
RUMUSAN HASIL RAKORPIMDA PENANAMAN MODAL PROVINSI JAWATENGAH 
TAHUN 2018 

MAGELANG, 9 AGUSTUS 2018 
 

 Pada Hari ini Kamis tanggal 9 Agustus 2018 telah berlangsung RAKORPIMDA 
Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah di Grand Artos Magelang, yang diikuti para 
Bupati/Walikota, Ketua DPRD, Ketua Satgas Percepatan Berusaha, Kepala DPMPTSP se Jawa 
Tengah, dan OPD Tingkat Provinsi  terkait.  
Mencermati arahan dari unsur Kemendagri, Kemenko Perekonomian, BKPM dan 
Kemenkominfo, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Jawa Tengah serta saran 
masukan tanggapan peserta, rumusannya dapat disampaikan sebagai berikut : 
 

1. Bahwa  memasuki era industri 4.0 yang ditandai dengan digitalisasi dan otomasi sudah 
tak terhindarkan lagi. Era industri 4.0 menuntut semua pihak untuk mengikuti, 
memasuki dengan segala konsekuensinya. Masa milenial dibutuhkan pelayanan yang 
serba cepat, mudah, berkualitas terintegrasi, bertanggung jawab, sehingga menjadi 
trend dan kebutuhan bersama. 

2. Sejalan  komitmen pemerintah dalam konteks fasilitasi investasi telah diambil 
kebijakan dalam bentuk  “Paket Kebijakan Ekonomi“ yang harus dilaksanakan 
bersama. Penjabaran lebih lanjut keputusan tersebut antara lain dalam bentuk 
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas 
Percepatan Berusaha, maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 
Online Single Submmision ( OSS ).  

3. Peran DPMPTSP dalam mendorong investasi di daerah melalui Perizinan Berusaha 
secara elektronik sangat strategis, namun demikian implementasi otomasi bidang 
perijinan paska  dikeluarkanya PP No 24 Tahun 2018 tentang OSS, di Jawa Tengah 
perlu ditingkatkan secara efektif khususnya dalam pelayanan izin berbantuan.  

4. Untuk lebih memaksimalkan peran DPMPTSP dalam memberikan pelayanan perijinan 
tersebut di atas sepakat segera mengimplementasikan OSS, dengan menggunakan 
aplikasi SICANTIK Cloud dan / atau SIMANTRA secara bertahap. 

5. Peran Satuan Tugas Percepatan Berusaha daerah sangat diperlukan dalam melakukan 
pengawalan dan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen atas izin yang 
diterbitkan sehingga perlu dukungan staf dan anggaran yang memadai baik dari pusat 
dan daerah. 

6. Untuk mensukseskan pelaksanaan OSS di daerah diperlukan sinergi pusat dan daerah 
dalam hal integrasi system operasional maupun NSPK yang menjadi dasar pelaksanaan 
OSS. 

7. Mengusulkan kepada pemerintah pusat sebagai berikut :  
a. Kementerian/Lembaga agar segera menyelesaikan NSPK 
b. Perbaikan/penyempurnaan Sistem OSS segera dilakukan secepat mungkin karena 

Izin yang diatur dalam PP 24/2018 wajib diproses melalui Sistem OSS termasuk 
integrase dengan SICANTIK Cloud. 

c. Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Dalam Negeri agar mengeluarkan surat 
edaran bahwa daerah tetap memproses perizinan yang merupakan pemenuhan 
komitmen izin usaha maupun izin komersial sesuai kewenangannya di dalam 
sistem pelayanan masing-masing. 

 


