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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat di 

butuhkan oleh makhluk hidup terutama manusia untuk kelangsungan 

hidup umat manusia. Pada dasarnya hubungan manusia dengan tanah 

bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan 

sumber daya bagi keberlangsungan hidup umat manusia. 

 Setiap individu sangat membutuhkan tanah, baik pada masa hidupnya 

di dunia maupun pada saat ketika meninggal dunia  untuk dipanggil 

menghadap kepada sang kholik (ALLAH SWT) yang menciptakan muka 

bumi ini berserta seluruh isinya yang berada di dalamnya termasuk tanah 

tersebut. Selain itu tanah merupakan benda yang sifatnya mati dan 

manusia berlomba-lomba untuk memiliki atau mempunyai tanah untuk di 

kuasai  ataupun semata-mata untuk kekuasaan. Disamping itu tanah 

mempunyai nilai ekonomis yang dapat di perjual – belikan demi mencapai 

suatu keuntungan. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia bisa 

dilihat dari bahwa manusia hidup tidak terlepas maupun terpisahkan  dari 

tanah. Oleh karena itu tanah dapat di kelola dengan baik dan dapat 

dipergunakan untuk berbagai macam hal untuk memenuhi kehidupan. 

Maka dari itu tanah digunakan selain untuk tempat berlindung dari hal-hal 

yang tidak dinginkan, tanah juga digunakan atau di manfaat untuk 

berbagaimacam usaha yang dapat dilakukan demi mencapai suatu 
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keuntung, seperti : jual-beli ataupun investasi baik jangka pendek maupun 

jangka panjang. 

Ada pun juga kerugian maupun resiko dari investasi itu sendiri yaitu 

suatu kemungkinan yang terdiri dari berbagai faktor yang dapat 

menyebabkan tidak kembalinya dana yang diinvestasikan pada suatu 

instrumen investasi tertentu atau dengan kata lain, merupakan faktor-faktor 

yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian dalam suatu investasi. 

Pada dasarnya Semakin meningkatnya harga-harga barang di pasaran 

membuat banyak orang untuk mulai mencari investasi yang 

menguntungkan. Mereka mulai berinvestasi dengan cara yang beragam, 

mulai dai investasi saham, emas, atau juga investasi properti. 

Investasi adalah pembelian alat-alat modal, persediaan dagang / 

inventori, dan struktur usaha, termasuk pembelian rumah baru untuk 

rumah tangga. Investasi dihubungkan dengan sektor bisnis yang 

ditambahkan kepada persediaan modal fisik. 
1
 

investasi dalam bentuk tanah atau rumah. 

Maka dari itu investasi dapat dibagi menjadi dua jenis : 

1. Investasi dalam bentuk aset riil (real assets) yaitu investasi dalam 

bentuk aktiva berwujud fisik, seperti tanah, bangunan,emas, batu 

mulia dan sebagainya. 

2. Investasi dalam bentuk surat berharga/sekuritas (marketable 

securities financial assets) yaitu investasi dalam bentuk surat-surat 

                                                           
1
 Gomarketingstrategic, 2016, Definisi dan pengertian investasi, 

http://www.gomarketingstrategic.com/2016/06/definisi-dan-pengertian-investasi.html, di akses 

jum’at 19 Mei 2017 pukul 07:34 Wib. 

http://www.gomarketingstrategic.com/2016/06/definisi-dan-pengertian-investasi.html
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berharga yang pada dasarnya merupakan klaim atas aktiva riil yang 

diawasi oleh suatu lembaga/perorangan tertentu.
2
 

Keuntungan yang bisa didapat dari investasi ada dua yaitu : 

1. Menyewakan investasi tersebut ke pihak lain sehingga 

mendapatkan uang sewa.  

2. Menjual investasi tersebut dengan harga yang lebih tinggi. 

Bahwasanya tanah sendiri banyak dipilih sebagai instrumen investasi 

karena sangat menjanjikan keuntungannya; mengingat tanah adalah 

kebutuhan primer untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Bahkan, 

investasi tanah juga dinilai sangat menguntungkan dibandingkan jenis 

investasi lain. Tidak tanggung-tanggung, nilai keuntungan dari investasi 

tanah bisa berkali-kali lipat, walaupun investasi tanah ini memiliki hasil 

yang dalam waktu jangka pangjang untuk mendapatkan keuntungan.  

Maka tidak heran jika kini sudah banyak masyarakat yang mulai melirik 

investasi ini. tanah investasi juga dapat di kembangkan ke fungsi lainnya. 

misalnya, seperti membangun rumah, ruko, kosan, hingga kontrakan. 

Dalam hal ini tanah sendiri merupakan hal yang dibutuhkan oleh 

setiap orang. Namun jumlahnya terbatas dan tidak akan bertambah. Maka 

dari itu, harganya pun akan terus naik dan terus menguntungkan. Tingkat 

pertumbuhan harga tanah sendiri tergantung pada tiap daerahnya masing-

masing. Hal ini juga dipengaruhi dengan pembangunan yang ada di sekitar 

kawasan tersebut. Ada banyak faktor lain yang menjadi instrumen 

                                                           
2
 Pengertianku, 2016, Pengertian Investasi, http://www.pengertianku.net/2016/12/pengertian-

investasi-dan-tujuannya-dilengkapi-jenisnya.html, di akses jum’at 19 Mei 2017 pukul 07:50 Wib. 

http://www.pengertianku.net/2016/12/pengertian-investasi-dan-tujuannya-dilengkapi-jenisnya.html
http://www.pengertianku.net/2016/12/pengertian-investasi-dan-tujuannya-dilengkapi-jenisnya.html


4 
 

pendongkrak harga tanah. Beberapa di antaranya adalah lokasi, kondisi 

tanah, kepadatan penduduk, ekonomi, dan juga fasilitas lainnya.  

Akan tetapi melihat  dari kondisinya saat ini investasi yang berada di 

daerah pedesaan atau desa, banyak masyarakat yang mengalami kerugian 

yang di lakukan oleh para investasi tanah, tanpa kita sadari bahwa saat ini 

di daerah khususnya desa, banyaknya tanah yang dimiliki masyarakat 

digunakan untuk investasikan tanah tersebut untuk dijadikan bangunan, 

seperti : ruko, perumahan maupun perkantoran yang di investasikan demi 

mencapai suatu keuntungan, tetapi disisi lain tanah yang di gunakankan 

untuk di investasikan terdapat adanya upaya yang dilakukan untuk 

mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat lainnya seperti bercocok 

tanam, bertani atau hal lainnya yang dilakukan masyarakat khususnya 

masyarakat desa.  

Walau tampak mudah dan bisa sangat menguntungkan, namun ada 

banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum berinvestasi tanah. 

Karena, seperti investasi lainnya, tanah juga memiliki risiko yang perlu 

pertimbangan dan perencanaan matang. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis terdorong untuk 

meneliti dan melakukan penelitian dengan judul : “ INVESTASI DESA 

DALAM UPAYA MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI 

DESA “ (STUDI DI DESA MANTUNG SANGGRAHAN GROGOL 

SUKOHARJO) “ 
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B. Rumusan Masalah 

Dalam hal ini perumusan masalah sangat penting dalam suatu 

penelitian karya ilmiah oleh karena itu untuk mempermudah, pencapaian 

suatu tujuan dan  pembahasannya, maka penyusunan ini dirumuskan 

sebagai berikut : 

1.  Apa manfaat yang timbul dari munculnya investasi di masyarakat 

khususnya di desa Mantung ? 

2. Bagaimana pengaturan investasi di desa Mantung  ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas untuk di teliti. 

Dalam hal ini berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apa saja manfaat yang timbul dari munculnya 

investasi di masyarakat khususnya di Desa Sanggrahan atau Desa 

Mantung.  

2. Untuk mengetahui aturan dan peraturan yang berkenaan dengan 

investasi di Desa Sanggrahan atau  Desa Mantung ? 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini di harapkan berguna dan bermanfaat baik secara 

teoritis maupun praktis sebagai berikut : 
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1. Manfaat Secara Teoritis 

 Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pemahaman untuk mengetahui mengenai investasi yang berada di 

wilayah pedesaan atau desa Mantung dan untuk mengetahui manfaat 

apa saja yang timbul dari munculnya investasi di desa dan dalam 

upaya mendukungnya pertumbuhan ekonomi  desa dan juga 

menambah pemahaman mengenai pengaturan yang mengatur tentang 

investasi yang berada di desa. 

 

2. Manfaat Secara Praktis  

  Penelitian ini tentunya bermanfaat bagi masyarakat desa, 

masyarakat umum, maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya 

penelitian ini maka dapat menambah pemahaman dan wawasan  terkait 

manfaat yang timbul dari munculnya investasi di masyarakat 

khususnya di desa dan serta menambah pengetahuan mengenai 

peraturan yang mengatur tentang investasi di desa Mantung, dalam 

upaya mendukung pertumbuhan ekonomi desa.  

 

E. Kerangka Pemikiran 

Investasi berasal dari kata invest yang berarti menanam atau 

menginvestasikan uang atau modal. Investasi adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan baik oleh orang pribadi (natural person) maupun badan hukum 

(judicial person) dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau 

mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (cash 
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money), peralatan (equipment), asset tidak bergerak, hak atas kekayaan 

intelektual, maupun keahlian. 
3
 

hukum investasi adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur 

hubungan antara investor dengan penerima modal, bidang-bidang usaha 

yang terbuka untuk investasi, serta mengatur tentang prosedur dan syarat-

syarat dalam melakukan investasi dalam suatu negara
4
 

Dalam kamus istilah keuangan dan investasi digunakan istilah 

investment (investasi) yang mempunyai arti: “penggunaan modal untuk 

menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan 

maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke resiko yang di rancang 

untuk mendapatkan modal. Investasi dapat pula menunjuk ke suatu 

investasi keuangan (dimana investor menempatkan uang ke dalam suatu 

sarana) atau menunjuk ke investasi suatu usaha atau waktu seseorang yang 

ingin memetik keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya.” 
5
 

Di dalam Undang – undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal. Dalam pasal 1 ayat 1 yang isinya : Penanaman Modal adalah 

bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam 

negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah 

negara republic Indonesia.  

Dalam hal ini adanya investasi atau penanaman modal sama-sama 

membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk mengelolanya  dan juga 

                                                           
3
 Ana  Rokhmatussa’dyah, dan Suratman, 2011, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Jakarta: Sinar 

Grafika, hal 3. 
4
 Salim HS, dan Budi Sutrisno, 2014, Hukum Investasi di Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada, hal 10. 
5
 Hendrik Budi Untung, 2010, Hukum Investasi, Jakarta: Sinar Grafika, hal 1-2. 



8 
 

memiliki beberapa resiko yang di alami, keuntungan yang di dapat 

memliki jangka waktu yang panjang untuk mendapatkan keuntungan 

tersebut. Di sisi lain adanya kerugian dan keuntungan yang di alami bagi 

masyarakat umum atau masyarakat desa. Akan tetapi dengan demikian 

penulis akan membuktikan bahwa adanya investasi yang dapat bermanfaat 

untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa khususnya desa mantung 

dan mengetahui adanya aturan - peraturan yang sesuai berkenaan dengan 

investasi di desa Mantung.   

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian dapat di diartikan sebagai upaya untuk menemukan, 

mengembangkan dan mengkaji suatu kebenaran, yang dilakukan dengan 

metode ilmiah. Dalam hal ini penelitian yang dapat digunakan dalam 

metode penelitian ialah sebagai berikut : 

 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris 

yaitu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan suatu 

permasalahan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. 

Penelitian ini di titik tekankan atau di kaji yang terdapat di lapangan 

dalam hal peraturan – peraturannya dan manfaat yang di peroleh, 

dalam investasi yang dilakukan di daerah pedesaan atau desa dalam 

upaya mendukung pertumbuhan ekonomi desa. 
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2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian 

deskriptif, Yang akan di deskripsikan secara  rinci mengenai dampak 

atau kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan dan dilakukannya 

analisa dan fakta secara teliti terhadap obyek yang di teliti oleh 

peneliti. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi temapt yang 

terletak di desa Mantung Sanggrahan Grogol Sukoharjo. Pengambilan  

lokasi tempat ini dengan pertimbangan bahwa sumber data di lokasi 

tersebut telah di sesuaikan dengan tujuan penelitian yang akan di teliti 

dan di kaji lebih lanjut berkenaan dengan mengenai investasi desa 

dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi desa. 

4. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang di peroleh dari fakta dan 

keterangan secara langsung yang di peroleh melalui penelitian 

di desa Mantung Sanggrahan Grogol Sukoharjo. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder atau data yang di perlukan untuk penelitian 

ini ialah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang 

terdiri dari bahan hukum primer : bahan hukum yang memiliki 

kekuatan mengikat dan bahan hokum sekunder : bahan hukum 
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yang tidak mempunyai kekuatan melainkan hanya sebagai 

penjelas dari bahan hukum.
6
 

1. Bahan hukum yaitu bahan hokum yang mengikat 

terdiri dari : 

a. Undang – undang nomor 25 tahun 2007 Tentang  

    Penanaman Modal. 

b. peratuan-peraturan desa atau Undang-undang 

nomor    

    6 tahun 2014 Tentang Desa 

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hokum bahan 

hokum yang memberikan penjelasan pada hokum 

primer berupa jurnal-jurnal, buku – buku yang 

berwujud literature laporan dan lain-lainnya. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam Penelitian ini penulis dalam melakukan penelitian 

menggunakan beberapa metode yaitu : 

a. Oservasi 

Dalam metode ini merupakan metode pengumpulan data 

dengan melakukan penelitian langsung terhadap tempat yang 

dijadikan obyek penelitian yaitu di desa Mantung Sanggrahan 

Grogol Sukoharjo. 

 

                                                           
6
 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2015, Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan 

Kuliah), Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 6-7.  
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b. Wawancara 

Dalam metode ini penelitian melakukan wawancara 

langsung dengan pihak – pihak yang berkaitan seperti para 

pihak investor, kelurahan desa maupun ke kecamatan. 

c. Studi Pustaka 

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan 

data dengan cara membaca sekaligus mempelajari buku – buku 

literature, perundang-undangan serta dokumen lainnya yang 

ada kaitanya dengan penelitian ini. 

 

6. Metode Analisa Data 

Dalam hal ini analisa data proses yang di lakukan di peroleh dari 

penelitian lapangan dan studi kepustakaan selanjutnya di analisis 

secara kualitatif. Kemudian hasilnya di berikan secara deskriptif atau 

di susun untuk digunakan dalam menjawab permasalahan terkait 

investasi desa dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi desa. 

 

G. Sistematika Skripsi 

Dalam hal ini, skripsi yang dibuat disusun dalam sistematika 

penyusunan yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana  antara satu dengan 

lainnya saling berkaitan, dan di setiap bab terdiri sub – sub bab. 
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