
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Kompetensi 

Kompetensi adalah kewenangan (Kekuasaan) untuk menentukan atau 

memutuskan sesuatu hal. Kompetensi yang ada dalam Bahasa Inggris adalah 

competency atau competence merupakan kata benda yang diartikan:  

1. Kecakapan, kemampuan, kompetensi  

2. Wewenang. Kata sifat dari competence adalah competent yang berarti cakap, 

mampu, dan tangkas  

(http://dahlanforum.wordpress.com/2008/04/17/pengertian-kompetensi,  

diakses tanggal 3 januari 2010). 

Pengertian lain kompetensi adalah pengintegrasian dari pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang memungkinkan untuk melaksanakan satu cara 

efektif. Pengertian uraian tersebut bahwa kompetensi dapat digambarkan sebagai 

kemampuan untuk melaksanakan satu tugas, peran atau tugas, kemampuan 

mengintegrasikan pengetahuan, ketrampilan-ketrampilan, sikap-sikap dan nilai-

nilai pribadi dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan 

yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan 

http://dahlanforum.wordpress.com/2008/04/17/pengertian-kompetensi


(http://my.opera.com/winsolu/blog/pengertian-kompetensi, diakses 3 januari 

2010). 

Berdasarkan uraian bahwa kompetensi adalah kekuasaan atau wewenang yang 

dimiliki oleh seseorang atau suatu lembaga untuk melakukan pekerjaan atau tugas 

yang telah di berikan oleh atasan, dengan mempehatikan semua prosedur yang 

telah ditetapkan seperti undang-undang, peraturan-peraturan lainnya. 

B. Pengertian Penanaman Modal 

 
Istilah investasi dan penanaman modal sudah sangat umum dikenal oleh berbagai 

pihak, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-

undangan. Istilah penanaman modal merupakan terjemahan kata invesment  

berasal dari bahasa inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai 

penanaman modal atau investasi. Istilah investasi sering digunakan berkaitan 

dengan hubungan internasional, sedangkan istilah penanaman modal lebih sering 

digunakan dalam berbagai ketentuan perundangan-undangan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasioanal, 

1997:386) investasi merupakan penanaman modal atau modal dalam suatu 

perusahaan/Proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. 

Berdasarkan hal-hal di atas, maka dapat di ketahui bahwa antara istilah investasi 

dan penanaman modal tidak memiliki perbedaan yang berarti. 

Istilah investasi dipadankan dengan istilah penanaman modal, terutama bila 

merujuk kepada ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal. 

http://my.opera.com/winsolu/blog/pengertian-kompetensi


Pengertian Penanaman Modal menururut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 

Tentang Penanaman Modal. 

Pasal 1: 

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh 

penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan 

usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. 

 Pengertian penanaman modal, investasi menurut Kamus Hukum Eonomi adalah 

penanaman modal yang biasanya dilakukan untuk jangka panjang misalnya 

berupa pengadaan aktiva tetap perusahaan/member sekuritas dengan maksud 

untuk mencapai keuntungan. Pengertian lain tentang penanaman modal diberikan 

Organization European Economic Co-operation (OEEC) yaitu direct investment, 

is mean acquisition of sufficient interest in an understaking to insure its controle 

by investor. (I Gede AB Wiranata,2007 : 42) 

Berdasarkan ensiklopedia bebas istilah investasi berarti kegiatan penanaman 

modal berupa uang untuk menghasilkan keuntungan. 

(http//www.wikipedia.org/wiki/invest diakses tanggal 3 Januari 2010) 

Penanaman modal juga dapat berasal dari : 

1. Penanaman Modal Asing 

Penanam modal atau investornya berasal dari luar negeri, yang modal dapat 

dilakukan dalam 2 bentuk yaitu : 

a. Patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki oleh warga 

negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia 



b. Langsung, dalam arti seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara asing 

dan atau berbadan hukum asing 

 
2. Penanam Modal Dalam Negeri 

Penanam modal atau investornya berasal atau warga negara Republik Indonesia, 

modalnya pun dimiliki sendiri dan berbentuk badan hukum Indonesia. 

Mencermati ragam pemaknaan pengertian tentang investasi, bahwa kegiatan 

penanaman modal merupakan suatu proses masuknya modal dari penanam modal 

ke dalam suatu negara yang berbentuk perusahaan/uang guna mendapatkan 

keuntungan dengan cara menunda keuntungan hari ini untuk mendapatkan 

keuntungan yang lebih besar di kemudian hari. 

C. Bentuk Fasilitas Penanaman Modal 

Bentuk fasilitas yang diberikan Pemerintah kepada Pengusaha PMDN dan PMA 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

antara lain berupa : 

1. Pengurangan Pajak Penghasilan 

Pajak Penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat 

tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu 

tertentu; 

2. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, 

atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di 

dalam negeri; 

3. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong 

untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tetentu dan persyaratan 

tertentu; 



4. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor 

barang modal atau peralatan untuk keperluan produksi untuk jangka waktu 

tetentu dan persyaratan tertentu; 

5. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; 

6. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya untuk bidang usaha 

tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu. 

 

 

D. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah 

Provinsi Lampung 

Penanaman Modal merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi, 

penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh 

penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan 

usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang tujuannya untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan 

pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan daya saing dunia usaha 

nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong 

pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi 

kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri 

maupun dari luar negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (RENSTRA 

BPMPPTD, 2009 : 2-25) 

Pertumbuhan ekonomi membawa dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat, 

penyedia lapangan kerja, peningkatan Pendapatan Asli Daerah, pengenalan 

potensi daerah serta pengendalian dampak lingkungan. Dalam Undang-undang 

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah BAB III pembagian urusan 



Pemerintahan pasal 10 ayat (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang 

oleh undang-undang ini ditentukan oleh urusan pemerintah, dan Undang-undang 

Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal BAB XII mengenai 

penyelenggaraan urusan penanaman modal yang diatur tentang pembagian 

kewenangan pelayanan penanaman modal antara pemerintah, pemerintah provinsi 

dan pemerintah kabupaten/kota. Untuk pelaksanaan dan peraturan perundang-

undangan dan ketentuan lain tentang penanaman modal agar dapat berjalan secara 

optimal dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan dunia 

usaha. (Bappeda Prov, 2008 : 123) 

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 13 ayat 

1 huruf (n) dimana salah satu kewenangan wajib pemerintah provinsi di Bidang 

Pelayanan Administratif Penanaman modal adalah penanaman modal lintas 

kabupaten/kota, terdiri dari : 

a. Azas Dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan oleh 

Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada 

instansi vertikal di wilayah tertentu. 

b. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/tugas 

desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/desa serta dari 

pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 

Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, BAB XII 

mengenai Penyelenggaraan Urusan Penanaman modal, Pasal 30 ayat (2) tentang 

Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan Penanaman modal yang menjadi 

kewenangannya, kecuali urusan Penyelenggaraan Penanaman modal yang 

menjadi urusan pemerintah. Pasal 30 ayat (5) tentang Penyelenggaraan 



Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan 

pemerintah provinsi. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dimana pada 

poin tentang pembagian urusan pemerintah bidang penanaman modal ditegaskan 

pemerintah daerah provinsi menyelenggarakan : 

 

a. Kebijakan penanaman modal lintas kabupaten/kota; 

b. Kerjasama penanaman modal di tingkat provinsi; 

c. Promosi penanaman modal di tingkat provinsi baik promosi didalam negeri 

maupun di luar negeri; 

d. Pelayanan penanaman modal yaitu pemberian perizinan investasi lintas 

kabupaten/kota; 

e. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal lintas kabupaten/kota; 

f. Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; 

g. Pelatihan aparatur penanaman modal kabupaten/kota. 

 
 

1. Tugas  Pokok dan Fungsi 

a. Badan Penanaman Modal  dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai 

tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah 

dibidang pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu yang menjadi 

kewenangannya, tugas dekosentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan 

pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan 

yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan dengan peraturan perundang-

undangan yang belaku. 



b. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyelenggarakan fungsi : Sumber (RENSTRA BPMPPTD, 2009 : 2-25) 

1) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu; 

2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dibidang pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu; 

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penanaman Modal dan 

Pelayanan Perizinan Terpadu; 

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dibidang 

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu; 

5) Pengelolaan administratif. 

2. Arah dan Kebijakan 

Arah dan Kebijakan dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Provinsi Lampung yaitu : 

 

a. Mengembangkan iklim penanaman modal yang sehat dan dinamis melalui 

berbagai kegiatan promosi potensi daerah, penyederhanaan dan 

kemudahan penyediaan fasilitas baik sarana maupun prasarana yang 

dimiliki. 

b. Pengembangan investasi di sektor-sektor yang selama ini belum 

berkembang, seperti industri tekstil, garment, kimia, industri manufaktur 

serta pariwisata dan jasa lainnya. 

c. Peningkatan dan pendayagunaan aparatur dalam rangka profesionalisme 

bidang investasi. 

d. Tersedianya kawasan berikat dengan jangkauan dan layanan yang tetap 

serta sarana dan prasarana pendukung yang baik untuk memberikan 

kepastian berusaha bagi para investor. 

(http://www.investasilampung.web.id/tentang-kami, diakses 3 januari 

2010) 

http://www.investasilampung.web.id/tentang-kami


3. Susunan Organisasi 

Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelyanan Perizinan Terpadu terdiri dari: 

Susunan Organisasi BPMDPPTD 

a. Kepala 

b. Sekretariat 

c. Bidang Promosi Investasi 

d. Bidang Pengendalian dan pengawasan 

e. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

f. Bidang Ekonomi dan Pembangunan 

g. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hukum  

h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

i. Kelompok Jabatan Fungsional 

 

4 Pentingnya Lembaga Koordinasi Kegiatan Penanaman Modal 

Pentingnya adanya koordinasi antar lembaga mengingat tidak ada satupun 

kegiatan pemerintahan, baik tugas umum pemerintahan maupun pembangunan 

yang sepenuhnya dapat dilaksanakan hanya oleh satu instansi atau lembaga 

pemerintah saja, oleh karena itu diperlukan pengkoordinasian antar instansi yang 

benar-benar bertanggung jawab terhadap kerjasama dengan instansi lain. Terlebih 

lagi, kegiatan pembangunan pada dasarnya harus ditangani secara multifungsional 

dan interdisipliner, baik dalam perumusan kebijaksanaan maupun pelaksanaannya. 

Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dirumuskan oleh berbagai instansi harus serasi 

satu sama lainnya (mutually consistent policies) (Salamoen Soeharyo dan Nasri 

Effendi, 2001: 95) 

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Indonesia 

mengingat bahwa tidak ada satupun kegiatan pemerintahan termasuk kegiatan 

penanaman modal yang dapat dilaksanakan hanya dengan satu instansi pemerintah 



saja, pemerintah menilai betapa pentingnya koordinasi untuk menggerakan dan 

mempelancar pelaksanaan penanaman modal. Pengambilan kebijakan merasa 

perlu untuk melakukan koordinasi untuk mencegah timbulnya tumpanmg tindih, 

perbenturan, kesimpang-siuran atau kekacauan. Koordinasi perlu dilaksanakan 

mulai dari proses perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada 

pengawasan dan pengendalian kegiatan penanaman modal. 

 

Salah satu permasalahan daya saing investasi di Indonesia adalah lemahnya 

koordianasi antar lembaga kegiatan penanaman modal. Lemahnya koordinasi 

kelembagaan ditimbulkan karena ketidakjelasan  tugas dan fungsi pokok masing-

masing tugas dan fungsi pokok masing-masing instansi dan juinstansi dan juga 

dapat ditimbulkan oleh mekanisme koordinasiyang tidak berjalan baik. Sering kali 

terjadinya kegagalan dalam koordinasi disebabkan oleh adanya pertimbangan 

subjektif yang berlatar belakang kepentingan politis maupun ekonomi. 

Rangka meningkatkan daya saing investasi agar dapat menarik masuknya 

investasi ke Indonesia sebanyak mungkin, kelemahan koordinasi antara instansi 

terkait tersebut perlu diperbaiki dengan cara meningkatkan sinkronisasi dan 

koordinasi kelembagaan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Di 

samping itu, perlu dilakukan penataan secara menyeluruh (reformasi) terhadap 

aparatur negara (civil sercice reform) serta reformasi pelayanan publik (public 

service reform) (Dhaniswara K. Harjono 2007: 248) 

Koordinasi yang harmonis di antara berbagai institusi yang berkaitan dengan 

efektivitas sistem hukum akan dapat berjalan dengan baik apabila ada kejelasan 



tugas pokok dan fungi serta kewenangan dari masing-masing institusi, sehingga 

tidak terjadi duplikasi dan bahkan konflik. Hal ini karena fungsi koordinasi adalah 

menyangkut kejelasan pola pelayanan terpadu serta pembagian kerja dan 

kewenangan antara pemerintah daerah. Untuk itu, diperlukan mekanisme 

koordinasi yang dipahami dan mengikat bagi instansi-instansi terkait, misalanya 

menyangkut masalah promosi investasi, perizinan, fasilitas investasi. 

Pentingnya koordinasi lembaga kegiatan penanaman modal dari sisi kepentingan 

investor, dengan tertibnya koordinasi di antara instansi-instansi terkait akan 

memberikan kejelasan dan kepastian dalam pemenuhan kewajiban mereka dan 

menciptakan efisiensi berusaha, di mana hal ini tentunya akan memberikan 

dampak yang positif bagi iklim investasi. Pelaksanaan koordinasi kegitan 

penanaman modal salah satunya dilakukan dengan penertiban koordinasi antar 

lembaga yang terkait dengan penanaman modal. Dikatakam bahwa, penertiban 

koordinasi kelembagaan mencakup aspek-aspek sinkronisasi wewenang dan 

tingkatan kerjasama antar lembaga (Dhaniswara K. Harjono, 2007: 248) 

Berdasarkan di atas bahwa penting  adanya koordinasi antar lembaga penanaman 

modal. Koordinasi itu dilaksanakan antar lembaga yang terkait dengan kegiatan 

penanamn modal. Dengan adanya koordinasi antar lembaga penanaman modal 

akan terciptanya efisiensi lembaga kegiatan penanaman modal di Indonesia. 

Berdasarkan diatas Badan Penanaman Daerah dan Pelayanan Perizinan Tepadu 

(BPMDPPTD) suatu lembaga pemerintah Non Departemen yang berwewenang 

dalam hal penanaman modal yang berkedudukan di daerah/provinsi, yang berkerja 

dibawah BKPM pusat dan bertanggung jawab kepada kepala daerah yaitu seorang 



Gubernur berwenang dalam memberikan informasi, promosi dan semua yang 

dibutuhkan oleh investor serta membantu dalam pengurusan syarat-syarat dan 

prosedur investasi, dengan system pelayanan terpadu satu pintu, untuk 

memperlancar dan mempermudah mekanisme investasi di daerah. 

 


