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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Konsep Implementasi 

Syukur dalam Surmayadi (2005 : 79) mengemukakan ada tiga unsur 

penting dalam proses implementasi, yaitu:  

1. adanya program atau kebijakan yang sedang dilaksanakan  

2. kelompok sasaran, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran 

dan ditetapkan untuk manfaat dari program, perubahan atau perbaikan  

3.  menerapkan elemen (Pelaksana) baik untuk organisasi atau individu 

yang bertanggung jawab untuk memperoleh pelaksanaan dan 

pengawasan proses implementasi. 

Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi 

apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan 

pelayanan atau mengatur prilaku kelompok sasaran (target group). Untuk 

kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu  badan  yang 

berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur 

publik untuk membantu  masyarakat  agar  memiliki  kehidupan  yang  lebih  

baik,  Sebaliknya untuk   kebijakan   makro,   misalnya,   kebijakan   pengurangan   

kemiskinan   di pedesaan,  maka  usaha-usaha implementasi  akan  melibatkan  

berbagai  institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah 

desa.Keberhasilan   implementasi   kebijakan   akan   ditentukan   oleh   banyak 
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variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan 

satu sama lain. 

Menurut Syaukani dkk (2004 : 295) Implementasi adalah pelaksanaan 

serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik sehingga 

kebijakan dapat membawa hasil, seperti yang diharapkan. Mereka termasuk 

serangkaian kegiatan, persiapan Pertama maju menetapkan aturan yang 

merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, mempersiapkan sumber 

daya untuk mendorong pelaksanaan kegiatan termasuk infrastruktur, sumber daya 

keuangan dan tentu saja penentuan siapa yang bertanggung jawab untuk 

melaksanakan kebijakan ini. Ketiga, bagaimana mengahantarkan kebijaksanaan 

konkret untuk umum. Berdasarkan pandangan ini diketahui bahwa proses 

pelaksanaan kekhawatiran kebijakan yang sebenarnya tidak hanya perilaku badan 

administratif bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan 

ketaatan kepada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan 

politik, ekonomi, sosial dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi 

perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah yang tujuan 

kebijakan publik dapat terwujud sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. 

Sementara itu, menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier di 

Wahab (2005 : 65) menjelaskan arti dari pelaksanaan ini dengan mengatakan 

bahwa pemahaman yang sebenarnya apa yang terjadi setelah program dinyatakan 

berlaku atau dirumuskan fokus kebijakan pelaksanaan, yaitu peristiwa dan bekerja 

dengan kegiatan yang timbul setelah pedoman disahkannya kebijakan negara, 
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yang meliputi upaya untuk mengelola serta atas konsekuensi / dampak nyata pada 

orang-orang atau peristiwa.  

2.2 Konsep Impelemntasi Kebijakan 

a.   Teori George C.Edwards III (2004) 

Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 

empat variabel,  yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan 

(4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu 

sama lain. 

1) Komunikasi 

Keberhasialan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor 

mengetahui apa yang harus dilakukan.   Apa yang menjadi tujuan dan sasaran 

kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga 

akan  mengurangi  distorsi  implementasi.  Apabila  tujuan  dan  sasaran  suatu 

kebijakan  tidak  jelas  atau  bahkan  tidak  diketahui  sama sekali  oleh  

kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok 

sasaran. 

2) Sumber daya 

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan 

konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk 

melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut 

dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber 
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daya finansial.sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan 

agar efiktif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi 

dokumen saja. 

3) Disposisi 

Disposisi  adalah  watak  dan  karakteristik  yang  dimiliki  implementor. 

apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan 

kebijakan  dengan  baik  seperti  apa  yang  diinginkan  oleh  pembuat  kebijakan. 

Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan 

pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak 

efektif. berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga 

menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai 

kasus korupsi yang  muncul  dinegara-negara  dunia  ketiga,  seperti  indonesia  

adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam 

mengimplementasikan program-program pembangunan. 

4) Struktur birokrasi 

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu 

dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur 

operasi yang (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman 

bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang 

akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni 



16 
 

prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, Ini pada gilirannya menyebabkan 

aktivitas organisasi tidak fleksibel. 

b.  Teori Merilee S. Grindle (1980 ) 

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle yang menjelaskan 

bahwa implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan 

lingkungan (konteks) implementasi, kedua hal tersebut harus didukung oleh 

program aksi dan proyek individu yang didesain dan dibiayai berdasarkan tujuan 

kebijakan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan akan memberikan hasil berupa 

dampak pada masyarakat, individu dan kelompok serta perubahan dan penerimaan 

oleh masyarakat terhadap kebijakan yang terlaksana. variabel isi kebijakan 

menurut Grindle mencakup beberapa indicator yaitu: 

1. Kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi 

kebijakan. 

2. Jenis manfaat yang diterima oleh target group. 

3. Derajat perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan. 

4. Letak pengambilan keputusan. 

5. Pelaksana program telah disebutkan dengan rinci, dan 

6. Dukung oleh sumber daya yang dilibatkan. 

Sedangakan variabel lingkungan kebijakan mencakup 3 indikator yaitu: 

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh 

para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. 

2. Karakteristik lembaga dan rejim yang sedang berkuasa. 
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3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. 

Di  sini  kebijakan  yang  menyangkut  banyak  kepentingan  yang 

berbeda akan lebih sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit 

kepentingan. Oleh karenanya tinggi-rendahnya intensitas keterlibatan berbagai 

pihak (politisi, pengusaha, masyarakat, kelompok sasaran dan sebagainya) dalam 

implementasi kebijakan akan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi 

kebijakan. 

2.3 Konsep Penanaman Modal / Investasi 

Investasi merupakan penanaman modal pada suatu perusahaan dalam 

rangka untuk menambah barang-barang modal dan perlengkapan produksi yang 

sudah ada supaya menambah jumlah produksi. Penanaman modal dalam bentuk 

investasi ini dapat berasal dari dua sumber, yaitu penanaman modal dalam negeri 

dan penanaman modal luar negeri. Investasi yang naik dari tahun ketahun akan 

menyebabkan penyerapanangkatan kerja yang bekerja akan semakin besar karena 

dengan tingginya investasi maka proses produksi naik dan semakin banyak 

membutuhkan angkatan kerja yang bekerja (Sukirno,2000). 

Sebagian ahli ekonomi memandang bahwa pembentukan investasi 

merupakan faktor penting yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan 

pembangunan ekonomi suatu negara. Ketika pengusaha atau individu atau 

pemerintah melakukan investasi, maka ada sejumlah modal yang ditanam atau 

dikeluarkan, atau ada sejumlah pembelian barang-barang yang tidak dikonsumsi, 

tetapi digunakan untuk produksi, sehingga menghasilkan barang dan jasa di masa 

akan datang. Investasi dalam peralatan modal atau pembentukan modal tidak saja 
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dapat meningkatkan faktor produksi atau pertumbuhan ekonomi, namun juga 

dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dalam hal ini, jumlah 

pengangguran tentunya akan turun. 

Suatu negara akan berkembang secara dinamis jika investasi yang 

dikeluarkan jauh lebih besar daripada nilai penyusutan faktor-faktor produksinya. 

Negara yang memiliki Investasi yang lebih kecil daripada penyusutan faktor 

produksinya akan cenderung mengalami perekonomian yang stagnasi. Dimana 

Stagnation merupakan suatu kondisi perekonomian dengan laju pertumbuhan 

yang lambat dan bahkan bias nol. Kondisi ini dapat menimbulkan terjadinya 

pengangguran dalam jumlah yang relatif besar. Kondisi yang sangat tidak 

diinginkan adalah kondisi stagnasi yang diikuti dengan adanya inflasi yang tinggi 

pula, sehingga perekonomian Negara menjadi stagflasi. 

2.4 Konsep Investasi Daerah 

Secara normatif, investasi daerah (local investment) dipahami sebagai 

salah satu kekuatan penting untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Tak 

terkecuali di kalangan pemerintah daerah, timbul semacam kesadaran terlebih 

sesudah implementasi desentralisasi dan otonomi daerah bahwa akselerasi 

pembangunan hanya dimungkinkan jika terdapat arus investasi yang signifikan. 

Persepsi yang kuat tentang pentingnya investasi telah mendorong pemerintah 

daerah untuk melakukan berbagai upaya, mulai dari promosi investasi yang 

gencar hingga kunjungan pejabat daerah keluar negeri. Namun untuk merangsang 

investasi dibutuhkan agenda-agenda yang jelas dan komprehensif yang secara 
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internal dikreasikan sendiri oleh pemerintah daerah. Agenda-agenda dimaksud, 

antara lain: 

1. Merumuskan kebijakan investasi 

Pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan investasi daerah, khususnya 

yang terkait dengan peningkatan iklim investasi. Kebijakan tersebut 

sebaiknya ditetapkan dengan standarisasi yang baku, dan selanjutnya 

dipublikasikan agar investor dapat mempelajarinya. Rumusan kebijakan 

investasi daerah itu penting agar daya tarik investasi daerah yang 

bersangkutan bisa dipelajari oleh investor. Sedikitnya terdapat 3 (tiga) alasan 

mengapa suatu daerah perlu merumuskan kebijakan investasi. Pertama, 

semangat desentralisasi dan otonomi daerah mengharuskan pemerintah 

daerah untuk secara cerdas mendorong pembangunan daerahnya dan 

meningkatkan pendapatan daerahnya dengan cara menggali potensi daerah 

dan menarik investasi. Namun hal itu hanya dapat diwujudkan, sekiranya 

pemerintah daerah memiliki kebijakan dan perencanaan investasi yang 

memadai. Kedua, terkait dengan point pertama di atas, persaingan di 

kalangan pemerintah daerah untuk menarik investasi seringkali menjadi 

sesuatu yang tak terelakkan. Namun, tentu saja, hanya daerah-daerah yang 

secara cerdas mampu merumuskan kebijakan investasi yang akan 

memenangkan persaingan. Ketiga, dengan adanya kebijakan investasi, 

memungkinkan pemerintah daerah untuk menyusun kerangka perencanaan 

dan rencana aksi yang diarahkan untuk mendorong investasi, khususnya 

investasi swasta, baik domestik maupun asing. Disadari sepenuhnya bahwa di 
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tengah kian merosotnya kepercayaan dunia usaha terhadap iklim investasi di 

Indonesia, hanya kebijakan dan strategi investasi yang jitu yang sanggup 

merangsang minat investor. 

2. Memperbaiki dukungan dan pelayanan birokrasi 

Beberapa faktor domestik yang menghambat iklim investasi nampaknya 

belum mengalami perbaikan yang berarti. Salah satu diantaranya adalah 

prosedur yang panjang dan berbelit, yang tidak hanya mengakibatkan 

ekonomi biaya tinggi tetapi juga menghilangkan peluang usaha yang 

seharusnya dapat dimanfaatkan, baik untuk kepentingan perusahaan maupun 

kepentingan nasional seperti dalam penciptaan lapangan kerja.  

Oleh karena itu, perlu dikembangkan suatu sistem pelayanan investasi yang 

transparan, cepat, tanggap, dan terkoordinasi. Salah satu bentuk pelayanan 

investasi yang dinilai efektif dan efisien adalah one-stop licencing office. 

Sistem ini diyakini dapat menenangkan para investor, karena sistem ini dapat 

memberi kepastian waktu, biaya, dan prosedur. Tujuan utama sistem ini 

disamping dapat mengurangi banyaknya lisensi dan surat ijin, juga dapat 

memangkas banyaknya prosedur yang diperlukan untuk memperoleh lisensi 

dan surat ijin tersebut. 

3. Mengembangkan promosi daerah 

Untuk mendorong investasi, daerah dituntut untuk aktif menggali potensi 

daerahnya dan menginformasikannya kepada publik melalui berbagai media. 

Keberadaan informasi yang cepat akses, akurat, dan mutakhir, akan 

membantu pihak investor dalam menganalisis potensi daerah dan melakukan 
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keputusan investasi. Dewasa ini, salah satu bentuk informasi potensi daerah 

yang diharapkan dapat membantu pihak investor dalam melakukan keputusan 

investasi adalah Geographic Information System (GIS). Format informasi ini 

sedikitnya memuat: (i) data bio fisik, termasuk daerah aliran sungai, hutan, 

sumberdaya air, keanekaragaman hayati, dan lingkungan hidup; (ii) data 

sosio-ekonomi, seperti demografi, struktur ekonomi, statistik pertanian, 

konsumsi dan pengeluaran, kemiskinan, dan indikator pembangunan daerah; 

(iii) batas administratif wilayah hingga tingkat desa; (iv) tata pemerintahan, 

informasi kebijakan dan perencanaan; dan (v) peta infrastuktur, termasuk 

jalan, pelabuhan, bandara, rel kereta. Agussalim, (2003:20). 

4. Mengembangkan kemitraan (partnership) 

Ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu prasyarat bagi tumbuh-

kembangnya investasi. Namun pemerintah daerah secara umum memiliki 

keterbatasan untuk menyediakan infrastruktur yang memadai, akibat 

anggaran pemerintah daerah yang relatif terbatas. Oleh karena itu, konsep 

kemitraan (partnership) menjadi sebuah alternatif yang paling mungkin bagi 

pemerintah daerah untuk mengembangkan infrastuktur daerah. Hampir sulit 

mengharapkan tersedianya infrastruktur yang memadai tanpa adanya 

keterlibatan pihak swasta dan masyarakat. 

Namun dalam kenyataannya, konsep kemitraan, katakanlah dalam bentuk 

public-private partnership, belum banyak dipraktekkan oleh pemerintah 

daerah. Ketidak-mampuan pemerintah daerah untuk menawarkan berbagai 

bentuk kemitraan, ketidak-jelasan konsep kemitraan yang ditawarkan oleh 
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pemerintah daerah, tawaran kemitraan yang tidak menarik bagi kalangan 

investor, merupakan beberapa faktor penyebab mengapa konsep kemitraan 

belum berkembang di daerah. Nampaknya, pemerintah daerah perlu lebih 

mencurahkan perhatian mengenai hal ini di masa-masa yang akan datang. 

5. Mengembangkan regional management 

Untuk menciptakan efektifitas, efisiensi, dan peningkatan daya saing daerah, 

konsep manajemen kewilayahan (regional management) nampaknya patut 

dipertimbangkan. Konsep ini berbasis pada kebutuhan untuk mewujudkan 

kerjasama dan sinergi pembangunan antar daerah pada suatu kawasan 

(wilayah). Konsep ini bukan hanya akan menciptakan skala ekonomi 

(economic scale), memberdayakan potensi ekonomi, memperluas pasar 

regional, menciptakan efisiensi pembangunan dan efektifitas pemanfaatan 

infrastruktur, tetapi juga menciptakan lokalisasi investasi dan platform 

kebijakan investasi. 

Pada sisi lain, konsep regional management juga dapat menurunkan tensi 

persaingan antar daerah, karena konsep ini lebih mengedepankan pada 

semangat kerjasama yang saling menguntungkan antar daerah. Melalui 

konsep ini, berbagai bentuk kerjasama wilayah akan dapat diwujudkan, 

misalnya pengembangan komoditas unggulan, pembangunan infrastruktur 

(pembangkit listrik, pelabuhan, jaringan telekomunikasi, dll). Agussalim, 

(2003:28-32). 
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2.4.1 Investor 

Menurut Nasarudin & Surya : 2004 investor adalah suatu pihak baik 

perorangan atau lembaga yang berasal dari dalam negeri atau dari luar negeri yang 

melakukan suatu kegiatan investasi jangka panjang maupun jangka pendek.  

Dalam dunia keuangan, investor adalah orang perorangan atau lembaga 

baik domestik atau non domestik yang melakukan suatu investasi (bentuk 

penanaman modal sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya) baik dalam 

jangka pendek atau jangka panjang. Terkadang istilah "investor" ini juga 

digunakan untuk menyebutkan seseorang yang melakukan pembelian properti, 

mata uang, komoditi, derivatif, saham perusahaan, ataupun aset lainnya dengan 

suatu tujuan untuk memperoleh keuntungan dan bukan merupakan profesinya 

serta hanya untuk suatu jangka pendek saja. 

Beberapa jenis investor misalnya :Investor perorangan (termasuk dana 

investasi realestat yang atas nama perorangan dan suatu perusahaan yang dibentuk 

guna mengelola dana investasi).  

1. Kolektor dari benda seni, benda antik, dan sesuatu lainnya yang bernilai. 

2. Investor penyandang dana, yang dalam bahasa asing disebut angel investor 

(atau di Eropa disebut "business angel", yaitu seseorang yang memiliki 

dana yang diberikan kepada suatu perusahaan untuk digunakan sebagai 

modal awal suatu usaha dengan imbalan saham dari perusahaan tersebut. 

3. Bank investasi 

https://id.wikipedia.org/wiki/Keuangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Investasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Properti
https://id.wikipedia.org/wiki/Mata_uang
https://id.wikipedia.org/wiki/Komoditi
https://id.wikipedia.org/wiki/Derivatif
https://id.wikipedia.org/wiki/Saham
https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Aset
https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_investasi_realestat
https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_investasi_realestat
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kolektor&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Seni
https://id.wikipedia.org/wiki/Antik
https://id.wikipedia.org/wiki/Eropa
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank
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4. Bisnis dalam bidang investasi. 

5. Kontrak Investasi Kolektif, termasuk real estate investment trust 

Reksadana, hedge fund, reksadana tertutup , dan penempatan dana lainnya 

2.5 Kebijakan Penanaman Modal / Investasi 

UU Nomor 25 Tahun 2007 Penanaman Modal menyebutkan, bahwa 

Penanaman Modal Dalam Negeri adalah 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 Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan 

usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal 

asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang 

berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. 

UU No.25 tahun 2007 dapat dikatakan sudah mencakup semua aspek 

penting (termasuk soal pelayanan, koordinasi, fasilitas, hak dan kewajiban 

investor, ketenagakerjaan, dan sektor-sektor yang bisa dimasukin oleh investor) 

yang terkait erat dengan upaya peningkatan investasi dari sisi pemerintah dan 

kepastian berinvestasi dari sisi pengusaha/investor. Dua diantara aspek-aspek 

tersebut yang selama ini merupakan dua masalah serius yang dihadapi 

pengusahan, dan oleh karena itu akan sangat berpengaruh positif terhadap 

kegiatan penanaman modal di Indonesia jika dilaksanakan dengan baik sesuai 

ketentuannya di UU Penanaman Modal tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, 

Bab I Pasal 1 No. 10 mengenai ketentuan umum: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontrak_Investasi_Kolektif&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Real_estate_investment_trust
https://id.wikipedia.org/wiki/Reksadana
https://id.wikipedia.org/wiki/Hedge_fund
https://id.wikipedia.org/wiki/Reksadana
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“Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu 

perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan 

wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan 

nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai 

dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat”.  

Sistem pelayanan satu atap ini diharapkan dapat mengakomodasi 

keinginan investor/pengusaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih efisien, 

mudah, dan cepat. Memang membangun sistem pelayanan satu atap tidak mudah, 

karena sangat memerlukan visi yang sama dan koordinasi yang baik antara 

lembaga-lembaga pemerintah yang berkepentingan dalam penanaman modal. 

Dapat dipastikan apabila ketentuan ini benar-benar dilakukan, dengan asumsi 

faktor-faktor lain (seperti kepastian hukum, stabilitas, pasar buruh yang fleksibel, 

kebijakan ekonomi makro, termasuk rejim perdagangan yang kondusif  dan 

ketersediaan infrastruktur) mendukung, pertumbuhan investasi di dalam  negeri 

akan mengalami akselerasi. 

 Bagi seorang pengusaha manca negara yang ingin berinvestasi di sebuah 

wilayah di Indonesia, adanya pelayanan satu atap melegakan karena ia tidak perlu 

lagi menunggu dengan waktu lama untuk memperoleh izin usahanya di Indonesia. 

Bahkan ia tidak lagi perlu mengeluarkan biaya pajak maupun pungutan lainnya 

yang dapat membengkak dari tarif resmi akibat panjangnya jalur birokrasi yang 

harus ditempuh untuk memperoleh izin usaha tersebut sebelum adanya pelayanan 

satu atap.  
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Pelayanan satu atap ini meliputi penanaman modal yang dilakukan baik di 

tingkat propinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasakan kewenangan yang 

dilimpahkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada BKPM. Jadi, BKPM 

bertugas melakukan koordinasi antara seluruh departemen atau instansi 

pemerintah lainnya, termasuk dengan pemerintah kabupaten, kota, serta propinsi 

yang membina bidang usaha penanaman modal.. 

2.6 Konsep Promosi Investasi 

  Promosi investasi merupakan aktivitas yang menyebarkan informasi atau 

mencoba untuk membuat gambaran dari keberadaan investasi dan menyediakan 

layanan investasi untuk calon investor (Wells dan Alvin, 2000). East Africa 

Community (2006) menjelaskan bahwa promosi investasi merupakan tindakan 

pemasaran suatu negara atau wilayah dalam upaya untuk menarik dan 

mempertahankan investor, baik lokal maupun asing. Dengan demikian, 

penekanan kegiatan promosi investasi adalah menarik investor untuk berinvestasi. 

Kegiatan promosi investasi dikategorikan menjadi empat yaitu membangun 

national image, meningkatkan investasi, pelayanan investor servis, dan kebijakan 

advokasi (Harding dan Javorcik, 2011). kerangka  kerja  untuk  mempromosikan 

investasi  melalui beberapa kegiatan antara lain strategi, organisasi, pemasaran, 

penargetan investor, fasilitasi investasi, dan aftercare  dan  advokasi  kebijakan.  

Promosi  investasi  juga  memiliki  beberapa  model  diantaranya pemberian 

insentif, kebijakan moneter dan fiskal, dan strategi e-commerce dan 

Sambhanthan.  
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  Mempromosikan suatu kawasan tidaklah sama dengan mempromosikan 

produk menggunakan 4P (Product, Promotion, Price, dan Place). Hal ini karena 

kawasan adalah produk tempat yang dapat dilihat dalam banyak aspek sebagai 

bisnis, dan pemasaran strategis dapat diterapkan pada kawasan tersebut. Jadi, 

promosi investasi untuk kawasan harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan. Sasaran keseluruhan dari promosi investasi dapat dicapai hanya ketika 

semua kebutuhan dapat dipenuhi. 

  Promosi adalah kegiatan yang sistematis dan terencana dalam 

memberitahukan/ menginformasikan, mengingatkan, membujuk dan 

memodifikasi tingkah laku konsumen (TTI / TDO) agar tertarik dan melakukan 

transaksi ekonomi terhadap produk yang dihasilkan oleh daerah. 

Ekonomi Daerah adalah seluruh kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi yang 

dilakukan oleh pemangku kepentingan (stakeholders), yang menghasilkan nilai 

tambah dan dampak pengganda yang besar bagi tumbuh dan berkembangnya 

ekonomi daerah. 

  Promosi Ekonomi Daerah adalah kegiatan yang sistematis dan terencana 

dalam memberitahukan/menginformasikan, mengingatkan, membujuk dan 

memodifikasi tingkah laku TTI (Tourist, Traders, Investor) dan TDO (Talent, 

Developer, Organizer) agar tertarik dan berminat untuk melakukan interaksi dan 

transaksi ekonomi yang menghasilkan nilai tambah dan dampak pengganda yang 

besar bagi tumbuh dan berkembangnya ekonomi daerah. Secara umum 

mempromosikan daerah berarti memasarkan suatu daerah dengan segala 

atributnya sebagai produk agar mampu memenuhi dan memuaskan keinginan dan 
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ekspektasi dari target pasarnya. Adapun target pasar dari promosi ekonomi daerah 

adalah : 

1. Penduduk dan masyarakat setempat yang membutuhkan layanan publik 

yang memadai. 

2. Pedagang (traders), wisatawan (tourist) dan penanam modal (investors) 

baik didalam maupun luar negeri 

3. Sumberdaya Manusia yang berkualitas (talent), pengembang (developers), 

pengorganisir kegiatan (event organizer) dan seluruh pihak yang memiliki 

kontribusi dalam membangun keunggulan bersaing daerah. 

Untuk melakukan kegiatan promosi ekonomi daerah, maka beberapa persyaratan 

ideal yang harus dilakukan oleh daerah adalah : 

1. Adanya perencanaan yang jelas (blue print) ; 

2. Dikelola oleh sebuah institusi pemerintah yang bertanggungjawab penuh 

untuk melakukan promosi ekonomi daerah ; 

3. Di dukung oleh dana promosi yang dikelola secara terpadu (pooling 

system) ; 

4. Menggunakan berbagai media promosi secara tepat ; 

5. Informasi pasar tersedia dengan baik ; 

6. Produk (potensi ekonomi daerah) dikemas dengan baik (packaging) ; 

7. Dilakukannya riset pasar secara terus-menerus (marketing research). 

  Berdasarkan pernyataan Fandy promosi diartikan sebagai suatu bentuk 

komunikasi   yang   digunakan   untuk   kegiatan   pemasaran   dengan   cara 
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memberikan informasi mengenai suatu produk atau jasa dengan tujuan agar 

konsumen mau mengkonsumsi, menggunakan produk atau jasa tersebut. Promosi  

pada hakekatnya  adalah  semua  kegiatan  atau aktivitas  pemasaran yang 

dimaksudkan untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan suatu produk atau 

jasa ke pangsa sasaran, untuk memberi informasi, mempengaruhi/ membujuk, 

dan mengingatkan pasar sasaran tentang keberadaannya suatu perusahaan  atau  

organisasi,  agar  bersedia  menerima,  membeli  dan loyal. (Fandy Tjiptono, 

2000:219) 

  Fungsi promosi menurut Terence A. Shimp (2000:7) promosi memiliki 

lima fungsi yang sangat penting bagi suatu perusahaan/lembaga. Kelima 

fungsitersebut dijabarkan sebagai berikut: 

1. Informing (memberikan informasi) 

Promosi membuat konsumen sadar akan produk-produk baru, mendidik 

mereka tentang berbagai fitur dan manfaat merek, serta memfasilitasi 

penciptaan citra sebuah perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa. 

Promosi menampilkan peran informasi bernilai lainnya, baik untuk merek 

yang diiklankan maupun konsumennya, dengan mengajarkan manfaat-

manfaat baru dari merek yang telah ada. 

2. Persuading (membujuk) 

Media promosi aau iklan yang baik akan mampu mempersuasi pelanggan 

untuk mencoba produk jasa yang ditawarkan. Terkadang persuasi 

berbentuk mempengaruhi permintaan primer, yakni menciptakan 

permintaan bagi keseluruhan kategori produk. 
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3. Reminding (mengingatkan) 

Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para 

konsumen. saat kebutuhan muncul, yang berhubungan dengan produk dan 

jasa yang diiklankan, dampak promosi di masa lalu memungkinkan merek 

pengiklan hadir di benak konsumen. Periklanan lebih jauh di 

demonstrasikan untuk mempengaruhi pengalihan merek dengan 

mengingatkan para konsumen yang akhir-akhir ini belum membeli merek 

yang tersedia dan mengandung atribut-atribut yang menguntungkan. 

4. Adding Value (menambah nilai)  

Terdapat tiga cara mendasar dimana perusahaan bisa memberi nilai 

tambah bagi penawaran-penawaran mereka, inovasi, penyempurnaan 

kulitas, atau mengubah persepsi konsumen. Ketiga komponen nilai tambah 

tersebut benar-benar independen. Promosi yang efektif menyebabkan 

merek dipandang lebih elegan, lebih bergaya, lebih bergengsi, dan bisa 

lebih unggul dari tawaran pesaing. 

5. Assisting (mendampingi upaya-upaya lain dari perusahaan) 

Semua stationery yang dipakai, mulai dari kartu nama, kertas, maupun 

amplop harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan cira 

suau perusahaan. Selain itu identity media juga dapat diterapkan pada 

sarana dan prasarana lain, seperti geung, mobil pengangkat barang, dan 

lain sebagainya. 

6. Lobbying (mempengaruhi) 



31 
 

Kontak pribadi yang dilakukan secara informasi untuk ,mencapai tujuan 

tertentu. 

7. Social investment (investasi social) 

Perusahaan dapat merebut hati masyarakat yang ditujunya dengn 

melakukan partisipasi social seperti pembangunan jembatan, masjid, 

taman, dan fasilitas umum lainnya. 

2.7 Peraturan Daerah Tentang Penanaman Modal 

Peraturan bupati kepulauan meranti Nomor  36 tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja dinas 

penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja kabupaten 

kepulauan meranti. Bagian keempat Bidang perencanaan, pengembangan iklim 

dan promosi penanaman modal nomor 9 bidang perencanaan, pengembangan 

iklim dan promosi penanaman modal mempunyai tugas merencanakan, mengkaji, 

mengkoordinasikan, melaksanakan, mengembangkan, fasilitasi pengembangan 

penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah, 

deregulasi dan pemberdayaan usaha lingkup daerah serta pelaksanaan kegiatan 

promosi penanaman modal. 

Bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal 

dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan rencana kerja bidang;  
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b. Penyusunan data dan potensi peluang penanaman modal lingkup daerah 

berdasarkan sektor usaha maupun wilayah, deregulasi dan pemberdayaan 

usaha lingkup daerah serta pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;  

c. Pengelolaan dan kerja sama penanaman modal lingkup daerah berdasarkan 

sektor usaha maupun wilayah, deregulasi dan pemberdayaan usaha lingkup 

daerah serta pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;  

d. Pelaksanaan fasilitasi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor 

usaha maupun wilayah, deregulasi dan pemberdayaan usaha lingkup daerah 

serta pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal dengan instansi terkait; 

dan 

2.8 Pandangan Islam Tentang Penanaman Modal / Investasi 

Pada umumnya investasi / penanaman modal merupakan suatu istilah 

dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. 

Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu 

harapan medapatkan keuntungan pada masa depan.  

Sedangkan dalam hukum islam istilah investasi disebut mudharabah yaitu 

menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan 

presentase keuntungan. Para ulama sepakat bahwa system penanaman modal ini 

dipebolehkan. Dasar hokum ini adalah ijma’ ulama yang memperbolehkannya. 

Diriwayatkan juga dari al-alla bin Abdurrahman, dari ayahnya, utsman bin affan 

memberinya uang sebagai modal usaha dan keuntungannya di bagi menjadi dua. 

Menurut para ulama investasi bisa dikatakan sah apabila memenuhi tiga syarat 

yaitu: pelaku (investor), akad perjanjian, dan obyek transaksi. 
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Investasi yang berarti menunda pemanfaatan harta yang kita miliki pada 

saat ini, atau berarti menyiman, mengelola, dan mengembangkannya merupakan 

hal yang di anjurkan dalam Al-qur’an surat Yusuf ayat 46-49. 

Allah SWT berfirman:  

يُق أَْفتِنَا فِى َسْبِع بَقَٰسٍت ِسَواٍى يَأُْكلُهُيَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبِع ُسۢنبُٰلٍت  دِّ يُىُسُف أَيُّهَا الصِّ

٦٤﴿يىسف: ُخْضٍس َوأَُخَس يَابِٰسٍت لََّعلِّٓى أَْزِجُع إِلَى النَّاِس لََعلَّهُْن يَْعلَُوىىَ   

 

ا تَأُْكلُىَى  وَّ قَاَل تَْزَزُعىَى َسْبَع ِسنِيَي َدأَبًا فََوا َحَصدتُّْن فََرُزوهُ فِى ُسۢنبُلِِوۦٓ إَِّلَّ قَلِيًًل هِّ

٦٤﴿يىسف:  

 

ا  وَّ ْهتُْن لَهُيَّ إَِّلَّ قَلِيًًل هِّ تُْحِصنُىَى ثُنَّ يَأْتِى ِهۢي بَْعِد ٰذلَِك َسْبٌع ِشَداٌد يَأُْكْلَي َها قَدَّ

٦٤﴿يىسف  

 

٦٤ثُنَّ يَأْتِى ِهۢي بَْعِد ٰذلَِك َعاٌم فِيِو يَُغاُث النَّاُس َوفِيِو يَْعِصُسوَى ﴿يىسف:  

Artinya: 46. (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): 

"Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh 

ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina 

yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang 

kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." 

47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana 

biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali 

sedikit untuk kamu makan. 48. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun 

yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk 

menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu 
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simpan. 49. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi 

hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur." 

Investasi sendiri merupakan salah satu cara bagi kita untuk menabung. 

Investasi apapun bentuknya dalam islam mewajibkan bahwa kerugian dan 

keuntungan hendaknya menjadi tanggung jawab dan hak kedua pihak sesuai 

dengan akad yang sudah di ucapkan. 

2.9 Definisi Konsep 

Syukur dalam Surmayadi mengemukakan ada tiga unsur penting dalam 

proses implementasi, yaitu:  

4. adanya program atau kebijakan yang sedang dilaksanakan  

5. kelompok sasaran, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran 

dan ditetapkan untuk manfaat dari program, perubahan atau perbaikan  

6.  menerapkan elemen (Pelaksana) baik untuk organisasi atau individu 

yang bertanggung jawab untuk memperoleh pelaksanaan dan 

pengawasan proses implementasi. 

Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 

empat variabel,  yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan 

(4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu 

sama lain. 

Investasi merupakan penanaman modal pada suatu perusahaan dalam 

rangka untuk menambah barang-barang modal dan perlengkapan produksi yang 
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sudah ada supaya menambah jumlah produksi. Penanaman modal dalam bentuk 

investasi ini dapat berasal dari dua sumber, yaitu penanaman modal dalam negeri 

dan penanaman modal luar negeri. Investasi yang naik dari tahun ketahun akan 

menyebabkan penyerapanangkatan kerja yang bekerja akan semakin besar karena 

dengan tingginya investasi maka proses produksi naik dan semakin banyak 

membutuhkan angkatan kerja yang bekerja (Sukirno,2000). 

investasi daerah (local investment) dipahami sebagai salah satu kekuatan 

penting untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Tak terkecuali di kalangan 

pemerintah daerah, timbul semacam kesadaran - terlebih sesudah implementasi 

desentralisasi dan otonomi daerah - bahwa akselerasi pembangunan hanya 

dimungkinkan jika terdapat arus investasi yang signifikan. Persepsi yang kuat 

tentang pentingnya investasi telah mendorong pemerintah daerah untuk 

melakukan berbagai upaya, mulai dari promosi investasi yang gencar hingga 

kunjungan pejabat daerah keluar negeri. Namun untuk merangsang investasi 

dibutuhkan agenda-agenda yang jelas dan komprehensif yang secara internal 

dikreasikan sendiri oleh pemerintah daerah. 

UU Nomor 25 Tahun 2007 Penanaman Modal menyebutkan, bahwa 

Penanaman Modal Dalam Negeri adalah 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 Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan 

usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal 
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asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang 

berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. 

investor adalah orang perorangan atau lembaga baik domestik atau non 

domestik yang melakukan suatu investasi (bentuk penanaman modal sesuai 

dengan jenis investasi yang dipilihnya) baik dalam jangka pendek atau jangka 

panjang. Terkadang istilah "investor" ini juga digunakan untuk menyebutkan 

seseorang yang melakukan pembelian properti, mata uang, komoditi, derivatif, 

saham perusahaan, ataupun aset lainnya dengan suatu tujuan untuk memperoleh 

keuntungan dan bukan merupakan profesinya serta hanya untuk suatu jangka 

pendek saja. 

Promosi investasi merupakan aktivitas yang menyebarkan informasi atau 

mencoba untuk membuat gambaran dari keberadaan investasi dan menyediakan 

layanan investasi untuk calon investor 

Promosi Ekonomi Daerah adalah kegiatan yang sistematis dan terencana 

dalam memberitahukan/menginformasikan, mengingatkan, membujuk dan 

memodifikasi tingkah laku TTI (Tourist, Traders, Investor) dan TDO (Talent, 

Developer, Organizer) agar tertarik dan berminat untuk melakukan interaksi dan 

transaksi ekonomi yang menghasilkan nilai tambah dan dampak pengganda yang 

besar bagi tumbuh dan berkembangnya ekonomi daerah. Secara umum 

mempromosikan daerah berarti memasarkan suatu daerah dengan segala 

atributnya sebagai produk agar mampu memenuhi dan memuaskan keinginan dan 

ekspektasi dari target pasarnya. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Investasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Properti
https://id.wikipedia.org/wiki/Mata_uang
https://id.wikipedia.org/wiki/Komoditi
https://id.wikipedia.org/wiki/Derivatif
https://id.wikipedia.org/wiki/Saham
https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Aset
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2.10 Konsep Operasional 

Konsep oprasional adalah batasan atau rincian-rincian kegiatan oprasional 

yang diperlukan untuk mengukur variabel penelitian yang dapat di ukur dari 

gejala-gejala yang memberikan arti pada arti variabel tersebut. Menghindari 

kesalahan dalam menafsirkan istilah yang digunakan serta melakukan 

pemahamannya. Maka konsep operasional penelitian ini adalah: 

Sumber : Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 

 

variabel Indikator Sub indikator 

Peraturan 

Bupati 

Nomor 36 

Tahun 

2016 

Perencanaan   

 

1. Merumuskan rencana kerja promosi 

2. Menyusun program kegiatan promosi 

Penyusunan 

bahan & data  

1. Pengumpulan bahan dan data promosi 

2. Membuat bahan promosi potensi daerah 

3. Mengkoordinasikan satuan kerja perangkat 

daerah 

Pelaksanaan  1. Pelaksanaan kegiatan promosi dan 

pengembangan promosi dalam negeri 

 

Pembinaan & 

Pengembangan  

1. Meningkatkan rencana kerja promosi 

2. Mengembangkan promosi potensi daerah 
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2.11 Kerangka Pikir 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

  

Sumber: Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 

2.12 Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ariandari (2009) dengan judul 

“Pelaksanaan Promosi Dinas kebudayaan dan Pariwisata Dalam Upaya 

Meningkatkan Minat Pengunjung Obyek Wisata”. Penelitian ini dalam 

bentuk kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  Strategi promosi 

yang digunakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam upaya  

meningkatkan  minat  pengunjung  obyek wisata Waduk Sermo yaitu 

dengan menetapkan alur pikir rencana strategi, kemudian menentukan 

langkah-langkah promosi yaitu; mengidentifikasi audiens sasaran, 

menentukan  tujuan komunikasi,  merancang pesan, menyeleksi saluran 

Pelaksanaan Promosi 

Perencanaan   

Peningkatan Investasi Dinas Penanaman Modal 

pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga kerja 

kabupaten kepulauan meranti 

Penyusunan   Pelaksanaan    Pembinaan & 

pengembangan 
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komunikasi, menetapkan jumlah anggaran promosi, menentukan bauran 

promosi, dan mengukur hasil promosi 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Utaminingsi (2014) dengan judul 

“Strategi promosi kompas TV Makasar dalam menarik minat iklan”. 

Penelitian ini dalam bentuk kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa mendapatkan hasil bahwa divisi marketing Kompas TV Makassar 

menyusun sebuah strategi promosi mengacu pada dua strategi pokok yaitu 

strategi bauran promosi yang terdiri atas advertising, personal selling, 

direct marketing, publisity, dan public relations, serta strategi pemilihan 

media. Perbedaan penelitian ini terletak pada tempat penelitian dan objek 

penelitian yang mana pada penelitian ini meneliti bagaiman strategi 

promosi dalam menarik iklan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nisa Amalina Setiawan dan Farid Hamid 

(2014) dengan judul “pelaksanaan Promosi Dalam Pengembangan 

Pariwisata Lokal Di Desa Wisata Jelekong. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Berdasarkan hasil 

penelitian yang diperoleh Kelompok Penggerak Pariwisata Girihaja belum 

merumuskan strategi promosi secara komprehensif dan terintegras. 

 

 


