuk
mengakomodasi higher and better use? sesuai dengan pasar alternatif dari
penggunaan properti.
Akmaluddin dan Utomo (2013) menjelaskan bahwa dalam aspek fisik hal
yang harus ditinjau untuk lahan kosong adalah ukuran, bentuk tanah, luas,
ketinggian serta kontur tanah. Sedangkan pada lahan yang telah terdapat
properti diatasnya tergantung pada pertimbangan luas, desain dan kondisi dari
properti. Pada lokasi yang memiliki bentuk tanah, kontur yang tidak teratur akan
menyulitkan pembuatan perencanaan pembangunan properti dilokasi tersebut.
Ukuran, bentuk, daerah, kemiringan, aksesibilitas serta risiko alami daerah
bencana seperti banjir atau gempa bumi akan berdampak terhadap penggunaan
suatu lahan tersebut. Sementara itu, Utami dan Utomo (2015) dalam kajian
empirisnya menjelakan bahwa indikator yang dianalisa dalam aspek fisik ini
meliputi ukuran lahan, lokasi lahan, aksesbilitas dan utilitas.

2.4.3 Financially Feasible
Dengan mempertimbangkan aspek keuangan sebagai faktor penentu dan
sebagai tahap evaluasi untuk memutuskan apakah suatu bisnis yang akan
dijalankan cukup menguntungkan untuk didirikan, maka pada aspek ini akan
dilakukan pengkajian mengenai pendanaan usaha, berapa jumlah yang
dibutuhkan untuk membangun dan mengoperasikan bisnis (total business cost),
serta dari mana kemungkinan dana tersebut dapat diperoleh. Didalam aspek
keuangan akan dievaluasi apakah proyeksi tesebut menguntungkan atau tidak,
dan juga membuktikan apa yang telah dilakukan pada analisa terdahulu apakah
dapat direalisasikan menurut persyaratan keuangan.
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Saat mempertimbangkan untuk memanfaatkan tanah, maka faktor yang
harus dipertimbangkan adalah faktor permintaan pasar atas pemanfaatan tanah
tersebut.

Semua

pemanfaatan

tanah

harus

bisa

menghasilkan

tingkat

pengembalian yang positif (Bone, 2006:69). Secara spesifik kajian aspek
keuangan dalam bertujuan untuk (Suliyanto, 2010:184):
1. Menganalisis sumber dana untuk menjalankan usaha.
2. Menganalisis besarnya kebutuhan biaya investasi yang diperlukan.
3. Menganalisis besarnya kebutuhan modal kerja yang diperlukan.
4. Memproyeksikan rugi laba perusahaan yang akan dijalankan.
5. Memproyeksikan arus kas dari usaha yang akan dijalankan.
6. Memproyeksikan neraca dari usaha yang akan dijalankan.
7. Menganalisis sumber dana untuk menjalankan bisnis.
8. Menganalisis tingkat pengembalian investasi yang ditanamkan dengan
berdasarkan analisis kelayakan investasi.
Munizzo dan Musial (2011:188) memandu mengenai kelayakan finansial
dengan pertanyaan “apakah proyek tersebut lebih mampu mengejar kekayaan
dibandingkan yang lain?”.
Bone (2006:69) menjelaskan beberapa faktor dalam kelayakan finansial
adalah pendapatan kotor harus lebih besar daripada jumlah yang diperlukan
untuk biaya operasional, hutang, dan amortisasi modal. Akmaluddin dan Utomo
(2013) melakukan analisis kelayakan keuangan dengan memperhatikan tingkat
kekosongan, biaya operasi, pendapatan bersih (net operating income) dan
tingkat pengembalian. Nilai properti dapat diketahui dari hasil perhitungan Net
Operating Income (NOI) dibagi dengan tingkat kapitalisasi. Capitalization rate
didapat dari safe rate atau dapat dicari ditambah atau dikurang dengan tingkat
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risiko. Dengan demikian, nilai properti dapat dihitung dengan rumus sebagai
berikut:
NP =

NOI
R

NOI = PK – TK – O
R = SR + TR
Di mana:
NP

:

Nilai Properti

NOI :

Net operating income

R

:

Capitalization ratio

PK

:

Pendapatan kotor

TK

:

Tingkat pengeluaran kotor

O

:

Biaya operasional

SR

:

Safe rate (safe rate dapat dicari dengan rata-rata suku bunga
deposito 4 Bank besar)

TR

:

Suliyanto

Tingkat risiko
(2010:184)

menjelaskan

bahwa

seorang

pebisnis

perlu

menganalisa unsur-unsur pendanaan sebagai berikut:
1. Berapa kebutuhan keuangan awal untuk bisnis tersebut. Untuk bisnis jasa,
kebutuhan dana relatif lebih kecil daripada bisnis produksi (tergantung skala
bisnis), karena tidak perlu membutuhkan mesin dan peralatan yang besar.
Selain itu, bisnis jasa memiliki risiko yang lebih kecil daripada bisnis produksi.
2. Dari mana akan diperoleh dana tersebut (karena tidak harus 100% adalah
dana milik sendiri, dapat juga ditambah dengan pinjaman). Bisnis yang
berhasil juga dapat mengelola uangnya dengan baik. Setiap rupiah yang
dikeluarkan harus dapat menghasilkan lebih dari 1 rupiah. Bisnis tidak harus
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takut dengan pinjaman sepanjang bisnis yang dijalankan qualified dan
pebisnis dapat mengembalikan pinjaman pokok dan bunganya.
3. Ke mana harus meminjam (bank, saudara, teman, orang tua, pegadaian, dan
sebagainya). Pemilihan sumber pinjaman harus memperhitungkan tingkat
bunga, risiko, kemudahan, syarat, dan profesionalisme lembaganya. Jika
masih ragu meminjam dari lembaga keuangan (bank atau non bank), maka
tidak ada salahnya meminjam dari pihak kerabat atau teman.
4. Bagaimana mengalokasikan dana tersebut: sebelum memulai bisnis harus
jelas berapa dana akan dialokasikan untuk pembelian peralatan, mesin, dan
aktiva tetap lainnya dan berapa dana yang akan dialokasikan untuk pembelian
perlengkapan dan aktiva lancar lainnya.
5. Untuk membeli apa saja yang dibutuhkan pertama kali (investasi). Bisnis yang
berbeda menentukan barang investasi yang berbeda pula. Kebutuhan barang
investasi ini harus dirinci sesuai dengan kebutuhan baik jenis maupun
jumlahnya sesuai dengan skala bisnis. Pilihan supplier juga tentunya harus
diperhatikan agar memperoleh harga yang wajar dan garansi serta service
terhadap mesin atau peralatan yang dibeli.
6. Selanjutnya bagaimana rencana arus kas ke depan dalam operasional. Pada
tahap ini harus dilakukan perencanaan tenaga kerja (berapa orang, untuk
jabatan apa saja, bagaimana kualifikasinya dan spesifikasi pekerjaan yang
akan dilakukan, berapa gajinya, darimana memperoleh karyawan tersebut,
dan bagaimana sistem seleksinya). Dari sini akan diketahui berapa biaya
tenaga kerja per minggu atau per bulan. Jika digabungkan dengan biayabiaya lainnya akan diperoleh rencana biaya (outflow) per bulan atau per
tahun. Selain itu, harus juga diprediksi omzet per hari atau per minggu atau
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per bulan sehingga diperoleh data rencana omzet (inflow) yang akhirnya
dapat membuat cash flow ke depan.
7. Kelayakan finansial. Kelayakan finansial dapat dihitung jika cash flow telah
dibuat. Kriteria layak secara finansial, yaitu dengan menggunakan metode
BEP, Net Present Value (NPV), Payback Period (PP), Internal Rate of Return
(IRR), Profitability Index (PI).
a. Net Present Value (NPV)
Suliyanto (2010:200) menjelaskan metode Net Present Value (NPV)
digunakan untuk mengurangi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada
Payback Period (PP). Metode net present value merupakan metode yang
dilakukan dengan cara membandingkan nilai sekarang dari aliran kas
masuk bersih dengan nilai sekarang dari biaya pengeluaran untuk
investasi. Perhitungan NPV secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut:
n

NPV  
t 1

CFt
 Io
(1  k ) t

Dimana :
CFt = Aliran kas per tahun pada periode t
Io

= Investasi awal pada tahun ke 0

K = Suku bunga (discount rate)
Kriteria penilaian dari metode ini adalah:
a. NPV > 0, usulan proyek diterima
b. NPV < 0, usulan proyek ditolak
c. NPV = 0, nilai perusahaan tetap walaupun proyek diterima atau
ditolak.
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b. Payback Period (PP)
Payback Period (PP) digunakan untuk memperkirakan lama waktu
yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi dan modal kerja yang
ditanam. Cepat atau lambatnya waktu pengembalian modal ini sangat
terkait dengan dua hal, yaitu naik turunnya penerimaan. Hal ini terkait
dengan naik turunnya produksi serta naik dan turunnya biaya operasional.
Bila produksi dapat ditargetkan tinggi dengan perkiraan harga jual yang
tinggi pula maka pengembalian modal akan berlangsung dalam jangka
waktu yang singkat (Ali, 2009:103). Rumus untuk menghitung Payback
Period (PP) sebagai berikut:
Nilai Investasi

Payback Period = Kas Masuk Bersih ×1 tahun
Metode Payback Period (PP) memiliki kelebihan dan kelemahan.
Kelebihan metode payback period adalah mudah dihitung dan dimengerti.
Disamping itu, payback period memberikan informasi mengenai risiko dan
likuiditas proyek. Bisnis yang payback period pendek memiliki risiko yang
lebih kecil dan likuiditas yang lebih baik. Sedangkan kelemahan metode
payback period adalah mengabaikan arus kas setelah payback period dan
nilai waktu uang. Payback period dinyatakan layak apabila periode waktu
yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal lebih pendek dari
jumlah tahun dalam masa periode penilaian (Suliyanto, 2010:244).
c. Internal Rate of Return (IRR)
IRR adalah besarnya suku bunga yang membuat Present Value (PV)
dari investasi dan hasil-hasil bersih yang diharapkan selama proyek
berjalan menjadi 0 (Nol). Nilai suku bunga yang membuat Present Value =
0 (nol) tersebut dinamakan dengan “Rate of Return”. Patokan standarisasi
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IRR adalah suku bunga bank. Bila proyek tersebut dibiayai sendiri maka
sebagai pembanding adalah suku bunga deposito. Sedangkan bila proyek
dibiayai oleh pinjaman bank dan biaya sendiri sebagai patokan adalah suku
bunga pinjaman, karena debitor harus membayar bunga pinjaman tersebut
atau disebut juga Minimum Attractive Rate of Return (MARR) (Harmaizar,
2008:115). Rumus yang digunakan adalah:
NPV1

IRR = i1 + (i2-i1) x (NPV1-NPV2) ×100%
Di mana:
NPV1 harus di atas nol (NPV1 > 0), i1 = tingkat bunga 1 .... NPV1
NPV2 harus di bawah nol (NPV2 < 0), i2 = tingkat bunga 2 .... NPV2
*Proyek diterima jika IRR> dari bunga pinjaman acuan dan proyek
ditolak jika IRR < bunga pinjaman acuan
d. Profitability Index (PI)
Profitability Index (PI) merupakan perbandingan nilai sekarang aliran
kas masuk di masa mendatang dengan nilai investasi (Arifin, 2008:63).
Rumus yang digunakan adalah:
Profitability Index =

Nilai Aliran Kas Masuk
Nilai Investasi

Analisis keputusannya adalah:
Jika PI < 1, maka usulan investasi sebaiknya ditolak
Jika PI > 1, maka usulan investasi sebaiknya dipertimbangkan untuk
diterima.
2.4.4 Maximum Productivity
Analisis terhadap nilai produktivitas maksimum merupakan tahapan
analisis terakhir yang dilakukan dengan membandingkan semua hasil analisis
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dari tiga analisis yang telah dikemukakan. Hal ini karena dalam analisis yang
satu bisa jadi tidak bisa sesuai dengan hasil analisis yang lain (Bone, 2006:69;
Munizzo dan Musial, 2011:189). Dengan demikian, melalui pembandingan di
antara hasil analisis physically possible, legally permissible, dan financially
feasible, maka dapat dilakukan analisis akhir sebagai evaluasi untuk menentukan
nilai tertinggi dan pemanfaatan terbaik atas tanah.
Nilai yang tinggi pada properti dipengaruhi oleh beberapa faktor, di
antaranya adalah faktor sosial, ekonomi, pemerintah, dan lingkungan (Schram,
2006:51).
1. Faktor sosial meliputi jumlah, karakteristik, gaya hidup, standar, dan
preferensi pasar. Karakteristik sosial ini bisa bersifat stabil ataupun berubah,
tetapi selalu dirahkan pada prinsip perubahan.
2. Faktor

ekonomi

berhubungan

dengan

ketersediaan

biaya

pinjaman,

konstruksi, dan investasi, serta daya beli masyarakat. Dimana daya beli
masyarakat dipengaruhi oleh tingkat upah, tingkat pengangguran, serta
keragaman berbasis ekonomi lokal seperti biaya konstruksi lokal, dan biaya
hidup lokal.
3. Faktor pemerintah meliputi intervensi langsung dan pengaruhnya terhadap
ekonomi. Peraturan pemerintah terkait zoning dan regulasi pertanahan lainnya
membatasi penggunaan properti dan membentuk pengembangan komunitas,
yang berdampak pada nilai properti. Dalam hal ini, pemerintah perlu
memberikan dukungan terkait layanan masyarakat, seperti perlindungan dari
kepolisian dan dinas kebakaran, pendidikan, dan layanan kesehatan. Selain
itu, peraturan terkait lingkungan merupakan bentuk pengaruh pemerintah
yang paling berdampak pada nilai properti.
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4. Faktor lingkungan meliputi aspek-aspek fisik lingkungan, baik lingkungan alam
maupun lingkungan buatan, seperti karakter tanah, topografi, karakteristik
lapisan tanah (stabil atau tidak stabil), kekayaan mineral, vegetasi,
ketersediaan air, iklim (suhu, angin, curah hujan), dan lain-lain. Faktor-faktor
tersebut mempengaruhi nilai properti, karena berhubungan dengan metode
dan biaya konstruksi, layanan yang diperlukan, dan perluasan area yang
diinginkan untuk tempat tinggal.
Faktor lingkungan lainnya adalah ketersediaan infrastruktur, seperti sarana
transportasi (bandara, stasiun, fasilitas pelayaran, jalan tol, jembatan). Dan,
faktor lingkungan yang krusial lainnya adalah lokasi.
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