
  

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Tinjauan Tentang Birokrasi 

 

1. Teori dan Konsep Birokrasi 
 

a. Definisi Birokrasi 

 

Secara epistimologis birokrasi berasal dari kata “bureau” yang berarti 

meja atau kantor dan kata “kratia” (cratein) yang berarti pemerintah. 

Pada mulanya, istilah ini digunakan untuk menunjuk pada suatu 

sistematika kegiatan kerja yang diatur atau diperintah oleh suatu kantor 

melalui kegiatan-kegiatan administrasi. Sebagaimana yang ada di dalam 

masyarakat modern sekarang dimana begitu banyak urusan yang terus 

menerus dan cenderung tetap, hanya organisasi birokrasi yang mampu 

menjawabnya. Beberapa sebutan atau istilah birokrasi sendiri 

diterjemahkan sebagai pemerintah yang anggota-anggotanya disebut 

aparat birokrasi atau birokrat. 

 

Menurut Sedarmayanti (2009: 67) birokrasi merupakan sistem 

penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan pegawai negeri 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Birokrasi adalah struktur 

organisasi digambarkan dengan hierarki yang pejabatnya di angkat atau 

di tunjuk, garis tanggung jawab dan kewenangannya diatur oleh 
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peraturan yang diketahui (termasuk sebelumnya), dan justifikasi setiap 

keputusan membutuhkan referensi untuk mengetahui kebijakan yang 

pengesahannya ditentukan oleh pemberi mandat di luar struktur 

organisasi itu sendiri. Lebih rinci lagi birokrasi dijabarkan sebagai 

organisasi yang memiliki jenjang, setiap jenjang diduduki oleh pejabat 

yang ditunjuk/diangkat, disertai aturan tentanng kewenangan dan 

tanggung jawabnya, dan setiap kebijakan yang dibuat harus diketahui 

oleh pemberi mandat. Istilah birokrasi pertama kali dikemukakan oleh 

Martin Albrow untuk memberikan atribut terhadap istilah yang 

dipergunakan oleh seorang phsyiocrat Perancis Vincent de Gourney 

yang untuk pertama kalinya memakai istilah birokrasi dalam 

menguraikan sistem Pemerintahan Prusia di tahun 1745 (Thoha, 2003: 

920). 

 

Birokrasi berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli 

adalah suatu sistem kontrol dalam organisasi yang dirancang 

berdasarkan aturan-aturan yang rasional dan sistematis, dan bertujuan 

untuk mengkoordinasi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas kerja 

individu dalam rangka penyelesaian tugas-tugas administrasi berskala 

besar. Pengertian birokrasi juga dapat dilihat dengan jenis atau 

karakteristik dari birokrasi itu sendiri, namun para pakar ilmu sosial 

masing-masing memiliki definisi yang berbeda-beda. Birokrasi menurut 

Max Weber  (1947: 328) merupakan suatu organisasi besar yang 

memiliki otoritas legal rasional, legitimasi, ada pembagian kerja dan 

bersifat imperasional.  
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b. Konsep Dasar Birokrasi 

 

Konsep dasar birokrasi tidak bisa lepas dari konsep yang digagas Max 

Weber sosiolog ternama asal Jerman dalam karyanya ”The Theory of 

Economy and Social Organization” yang dikenal melalui ideal-type (tipe 

ideal) birokrasi modern. Model ini yang sering di adopsi dalam berbagai 

rujukan birokrasi berbagai negara, termasuk di Indonesia. Konsepsi 

birokrasi yang dikemukakan Max Weber tersebut dilihat dari legitimasi 

kekuasaan yang ada, yang kemudian dibagi ke dalam tiga kategori 

(1947: 57), yaitu : 

1. Rational-legal authority (Otoritas Legal Rasional) yaitu otoritas 

dimana legitimasi yang didasarkan pada keyakinan akan alat hukum 

yang diciptakan secara rasional dan juga pada kewenangan seseorang 

yang melaksanakan tata hukum sesuai prosedur. Weber yakin bahwa 

otoritas ini dapat diandalkan karena ini merupakan bentuk otoritas 

yang paling memuaskan dari segi teknis. 

2. Traditonal authotiy (Otoritas Tradisional) yaitu otoritas dimana 

sebuah legitimasi yang bertumpu pada kepercayaan dan rasa hormat 

pada tradisi dan masing-masing pengemban tradisi. Menurut weber 

otoritas ini merupakan sarana ketidaksetaraan yang diciptakan dan 

dipelihara karena jika tidak ada yang menentang otoritas ini maka 

pemimpin atau kelompok pemimpin akan tetap dominan. 

3. Charismatic type (Otoritas Kharismatik) yaitu otoritas dimana 

legitimasi dilandaskan kepada charisma yang dimiliki oleh seorang 

pemimpin sehingga ia dihormati dan dikagumi oleh pengikutnya. 
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2. Asas-Asas Birokrasi yang Baik 

 

Birokrasi merupakan sebuah organisasi dalam pemerintahan yang 

merupakan rantai administrasi untuk mendukung pencapaian tujuan 

pemerintahan itu sendiri, yaitu pelayanan kepada masyarakat. Organisasi 

yang baik, efektif, efisien serta sesuai dengan kebutuhan, harus didasarkan 

pada asas-asas yang diterapkan dalam organisasi tersebut dengan kata lain 

birokrasi yang baik harus didasarkan pada asas-asas yang diterapkan. 

Berikut ini merupakan asas-asas kepemerintahan yang baik menurut 

Sedarmayanti (2009: 277), yaitu :  

1. Mengikutsertakan semua masyarakat; 

2. Transparan dan bertanggung jawab; 

3. Efektif dan adil; 

4. Menjamin adanya supremasi hukum; 

5. Menjamin prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi berdasarkan 

pada konsensus masyarakat; 

6. Memerhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam 

proses pengambilan keputusan, termasuk menyangkut alokasi sumber 

daya pembangunan. 

 

3. Model Birokrasi Weberian 

 

Berdasarkan terminologi ilmu politik, dikenal empat model birokrasi yang 

umumnya ditemui dalam praktek pembangunan dunia ketiga, yaitu : 

Weberian, Parkinsonan, Jacksonian, dan Orwellian (Fatah, 1998: 192). 

Namun dari keempat teori tersebut yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah model birokrasi Weberian. 

 

Istilah birokrasi Weberian ini diambil dari nama Max Weber sesorang 

sosiolog Jerman, yang juga merupakan seorang penggagas konsep birokrasi 

modern. Birokrasi Weberian dianggap cocok dalam penelitian ini karena 
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mengaplikasikan prinsip-prinsip organisasi yang dimaksudkan untuk 

memperbaiki efisiensi administrasi, biasanya masalah admisnistrasi yang 

kompleks dan ruwet terdapat pada organisasi besar seperti organisasi 

pemerintah. Weber dikenal dengan konsepnya mengenai tipe ideal bagi 

sebuah otoritas legal rasional, otoritas legal rasional disini adalah birokrasi. 

Menurut Weber (1947: 330) kriteria-kriteria tipe ideal birokrasi yaitu :  

1) “A continous organization of official functions bound by rules”. 

Tugas-tugas pejabat diorganisir atas dasar aturan yang 

berkesinambungan. 

2) “A specific sphere of competence”. Tugas-tugas tersebut dibagi atas 

bidang-bidang yang berbeda sesuai dengan fungsi-fungsinya di bidang 

yang kompeten, yang masing-masing dilengkapi dengan syarat 

otoritas dan sanksi-sanksi. 

3) “The organization of officers follows the principle of hierarchy”. 

Jabatan-jabatan tersusun secara hirarkis, yang disertai dengan rincian 

hak-hak kontrol dan pengaduan. 

4) “The rules which regulate the conduct of an office may be technical 

rules or norms”. Aturan-aturan yang sesuai dengan pekerjaan 

diarahkan baik secara teknis sesuai dengan aturan dan norma. 

5) “The members of the administratitive staff should be completely 

separated from ownership of the means of production or 

administration”. Anggota sebagai sumber daya organisasi berbeda 

atau terpisah dengan anggota sebagai individu pribadi. 
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6) “There is also a complete absence of appropriation of his official 

position by the incumbent”. Pemegang jabatan tidaklah sama dengan 

jabatannya. 

7) “Administrative act’s, decision, and rules are formulated and 

recorded in writing”. Administrasi didasarkan pada dokumen-

dokumen tertulis dan hal ini cenderung menjadikan kantor (biro) 

sebagai pusat organisasi modern. 

8) “Legal authority can be exercised in a wide variety of different forms 

which will be distinguished and discussed later”. Sistem-sistem 

otoritas legal dapat mengambil banyak bentuk, tetapi dilihat pada 

bentuk aslinya, sistem tersebut tetap berada dalam suatu staf 

administrasi birokratik. 

Lebih spesifik lagi Weber (1947: 333) menjelaskan kriteria tentang staf 

administrasi yang menduduki sebuah birokrasi, yaitu :  

1) “They are personally free and subject to authority only with respect 

their impersonal official obligations”. Para anggota staf bersifat bebas 

secara pribadi, dalam arti hanya menjalankan tugas-tugas impersonal 

sesuai dengan jabatan mereka. 

2) “They are organized in a clearly defined hierarchy of offices”. 

Terdapat hirarki jabatan yang jelas. 

3) “Each office has a clearly defined sphere of competence in the legal 

sense”. Setiap kantor memiliki fungsi-fungsi jabatan yang ditentukan 

secara tegas dan legal. 
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4) “The office is filled by free contractual relationship”. Para anggota 

staf diangkat berdasarkan suatu kontrak yang bebas. 

5) “Candidates are selected on the basis of technical qualification. Para 

anggota staf dipilih berdasarkan kualifikasi profesional, idealnya 

didasarkan pada suatu diploma (ijazah) yang diperoleh melalui ujian. 

6) “They are remunerated by fixed salaries in money, for the most part 

with a right to pensions”. Para anggota staf memiliki gaji dan 

biasanya juga dilengkapi hak-hak pensiun. 

7) “The office is treated as the sole”. Kantor adalah lapangan kerja yang 

utama bagi para anggota staff untuk memenuhi kewajibannya. 

8) “It constitutes a career”. Merupakan suatu struktur karir dan promosi 

dimungkinkan atas dasar senioritas dan keahlian serta menurut 

pertimbangan keunggulan. 

9) “The official works entirely separated from ownership and without 

appropriation of his position”. Para anggota staf bekerja secara 

terpisah dari pemilikmya dan tanpa pemberian hak lebih karena posisi 

jabatannya. 

10) “He is subject to strict and systematic discipline and control in the 

conduct of the office”. Para anggota staf tunduk pada sistem disiplin dan 

kontrol yang seragam di kantor. 
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Dipandang dari perspektif Weberian, jika birokrasi tidak seimbang 

dengan “perolehannya”, maka birokrasi tersebut tidak rasional lagi. Jadi 

jika dilihat susunan hierarkinya terlalu panjang dan lebar, banyak pejabat 

yang kurang imbang dengan pekerjaannya. Maka disini suasananya tidak 

rasional lagi (Miftah Thoha, 2003: 115). 

 

Miftah Thoha (2003; 17) menyederhanakan pemikiran Weber dan 

Albrow mengenai kriteria-krieteria dalam tipe ideal birokrasi yang 

rasional, yakni: 

1) Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh 

jabatanya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan 

individual dalam jabatannya. 

2) Jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas kebawah 

dan kesamping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan, dan 

ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih 

kecil. 

3) Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara 

spesifik berbeda satu sama lain. 

4) Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. 

Uraian tugas (job description) masing-masing pejabat merupakan 

domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus 

dijalankan sesuai dengan kontrak. 

5) Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionlaitasnya, 

idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian kompetitif. 
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6) Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima 

pensiunan sesuai dengan tingkatan hierarki jabatan yang 

disandangnya. Setiap jabatan bisa memutuskan untuk keluar dari 

pekerjaannya dan jabatannya sesuai dengan keinginannya dan 

kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu. 

7) Terdapat struktur pengembangan karir yang jelas dengan promosi 

berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang 

objektif. 

8) Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya 

dan resources instasinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. 

9) Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu 

sistem yang dijalankan secara disiplin. 

 

B. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi 

Lampung (BPM&PPT) 

 

Setelah diterbitkannya UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, 

Pemerintah Provinsi Lampung membentuk Badan Penanaman Modal Daerah 

Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja. Kemudian diikuti oleh 

Gubernur Provinsi Lampung yang menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 15 

Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan di bidang perizinan dan non 

perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Daerah Provinsi Lampung. Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Provinsi Lampung (2014)  yang dipimpin oleh Drs.Budi Harto HN 

selaku Kepala Badan, memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan 
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Peraturan Gubernur Lampung No.33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, 

Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung pasal 122 

yaitu sebagai berikut : 

1. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai 

tugas melaksanakan penyusunan kebijakan daerah dibidang pelayanan 

penanaman modal dan perizinan terpadu yang menjadi kewenangannya, 

tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah 

kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang 

ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku 

2. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu daerah; 

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

daerah; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penanaman Modal dan 

Pelayanaan Perizinan Terpadu daerah; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu daerah; dan 

e. Pengelolaan administratif. 
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C. Tinjauan Tentang Investasi 

 

1. Definisi Investasi 

 

Secara umum investasi adalah meliputi pertambahan barang-barang dan 

jasa dalam masyarakat. Investasi juga diartikan sebagai pengeluaran yang 

di lakukan oleh para pengusaha untuk membeli barang-barang modal dan 

membina industri-industri. Sunariyah (2003: 4) berpendapat Investasi 

adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan 

biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan 

di masa-masa yang akan datang. Dewasa ini banyak negara-negara yang 

melakukan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi 

baik domestik ataupun modal asing. Hal ini dilakukan oleh pemerintah 

sebab kegiatan investasi akan mendorong pula kegiatan ekonomi suatu 

negara, penyerapan tenaga kerja, peningkatan output yang dihasilkan, 

penghematan devisa atau bahkan penambahan devisa. 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Penanaman Modal adalah segala 

bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri 

maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Penanaman Modal juga dibagi menjadi 2 

bentuk yaitu : 1) Penanaman Modal Asing; dan 2) Penanaman Modal 

Dalam Negeri. Sedangkan definisi investasi yang lebih lebar dijabarkan 

oleh Martono dan Marjito (2003: 138) yang mengatakan bahwa investasi 

merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan 

kedalam suatu aset (aktiva) dengan harapan memperoleh pendapatan 
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dimasa yang akan datang. Martono dan Marjito juga membedakan investasi 

menjadi 3, yaitu : 1) Investasi jangka pendek; 2) Investasi jangka 

menengah; dan 3) Investasi jangka panjang. Lebih spesifik lagi investasi 

dapat dibedakan dari jenis aktivanya, yaitu : 1) Investasi pada aktiva riil; 

dan 2) Investasi dalam aktiva non-riil. Investasi dalam aktiva riil misalnya 

investasi dalam tanah, gedung, mesin dan peralatan-peralatan. Sedangkan 

investasi dalam aktiva non-riil misalnya investasi kedalam surat-surat 

berharga. 

 

2. Definisi Investor 

 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 546) mendefinsikan investor sebagai 

penanam uang atau modal, orang yang menanamkan uangnya di usaha 

dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2007 tentang Penanaman Modal Pasal 1 ayat 4 menjelaskan Penanam 

modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman 

modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal 

asing.  

 

Selanjutnya dijelaskan juga secara rinci tentang penanam modal dalam 

negeri dan penanam modal asing. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal Pasal 1 ayat 5 dan 6 menjelaskan bahwa 

Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara 

Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah 

yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.  
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Sedangkan Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara 

asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan 

penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. 

 

3. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Penanaman modal dalam negeri 

merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah 

negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam 

negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman modal dalam 

negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan 

hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dalam pasal 5 ayat 3 

dijelaskan bahwa penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan 

penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan : 1) 

Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas; 2) 

Membeli saham; dan 3) Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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D. Kerangka Pikir 

Pelayanan perizinan yang di hasilkan oleh Badan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung sangat bergantung kepada 

birokrasi yang berjalan di dalam badan tersebut. Badan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung dibentuk oleh Peraturan 

Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

yang kemudian memiliki tugas dan fungsi secara spesifik yang diatur dalam 

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, 

Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung. 

Berdasarkan peraturan tersebut terbentuklah birokrasi di Badan Penanaman 

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung.  

 

Menurut Weber birokrasi yang ideal adalah birokrasi yang sesuai dengan 

indikator-indikator yang dijabarkannya yaitu : 1) Fungsi Birokrasi yang Jelas; 

2) Spesifikasi Tgas; 3) Adanya Hirarki; 4) Peraturan yang Sesuai; 5) Bebas 

Nepotisme; 6) Komitmen yang kuat; 7) Adanya Kegiatan Administrasi; dan 8) 

Sistem Staf Birokrasi yang Jelas. Teori birokrasi ideal menurut Max Weber 

tersebut telah mencakup seluruh proses birokrasi mulai dari perekrutan staf-staf 

birokrasi hingga sistem pelayanan yang sesuai.  
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Berdasarkan penjabaran tersebut maka penulis menuangkannya dalam bentuk 

bagan kerangka pikir dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 

Birokrasi Badan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah 

Provinsi Lampung 

Birokrasi ideal Max Weber : 

a) Fungsi birokrasi yang jelas 

b) Spesifikasi tugas 

c) Adanya hierarki 

d) Peraturan yang sesuai 

e) Bebas nepotisme 

f) Komitmen yang kuat 

g) Adanya kegiatan administrasi 

h) Sistem staf birokrasi jelas  

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 

2007 tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja 

Peraturan Gubernur Lampung No.33 Tahun 2010 

tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung 

Sesuai Tidak Sesuai 


