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6) Tanah-tanah sisanya, yaitu tanah-tanah yang dikuasai oleh negara, yang bukun 

tanah-tanah hak, bukan tanah wakaf, bukan tanah hak pengelolaan, bukan 

tanah hak ulayat dan bukan pula tanah-tanah kawasan hutan. Tanah-tanah ini 

yang benar-benar langsung di kuasai oleh negara. Penguasaanya dilakukan 

oleh Badan Pertanahan Nasional. 

 
Tanah-tanah negara dalam arti sempit tersebut harus di bedakan dengan tanah-

tanah yang dikuasai oleh Departemen-Departemen dan Lembaga-Lembaga 

Pemerintah Non departemen lainya dengan hak pakai, yang merupakan aset atau 

bagian kekayaan negara,yang penguasaanya ada pada Mentri atau Kepala Badan 

Pertanahan Nasional. Hak bangsa dan hak menguasai dari negara tidak ada tanah 

yang merupakan resnullius (tidak ada tanah yang tidak bertuan, walaupun tidak 

ada pemiliknya berarti tanah tersebut adalah tanah negara) yang setiap orang 

dengan leluasa dapat menguasai dan menggunakanya. Menguasai tanah tanpa ada 

landasan hak yang diberikan oleh negara atau tanpa izin pihak yang 

mempunyainya tidak di benarkan, bahkan di ancam dengan sanksi pidana 

(Undang-Undang Nomor 51 Prp,Tahun 1960). 

 
Hak menguasai negara tidak dapat di pindah tangankan kepada pihak lain. Tetapi 

tanah negara dapat di berikan dengan sesuatu hak kepada seseorang atau badan 

hukum, bukan berarti melepaskan hak menguasai tersebut dari tanah yang 

bersangkutan. Tanah tersebut tetap berada dalam penguasaan negara, negara tidak 

melepaskan kewenangannya terhadap tanah yang bersangkutan hanya saja 

kewenangan negara terhadap tanah-tanah yang sudah di berikan dengan sesuatu 

hak kepada pihak lain, menjadi terbatas sampai batas kewenangan yang 
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merupakan isi hak yang diberikan. Batas itu wajib dihormati oleh negara. 

Pembatasan kekuasaan negara, maksudnya adalah pembatasan yang diadakan oleh 

negara bagi dirinya sendiri sebagai sesuatu negara hukum yaitu untuk tidak 

mengganggu penguasaan dan penggunaan tanah yang telah di berikan dengan 

sesuatu hak kepada seseorang atau badan hukum. 

 
Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan 

pelaksananya sebagian di limpahkan kepada pemegangnya.Bagian-bagian tanah 

hak pengelolaan dapat di berikan kepada pihak lain dengan hak milik,Hak Guna 

Bangunan atau Hak Pakai. Pemberian dilakukan oleh Pejabat Badan Pertanahan 

Nasional yang berwenang, atas usulan pemegang hak pengelolaaan yang 

bersangkutan. hak pengelolaan yang bersangkutan. hak pengelolaan yang 

bersangkutan tetap berlangsung setelah jangka waktu Hak Guna Bangunan atau 

hak pakai yang di bebankan itu berakhir, tanah yang bersangkutan kembali 

kedalam penguasaan sepenuhnya dari pemeganghak pengelolaan. Hak 

pengelolaan di daftar dan di terbitkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya.hak 

menguasai dari negara tidak dapat di pindah tangankan. Karena itu oleh Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 hak pengelolaan tidak di tunjuk sebagai objek hak 

tanggungan. Hak menguasai dari negara tidak akan hapus selama negara Republik 

Indonesia masih ada sebagai negara yang merdeka dan berdaulat(Boedi 

Harsono,2000:234).       
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2.4 Pengertian Penanaman Modal 

 
Kata penanaman modal dalam bahasa Inggris disebut dengan investment yang di 

terjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi investasi. Penanaman modal atau 

investasi adalah penyerahan sejumlah uang yang digunakan sebagai modal dalam 

suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau 

laba (Abdulkadir Muhammad,2002:311). Istilah investasi berarti kegiatan 

penanaman modal berupa uang yang menghasilkan keuntungan. Kata tersebut 

berhubungan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan 

mendapat keuntungan di masa depan.   

 
Samuelson mengartikan investasi sebagai aktivitas ekonomi yang mengorbankan 

konsumsi pada hari ini untuk meningkatkan output di masa yang akan datang. 

Investasi (pembelian barang-barang modal) meliputi penambahan stok modal atau 

barang modal suatu negara, seperti bangunan,peralatan produksi dan barang-

barang inventaris (Samuelson, 1996:108). 

Pengertian investasi sebagai salah satu faktor produksi lainya, dibagi menjadi tiga: 

a. suatu tindakan untuk membeli obligasi,saham, atau suatu bentu penyertaan 

modal lainya; 

b. suatu tindakan membeli barang-barang modal; dan 

c. pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan dimasa 

depan. 

 
Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (atau berarti juga 

produksi) dari capital/modal barang-barang yang tidak di konsumsi tetapi 

digunakan untuk produksi yang akan datang atau barang produksi) berkaitan 
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dengan keuangan, investasi berarti membeli sekuritas atau bentuk keuangan lainya 

atau aktiva kertas, sebagai contoh investasi saham, valuta asing atau obligasi. 

Investasi ini memungkinkan akan memberikan arus kas dimasa yang akan datang 

atau mungkin akan menambah atau mengurangi nilainya (Dhaniswara 

Harjono,2007:1). 

 
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal menyebutkan penanaman 

modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal,baik oleh penanam modal 

dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah 

negara negara Republik Indonesia. Undang-Undang Penanaman Modal tidak 

membedakan antara penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal luar 

negeri sebagaimana Undang-Undang terdahulu yang terbagi dalam dua Undang-

Undang, yaitu Undang-Undang penanam modal dalam negeri dan Undang-

Undang penanaman modal asing. 

 
Berdasarkan berbagai ragam pengertian investasi di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwasanya investasi atau kegiatan penanaman modal adalah suatu proses 

menanamkan modal yang beasal dari pengusaha asing atau dalam negeri 

berbentuk perusahaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan cara 

menunda keuntungan hari ini untuk mendapat keuntungan yang lebih besar 

dikemudian hari.                          
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan Masalah 

 
Dalam rangka penelitian yang berdasarkan pada pokok permasalahan maka 

pendekatan masalah ini adalah normatif dan pendekatan empiris. 

1. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara 

mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas. 

2. Pendekatan empiris yaitu pendekatan masalah yang di lakukan dengan cara 

menggali informasi dan melakukan penelitian lapangan guna menganalisis 

lebih jauh masalah yang akan di bahas. 

 

3.2 Sumber Data  

 
Sumber data yang di pergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data 

sekunder. 
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3.2.1 Data Primer  

Data Primer yaitu data yang di peroleh secara langsung dari hasil studi lapangan 

di lokasi penelitian melalui wawancara dari berbagai pihak berwenang yang 

terlibat langsung dan berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini. 

 

3.2.2 Data Sekunder 

 
a) Bahan hukum primer (primary law material) merupakan bahan hukum yang 

bersifat mengikat berupa Perundang-undangan yang terdiri dari : 

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah 

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam 

Negeri (PMDN) 

4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria  

6) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna 

Bangunan dan Hak Pakai 

7) Peraturan Mentri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah 

Negara dan Hak Pengelolaan 

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang di peroleh dari studi 

kepustakaan yaitu berupa literatur-literatur yang ada kaitanya dengan 

permasalahan yang ditulis. 
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c) Bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih di kenal dengan 

nama acuan bidang hukum, misalnya kamus hukum dan indeks majalah 

hukum dan bahan-bahan di luar bidang hukum, seperti majalah hukum dan 

pencarian data melalui internet. 

 

3.3 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data       

 
Untuk melakukan pengumpulan data yang di perlukan, dalam penelitian ini 

dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut: 

a. Studi Pustaka 

Studi kepustakaan merupakan usaha mengumpulan data dengan cara membaca 

dan mempelajari bahan-bahan berupa buku-buku, Peraturan Perundang-

undangan, laporan hasil penelitian, surat-surat keputusan maupun literatur-

literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas. 

 
b. Studi Lapangan 

Studi lapangan merupakan suatu usaha pengumpulan data dengan cara 

melakukan kegiatan penelitian lapangan secara langsung yang di lakukan pada 

instansi dan pejabat yang bersangkutan serta memiliki wewenang dalam hal 

tersebut. Teknik yang di gunakan adalah dengan cara melakukan wawancara 

terhadap narasumber maupun pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan 

dalam penelitian. 
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3.3.2 Prosedur Pengolahan Data 

Pengolahan data yang sudah terkumpul dilakukan dengan cara sebagai berikut:  

a. Seleksi data, yaitu penelitian terhadap seluruh data terkumpul untuk dilakukan 

penyeleksian sesuai dengan pokok permasalahan yang akan di bahas. 

b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokkan terhadap data sesuai dengan kerangka 

pembahasan yang sudah di tentukan. 

c. Penyusunan data, yaitu pensistematisan data sesuai dengan permasalahan yang 

akan di teliti. 

 

3.4 Analisis Data 

 
Dari keseluruhan data yang sudah di kumpulkan dan telah dilakukan pemeriksaan, 

kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan 

memberikan arti terhadap data dan disajikan dalam bentuk kalimat untuk 

selanjutnya ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan dalam penelitian 

terhadap pelaksanaan pemberian hak atas tanah dalam rangka penanaman modal 

di Kota Bandarlampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 


