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PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

Dokumen RUPM merupakan dokumen teknokratik sektoral jangka panjang 

berkaitan dengan kegiatan investasi di suatu wilayah administratif 

pemerintahanan. Penyusunan dokumen tersebut merupakan mandat dari 

Perpres No. 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang 

merupakan salah satu aturan pelaksanaan dari  UU  No.  25  Tahun  2007 tentang 

Penanaman Modal. Melalui peraturan tersebut diharapkan terdapat keselarasan 

dan harmoni dalam perencanaan investasi antara pemerintah pusat dengan 

pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah masing-masing. 

Perkembangan sosial, ekonomi,  dan  politik  pada  tataran global dan nasional 

yang dinamis menuntut adanya evaluasi yang berkesinambungan terhadap 

dokumen-dokumen teknokratik perencanaan, Evaluasi diperlukan untuk 

menilai realiabilitas dasar dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan 

dokumen perencanaan. 

Sebagaimana diketahui, pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020  dan masih 

berlangsung hingga saat ini berdampak besar pada aktivitas investasi. Pembatasan 

mobilitas orang berdampak pada mobilitas barang-barang modal untuk investasi. 

Akibatnya, investasi yang telah direncanakan harus ditunda pelaksanaannya. 

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yang tercatat -2.65 % menggambarkan 

kontraksi yang besar pada aktivitas ekonomi dan investasi. Perang Russia - 

Ukraina  yang  pecah  di  awal tahun 2022 yang   berdampak pada konstelasi 

ekonomi politik global, menambah tekanan  pada  aktivitas ekonomi dan investasi 

pada saat ekonomi sedang pada tahap recovery  dari dampak pandemi covid-19. 

 
Sementara  itu dari  dalam negeri, penetapan proyek strategis nasional (PSN) juga  

oleh  Pemerintah Pusat telah mengubah peta investasi baik spasial maupun 

sektoral di Jawa Tengah. Pembangunan  Kawasan  Industri  Terpadu Batang (KITB) 

menjadi determinan penting yang mengubah peta spasial investasi di Jawa 

Tengah. Isu  strategis persebaran investasi yang diusung dalam dokumen RUPM 

untuk  mendukung  pertumbuhan  yang  menyebar, inklusif dan berkualitas perlu 

dipetakan kembali dengan adanya KITB tersebut. 
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Tidak kalah penting dalam perencanaan investasi di Jawa Tengah adalah 

perananusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang telah memberikan 

kontribusi   besar pada   output   dan   penyerapan   tenaga   kerja.    Oleh   karena itu, 

perencanaan investasi yang mempertimbangkan   keterkaitan   antara industri 

besar dengan UMKM dalam mata rantai pasok (supply chain) yang didukung adanya 

sistem logistik yang terpadu menjadi pertimbangan penting dalam kebijakan 

investasi. Dalam hal ini,  keterkaitan  industri  besar  dengan UMKM menjadi isu 

kritis dalam dokumen RUPM untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif. 

Investasi yang mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan juga perlu ditinjau 

bagaimana pelaksanaannya sejauh ini. Sebagaimana diketahui pembangunan 

berkelanjutan (Sustainable Development) dalam dua dekade terakhir mengemuka 

sebagai isu penting pembangunan. Isu tersebut didorong oleh semakin 

meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan yang 

kritis untuk menopang aktvitas manusia  di  bumi.  Perubahan iklim (climate change) 

yang nyata dan semakin menyusutnya energi tidak terbarukan menjadi peringatan 

nyata bagi seluruh pemangku kepentingan untuk segera melakukan tindakan dalam 

mencegah bencana lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut, investasi yang 

berorientasi pada keberlanjutan lingkungan menjadi isu untuk mendukung 

pertumbuhan yang berkualitas. 

Mempertimbangkan berbagai isu strategis sebagai telah dijabarkan, perlu 

dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Gubernur No. 52/2015 tentang Rencana 

Umum Penanaman Modal dalam rangka untuk memonitor pelaksanaan 

penanaman modal sejauh ini serta memetakan kembali relevansi dan kesesuaian 

penanaman modal dengan isu-isu strategis sering dengan dinamika sosial, 

hukum, ekonomi dan politik terkini. 

 

B. Tujuan 
Secara lebih  spesifik,  dokumen  evaluasi  RUPM  bertujuan  untuk: 

         Mengidentifikasi  isu-isu  strategis  terkini yang berdampak pada 

arah dan peta penanaman modal di Jawa Tengah 

 
Mengidentifikasi kebijakan strategis pemerintah pusat di bidang 

penanaman modal untuk menyelaraskan dokumen perencanaan 

penanaman modal di Jawa Tengah. 
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C. Kegunaan 

Identifikasi isu strategis di bidang penanaman modal serta kebijakan strategis 

tersebut selanjutnya manjadi masukan penting bagi penusunan arah kebijakan 

penanaman modal jangka panjang di Jawa Tengah yang dituangkan dalam 

dokumen RUPM Jawa Tengah. Hasil identifikasi tersebut nantinya berguna untuk 

 Sebagai dasar penyusunan arah kebijakan dalam perencanaan 

penanaman modal jangka panjang di Jawa Tengah pasca berakhirnya 

Pergub 52/2015 pada tahun 2025 

Sebagai masukan bagi perubahan Peraturan   Gubernur   No.  52 tahun 

2015  tentang  Penanaman Modal 2012 - 2025, yang   masih tiga tahun 

dalam pelaksanaannya. 

 
D. Kerangka Kerja Evaluasi 

Context & Issue Based Evaluation Approach 

Kerangka kerja atau metode yang digunakan untuk evaluasi RUPM adalah 

pendekatan evaluasi berbasis konteks and isu (Context and Issue Based Evaluation 

Model). Dalam hal ini, identifikasi dilakukan dengan menganalisis context dimana 

penanaman modal merupakan kegiatan ekonomi   yang strategis dalam

 suatu konteks bahwa penanaman modal merupakan determinan 

penting untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini, penanaman modal 

harus dievaluasi dalam konteks bahwa penanaman modal merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari  strategi  pertumbuhan  yang menyebar, inklusif dan berkualitas. 

Dengan  mempertimbangkan  pertumbuhan  yang  menyebar,  inklusif   dan berkualitas  

sebagai  konteks  urgensinya   pelaksanaan   evaluasi,   selanjutnya evaluasi ditekankan 

pada isu-isu strategis yang  dipandang  penting  melatar- belakangi dilakukannya 

evaluasi. Isu yang dimaksudkan di sini adalah tujuh ( 7 

) isu strategis yang telah ditetapkan dalam  Peraturan  Gubernur  No.  52/2015. Namun 

demikian,  evaluasi  ditekankan  pada  isu  isu  yang  sensitif  dengan perubahan  

dinamika   ekonomi   terkini   dalam   konteks   strategi   pertumbuhan yang  menyebar,  

inklusif  dan  berkualitas.  Konteks  strategi   yang   menyebar, inklusif dan berkualitas 

dalalm hal ini bisa dikatakan sebagai paradigma permbangunan yang diusung 

pemerintah Jawa Tengah dalam  upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

Jawa Tengah. 
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BAB 2 

KAJIAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL 

 
 

A. Kebijakan Penanaman Modal 

UU  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional   

(RPJPN)Tahun   2005   –  2025   mengamatkan,   penanaman    modal    diarahkan untuk 

mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan 

dan berkualitas dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, mendorong 

penanaman modal bagi peningkatan daya saingperekonomian nasional, serta 

meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. Dalam rangka 

mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman 

Modal (RUPM) melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 sebagaimana telah 

diamanatkan pada pasal 4, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang 

bersifat jangka panjang sampai dengan tahun  2025.  RUPM berfungsi untuk 

mensinergikan dan menjalanakan  seluruh  kepentingan  sektoral terkait, sehingga tidak 

terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas  sektor-sektor yang akan dikembangkan 

dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal. Mewujudkan keamanan nasional 

yang mampu menjaga  kedaulatan  wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan 

mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai 

negara kepulauan. 

Visi penanaman modal Indonesia sampai tahun 2025 adalah  "Penanaman  Modal yang    

Berkelanjutan    dalam    rangka    terwujudnya     Indonesia     yang Mandiri, Maju, 

dan Sejahtera." Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Membangun iklim  penanaman  modal  yang  berdaya  saing; 

2. Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang 

bernilai tarnbah; dan 

3. Mendorong pemerataan  kegiatan  perekonomian  nasional 
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Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang 
meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu: 

 

1. Perbaikan Iklim  Penanaman  Modal 

2. Persebaran  Penanaman   Modal 

3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi 

4. Penanaman Modal  yang  Berwawasan  Lingkungan  (Green  Investment) 

5. Pemberdayaan  Usaha  Mikro,  Kecil,  Menengah,  dan  Koperasi  (UMKMK) 

6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif  Penanaman Modal 

7. Promosi Penanaman  Modal 

 
Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Peta panduan  
implementasi  Rencana  Umum  Penanaman  Modal  disusun   dalam   4 (empat) fase yang 
dilakukan secara paralel dan  simultan  mulai  dari  fase  jangka pendek  menuju  fase  
jangka  panjang  dan  saling  berkaitan  satu   dengan   lainnya, yaitu sebagai berikut 

Fase 1 

Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan 

Cepat Menghasilkan 

Fase 2 

Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi 

Fase 3 

Pengembangan Industri Skala Besar 
 

Fase 4 

Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan 

 
B. Arah Kebijakan Penanaman Modal Jawa Tengah 
Sebagaimana  dituangkan  dalam  Peraturan  Gubernur  Nomor  52  Tahun   2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tegah Nomor 51 Tahun  2012 tentang 

Rencana Umum  Penanaman  Modal  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2012- 2025,  untuk  

mencapai  kondisi  ideal  pada  tahun   2025,   kebijakan   untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi Jawa Tengah ditempuh melalui strategi pertumbuhan yang semakin 

berkualitas. Kebijakan  penanaman  modal  diarahkan untuk   menciptakan   

perekonomian   daerah   yang   memiliki   daya    saing    yang tinggi dan berkelanjutan, 

maka  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim 

penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan 

ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. 
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ARAH kEBIJAkAN 
PENANAMAN MODAL 

Peraturan Gubernur No. 52 tahun 2015 
tentang  Rencana  Umum  Penanaman Modal 
(RUPM) telah menetapkan  tujuh arah 
kebijakan penanaman modal di Jawa 
Tengah.  Tujuh  isu  strategis  sampai dengan 
saat ini masih relevan. Hanya saja, dalam 
lingkungan strategis yang berubah, perlu 
dilakukan evaluasi untuk mengidentifikasi 
permasalahan  dan strategi dan arah 
kebijakan penanaman modal di Jawa 
Tengah pada  masing- masing isu yang 
dievaluasi. 

 
 
 
 

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal 

2. Persebaran Penanaman Modal 

3. Fokus Pengembangan 
Pangan, Infrastruktur dan 
Energi 

4. Penanaman Modal yang 
BerwawasanLingkungan 

5. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi 

6. Pemberian Kemudahan dan 
InsentifInvestasi 

7. Promosi dan Kerjasama 
PenanamanModal 

 
 
 
 
 
 

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal 

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modaladalah sebagai berikut: 

a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah 

Untuk   mencapai   penguatan   kelembagaan   penanaman   modal,    maka diperlukan  

visi  yang  sama  mengenai  pembagian  urusan   pemerintahan   di bidang  penanaman  

modal,  pelimpahan  dan  pendelegasian  kewenangan   di bidang penanaman modal, 

serta koordinasi  yang  efektif  diantara  lembaga- lembaga tersebut. Penguatan  

kelembagaan  penanaman  modal  di  daerah sekurang- kurangnya dilakukan dengan: 

1. Pembangunan   sistem   PelayananTerpadu Satu Pintu (PTSP) di  bidang  

penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman 

modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya 

2. Penyelenggaraan   PTSP   di    bidang   penanaman   modal   oleh lembaga/instansi 

yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian 

atau pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah. 
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3. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka 
pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan 
memberikan suatu kepastian dan  kenyamanan  berusaha,  dan  dengan demikian 
mendukung iklim penanaman modal yang kondusif. 

4. Mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah untuk secara proaktif 
menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada  pemecahan masalah 
(problem-solving) dan fasilitasi baik kepada para  penanam  modal yang akan 
maupun yang sudah menjalankan usahanya  di  Provinsi  Jawa Tengah. 

b. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

Pengendalian  pelaksanaan   penanaman   modal   dilaksanakan   melalui: 

1. Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan dengan cara: kompilasi, 
serifikasi dan evaluasi Laporan KegiatanPenanaman Modal dan dari 
sumber informasi lainnya. 

2. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara: penyuluhan 
pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi dan 
bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan 
perizinan yang telah diperoleh dan bantuan dan fasilitasi penyelesaian 
masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan 
kegiatan penanaman modalnya. 

3. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara: penelitian dan 
evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan 
fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman 
modaldan tindak lanjut terhadap  penyimpangan  atas  ketentuan penanaman 
modal. 

c. Hubungan Industrial 

Hubungan industrial  yang  sehat  dalam  penanaman  modal  dimaksudkan untuk 
mendukung pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Jawa Tengah, oleh 
karena itu diperlukan: 

1. Penetapan kebijakan yang mendorong  perusahaan  untuk  memberikan program 
pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja. 

2. Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang 
harmonis  antara  buruh/pekerja  dan  pengusaha,  yang  dilandasi   prinsip itikad 
baik. 

3. Pengembangan kualitas sumber daya manusia,  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  
pendukung  industri  dan  manufaktur  melalui  pendidikan  formal dan non formal 
(smart and techno park) lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas  mesin   dan   
peralatan,   transfer   pengetahuan,   teknologi   aplikasi dan konten digital. 
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d. Sistem Pajak Daerah dan Pungutan Retribusi 

Arah kebijakan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi ke depan adalah 
pembuatan  sistem  administrasi  perpajakan  daerah   dan   pungutan   retribusi yang  
sederhana,  efektif,  dan  efisien.  Untuk  itu  diperlukan   identifikasi   yang tepat  
mengenai  jenis  dan  tata  cara  pemungutan  pajak  daerah  dan  retribusi yang akan  
diberikan  sebagai  insentif  bagi  penanaman  modal.  Pilihan  atas insentif  perpajakan  
daerah  dan  retribusi  bagi   kegiatan   penanaman   modal perlu memperhatikan 
aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas pengembangan 
bidang usaha. 

 
2. Persebaran  Penanaman Modal 

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanamanmodal di Provinsi 
Jawa Tengah adalah sebagai berikut: 

a. Pengembangan  wilayah   melalui   regionalisasi 

Pengembangan wilayah melalui regionalisasi yang meliputi wilayah: 
Kedungsapur (Kabupaten Kendal, Demak, Semarang, Purwodadi (Grobogan), 
Kota Semarang, Kota Salatiga), Wanarakuti (Kabupaten Jepara, Kudus, Pati), 
Subosukowonosraten (Kabupaten Sukoharjo, Boyolali,  Wonogiri,  Sragen, Klaten, 
Karanganyar, Kota  Surakarta),  Bergasmalang  (Kabupaten  Brebes, Tegal, 
Pemalang,Kota  Tegal),  Petanglong  (Kabupaten  Pekalongan,  Batang, Kota 
Pekalongan), Barlingmascakeb (Kabupaten Purbalingga, Banyumas, Cilacap, 
Kebumen, Banjarnegara), Purwomanggung (Kabupaten Purworejo, Magelang, 
Temanggung, Wonosobo, Kota Magelang) dan Banglor (Kabupaten Rembang, 
Blora). 

b. Pengembangan        wilayah        melalui        regionalisasi mengutamakan 
pengembangan sektor basis sebagai berikut: 

1. Regional Kedungsapur, fokus  pengembangan  pada  Industri  manufaktur dan 
perdagangan, dengan sektor basis secara umum terdiri dari sektor industri; 
sektor perdagangan, hotel dan  restoran;  listrik,  gas  dan  air bersih; 
pengangkutan dan komunikasi dan jasa perbankan; 

2. Regional Wanarakuti, fokus pengembangan Industri pengolahan kayu dan 
perikanan, dengan sektor basis secara umum terdiri  dari  sektor  industri; sektor 
perdagangan, hotel dan restoran; sektor jasa perbankan 

3. Regional Subosukowonosraten, fokus pengembangan Industri kreatif dan 
pariwisata, dengan sektor basis  secara  umum  terdiri  dari  sektor pertanian; 
sektor listrik, gas dan air bersih; sektor perdagangan, hotel dan restoran; 
sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor jasa perbankan 

4. Regional Bergasmalang, fokus pengembangan Agrobisnis (perikanan) dan 
industri manufaktur, dengan sektor basis secara umum terdiri dari sektor 
pertanian; sektor pertambangan  dan  penggalian;  sektor  perdagangan, hotel 
dan restoran; sektor jasa perbankan 

 
 
 
 
 
 

 

0 8 



5. Regional Petanglong, fokus pengembangan Agrobisnis (perikanan) dan 
industri manufaktur, dengan sektor basis terdiri dari sektor pertanian; sektor 
perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; 
sektor jasa perbankan 

6. Regional Barlingmascakeb,  fokus  pengembangan  Agrobisnis  (perkebunan) dan 
energi, dengan sektor basis terdiri dari sektor pertanian; sektor 
pertambangan dan galian; sektor industri pengolahan 

7. Regional  Purwomanggung,  fokus  pengembangan  Agrobisnis  (hortikultura) dan 
pariwisata, dengan sektor basis terdiri dari sektor pertanian; sektor 
pertambangan  dan  penggalian;  sektor   pengangkutan   dan   komunikasi; sektor 
jasa perbankan 

8. Regional Banglor,  fokus  pengembangan  Industri  pertambangan  dan energi, 
dengan sektor basis terdiri  dari  sektor  pertanian;  sektor kehutanan; sektor 
pertambangan (migas) dan penggalian; sektor jasa perbankan. 

c. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di kawasan yang  belum  terlayani oleh 
pusat pertumbuhan melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya 
dukung lingkungan dan potensi unggulan kabupaten/kota yang dimiliki 

d. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong 
pertumbuhan penanaman modal di kawasan  yang  belum  terlayani  oleh pusat 
pertumbuhan. 

e. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan pola 
pendekatan klaster dan kawasan industri, wilayah industri, kawasan 
peruntukanindustri dan kawasan berikat. 

f. Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi  baru  dan terbarukan,  
air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  yang masih melimpah 
di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan 
sehingga   dapat   mendorong    pemerataan    penanaman    modal    di    Provinsi Jawa 
Tengah. 

g. Percepatan   pembangunan   infrastruktur   di   kawasan   yang    belum    terlayani oleh 
pusat pertumbuhan dengan mengembangkan pola Kerjasama  Pemerintah Swasta 
(KPS) dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana 
penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis. 
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3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi 

a. Pangan 

Sasaran penanaman modal bidang pangan  pada  masing-masing  komoditi dilakukan 
untuk mewujudkan: (i) swasembada beras berkelanjutan;  (ii) mengurangi   
ketergantungan   impor   dan   swasembada   kedelai;   (iii) swasembada gula 
berkelanjutan;  (iv)  pengembangkan  kluster  pertanian  dalam arti luas; dan (vi) 
mengubah  produk  primer  menjadi  produk  olahan  untuk ekspor.  Arah  kebijakan   
pengembangan   penanaman   modal   bidangpangan adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan tanamanpangan berskala besar (food estate)  diarahkan pada 
daerah-daerah di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan 
yang lahannya masih cukup luas, dengan tetap memperhatikan 
perlindungan bagi petani kecil. 

2. Pemberian kemudahandan/atau insentif penanamanmodal yang  promotif untuk 
ekstensifikasi dan intensifikasi lahan  usaha,  peningkatan ketersediaan 
sarana  dan  prasarana  budidaya  dan  pasca  panen  yang layak, dan 
ketersediaan infrastruktur tanaman pangan dan perkebunan. 

3. Pemberian pembiayaan, pemberiankejelasan status lahan, dan 
mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di kabupaten/kota 
yang memiliki potensi bahan baku produk pangan. 

4. Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif 
produk pangan Provinsi Jawa Tengah. 

5. Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan  pangan  Provinsi Jawa 
Tengah, antara lain sektor pupuk dan benih. 

b. Infrastruktur 

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah 
sebagai berikut: 

1. Optimalisasi kapasitasdan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah 
tersedia. 

2. Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur 
sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di kabupaten/kota. 

3. Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional,    provinsi dan 
kabupaten/kota di Jawa Tengah. 

4. Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang 
berkembang dan belum berkembang. 

5. Percepatan pemenuhan  kebutuhan  infrastruktur melalui mekanisme 
skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non KPS. 
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6. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang diharapkan sebagai 
prime mover seperti Bandar Udara,  Pelabuhan  dan  Jalan  Tol,  jalan strategis 
nasional, jalan kolektif primer dan jalan arteri primer. 

7. Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, 
antaralain pengembangan industrisemen dan eksplorasi bahan 
mineral/material bangunan yang tersedia di alam. 

c. Energi 

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah 
sebagai berikut: 

1. Optimalisasi potensidan sumber energibaru dan terbarukan serta 
mendorong penanaman modal infrastrukturenergi untuk memenuhi 
kebutuhan listrik. 

2. Peningkatan pangsasumberdaya energi baru dan terbarukan untuk 
mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam 
pengelolaan energi. 

3. Pengurangan energifosil untuk  alat  transportasi,  listrik,dan  industri dengan 
substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (renewable energy) dan 
airsebagai sumber daya energi. 

4. Pemberian kemudahandan/atau insentif penanaman modal serta 
dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktu energi, khususnya 
bagi sumber energi baru dan terbarukan. 

5. Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagaisumber daya energi, 
sumber kehidupan dan pertanian. 

6. Pengembangan sektorstrategis pendukung sektor energi, antara  lain 
industri alat transportasi, industri mesin dan industri penunjang 
pionir/prioritas. 

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment) 

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green 
Investment) adalah sebagai berikut: 

a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan 
lingkungan hidup, khususnyaprogram pengurangan emisi gas rumah kaca 
pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, 
sertaprogram pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati. 

b. Pengembangan  sektor-sektor  prioritas  dan  teknologi    yang    ramah lingkungan,  
serta   pemanfaatan   potensi   sumber   energi   baru   dan terbarukan. 

c. Pengembangan ekonomi  hijau  (green  economy). 
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d. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan 
kepada penanaman modal yang mendorong upaya- upaya pelestarian 
lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan 
pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (carbon 
trade). 

e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah 
lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir. 

f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan 
atau daya dukung lingkungan. 

 
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) 

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2(dua) 
strategi besar, yaitu: 

a. Strategi naik kelas,  yaitu  strategiuntuk  mendorong  usaha  yang  berada pada  
skala  tertentu  untuk  menjadi  usaha   dengan   skala   yang   lebih besar, usaha 
mikro berkembang menjadi usaha kecil,  kemudian  menjadi usaha menengah, 
dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar. 

b. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan 
(kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan 
kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) 
sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam 
berbagai skala usaha. Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki 
skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama 
produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan 
pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pola 
aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (linkage) 
antara usahamikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar. 

6. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal 

Kemudahan dan/atau insentif penanaman  modal  merupakan  suatu keuntungan 
ekonomi yang diberikan kepada  sebuah  perusahaan  atau kelompok perusahaan 
sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan 
kegiatan yang sesuai dengan  kebijakan  yang ditetapkan pemerintah. 

a. Pola  Umum   Pemberian   Kemudahan   dan/atau   Insentif 

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada 
pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi: 
pemberian kemudahan dan/atau insentif diarahkan pada pemberian fiskal 
(keringanan pajak daerah dan atau retribusi daerah), dan insentif non fiskal 
dapat berupa pemberian dana alokasi khusus,pemberian kompensasi, subsidi 
silang, kemudahan  prosedur  perizinan,  sewa  lokasi,  saham,  pembangunan dan 
pengadaan infrastruktur serta penghargaan 
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Sedangkan  pertimbangan  internal  yang  perlu   diperhatikan   diantaranya: strategi/ 
kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan daerah; 
tujuan pemberian kemudahan  dan/atau  insentif penanaman modal; 
pengaruh/keterkaitan  sektor  yang  bersangkutan  dengan sektor  lain,  besarannya   
secara   ekonomi,   penyerapan   tenaga    kerja; sinkronisasi dengan kebijakan yang 
terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan  di  Jawa  Tengah.  Adapun  
prinsip-prinsip  dasar  penetapan kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif 
penanaman modal adalah efisiensi administrasi,  efektif,sederhana,  transparan,  
keadilan,  perhitungan dampak  ekonomi  (analisiskeuntungan   dan   kerugian),serta   
adanya   jangka waktu dan/atau adanya peraturan kebijakan kemudahan dan/atau 
insentif penanaman modal dari pemerintah pusat. 

Penetapan  pemberian  kemudahan  dan/atau  insentif  penanaman   modal diberikan  
berdasarkan  kriteria  pertimbangan  bidang   usaha   antara   lain, kegiatan  
penanaman  modal  yang  melakukan  industri  pionir;  kegiatan penanaman modal 
yang termasukskala prioritas  tinggi;  kegiatan  penanaman modal yang menyerap 
banyak tenaga kerja; kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan 
infrastruktur; kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan 
penanaman modal yang berada di daerah terpencil, di daerah tertinggal, di daerah 
perbatasan, atau di daerah lain yang dianggap  perlu;  kegiatan  penanaman  modal  
yang  menjaga  kelestarian lingkungan hidup; kegiatan penanaman modal yang 
melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan  inovasi;  kegiatan  
penanaman  modal  yang bermitra  dengan  UMKMK;  serta  kegiatan   penanaman   
modal   yang menggunakan barang modal dalam negeri. 

Selain itu, dalam penetapan pemberian kemudahan dan/atau  insentif penanaman 
modal juga mempertimbangkan  kriteria  klasifikasi  wilayah,  antara lain kegiatan 
penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, di wilayah berkembang, dan 
di wilayah tertinggal. Pertimbangan ini  diperlukan  untuk lebih mendorong para 
penanam modal melakukan kegiatan  usahanya  di wilayah sedang berkembang 
dan wilayah tertinggal sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman 
modal di seluruh Jawa Tengah. Pemberiankemudahan dan/atau insentif 
penanaman modal kepada penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah 
berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju. 

Pengklasifikasian  wilayah  dapat  didasarkan  pada  pembuatan  kelompok (kategori) 
berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan 
infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin. 
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Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal,prinsip dasar pemberian 
kemudahan  dan/atau  insentif,  kriteria  kegiatan  penanaman   modal,   serta kriteria 
klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian kemudahan dan/atau insentif. 

Dengan   demikian,   pemberian   kemudahan   dan/atau   insentif   penanaman modal   
ditetapkan   berdasarkan   pertimbangan   pengembangan    sektoral, wilayah, atau 
kombinasiantara pengembangan sektoral dan wilayah. 

Yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal  yang  melakukan  industri pionir 
adalah penanaman modal yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. memiliki keterkaitan yang luas; 

2. memberikan nilai tambah dan eksternalitas   positif   yang   tinggi; 

3. memperkenalkan teknologi   baru;   serta 

4. memiliki nilai   strategis   bagi   perekonomian   nasional. 

Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah 
penanaman modal yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. mampu mendorong   diversifikasi   kegiatan   ekonomi; 

2. memperkuat   struktur   industri   nasional; 

3. memiliki prospektinggi   untuk   bersaing   di   pasar   internasional,   dan 

4. memiliki keterkaitan denganpengembangan penanaman modal strategis di 
bidang pangan, infrastruktur, dan energi. 

Kegiatan  penanaman  modal  yang  termasuk  skala  prioritas  tinggi   ditetapkan oleh   
Pemerintah   dan   pemerintah   Daerah   dalam    rangka    kepentingan nasional dan 
perkembangan ekonomi. 

b. Bentuk/Jenis Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal oleh 
Pemerintah Daerah 

Kemudahan penanamanmodal  adalah  penyediaan  fasilitas  dari  Pemerintah Daerah 
kepada  penanam  modal  untuk  mempermudah  setiap  kegiatan penanaman modal 
dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah Daerah dapat 
memberikan kemudahan berupa: 

1. berbagai kemudahan  pelayanan  melalui  PTSP  di  bidang  penanaman  modal; 

2. pengadaan infrastruktur  melalui  dukungan  dan  jaminan  Pemerintah; 

3. kemudahan pelayanandan/atau perizinan kepada perusahaan 
penanaman modal untuk memperolehhak atas tanah, fasilitas 
pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor; 

4. penyediaan data  dan  informasi  peluang  penanaman  modal; 

5. penyediaan  sarana  dan  prasarana; 

6. penyediaan lahan  atau  lokasi;  dan 

7. pemberian bantuan teknis. 
 

1 4 



Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada 
penanam  modal  dalam  rangka  mendorong  peningkatan   penanaman   modal, yang 
antara lain dapat berupa: 

1. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; 

2. pengurangan,  keringanan,  atau  pembebasan   retribusi   daerah; 

3. pemberian dana  stimulan;  dan/atau 

4. pemberian bantuan  modal. 

c. Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Kemudahan dan/atau Insentif 
Penanaman Modal 

Sesuai denganPeraturan Daerah ProvinsiJawa Tengah Nomor 7 Tahun  2010 tentang  
Penanaman  Modal  di  Provinsi  Jawa  Tengah,  Penanam  modal   yang dapat  
memperoleh  insentif  dan  kemudahan   adalah   yang   memiliki   kantor pusat 
dan/atau kantor cabang  di  daerah  dan  sekurang-kurangnya  memenuhi salah satu 
dari kriteria sebagai berikut: 

1. memberikan   kontribusi    bagi    peningkatan    pendapatan    masyarakat; 

2. menyerap banyak  tenaga  kerja  lokal; 

3. menggunakan sebagian  besar  sumber  daya  lokal; 

4. memberikan kontribusi   bagi   peningkatan   pelayanan   publik; 

5. memberikan kontribusi   dalam   peningkatan   produk   domestik   regional   bruto; 

6. menjaga dan  mempertahankan  lingkungan  dan  berkelanjutan; 

7. termasuk skala   prioritas   tinggi   daerah; 

8. membangun   infrastruktur   untuk    kepentingan    publik; 

9. melakukan alih   teknologi; 

10. merupakan industri   pionir; 

11. menempati lokasi di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau 
daerahperbatasan; 

12. melaksanakan   kegiatan   penelitian,   pengembangan   dan   inovasi; 

13. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil 
ataukoperasi; 

14. menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi 
didalam negeri. 

Untuk kegiatan penanaman modal yang merupakan industri pionir 
menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat 
pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk 
perekonomian daerah, dan menggunakan teknologi baru. 
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d. Mekanisme   Pemberian    Kemudahandan/atau    Insentif    Penanaman    Modal 

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh 
Gubernur dan Bupati/Walikota terhadap bidang- bidang usaha, termasuk di 
dalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu. 

Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk 
mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala 
terhadap  pemberian  kemudahandan/atau  insentif  penanaman  modal. Evaluasi 
ini dilakukan oleh Badan Penanaman Modal  Daerah  dengan melibatkan SKPD 
dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait. 

Hasil evaluasi  yang  dihasilkan  dapat  berupa  rekomendasi/usulan penambahan 
dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh 
kemudahan  dan/atau  insentif.  Kepala  BPMD  menyampaikan hasil evaluasi 
kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan SKPD dan Bupati/Walikota 
terkait. Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur dalam 
bentuk rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang 
usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif maupun disinsentif. 
Disamping  itu,  hasil  evaluasidapat berupa usulan Bidang Usaha Yang Tertutup 
Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman 
Modal  yang  diusulkan  oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat. 

7. Promosi dan  Kerjasama Penanaman Modal 

Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanamanmodal Provinsi 
JawaTengah adalah sebagai berikut: 

a. Penguatan image building sebagai daerah tujuan penanaman modal yang 
menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal 
dan menyusun rencana tindak image building lokasi penanaman modal. 

b. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (targetted promotion), 
terarah dan inovatif. 

c. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target 
penanamanmodal yang telah ditetapkan. 

d. Peningkatan perankoordinasi promosi penanaman modal dengan BKPM, 
PDPPM Provinsi lain dan PDKPM. 

e. Penguatan peran fasilitasihasil kegiatan promosisecara pro aktif untuk 
mentransformasi minat penanaman modal menjadi  realisasi penanaman 
modal. 

f. Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah 
daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui 
Pemerintah, dan Pemerintah daerah lain dan/atau Pemerintah 
Kabupaten/Kota, atau swasta atas dasar  kesamaan  kedudukan  dan saling 
menguntungkan. 
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place to invest). 

 

 

 

TAHAP I (2012 – 2015) 

 

C. Pentahapanan Pelaksanaan RUPMP 

Tahapan  Pelaksanaan  Rencana  Umum  Penanaman  Modal  Provinsi   disusun  dalam 

4 (empat) Tahap yang dilakukan secara  paralel  dan  simultan  mulai  dari  Tahap jangka 
pendek menuju Tahap jangka panjang dan saling  berkaitan  satu  dengan lainnya.  Hal  
tersebut  dimaksudkan  untuk  mewujudkan   proyek-proyek   strategis dan kawasan 
strategis Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, 
kepentingan sosial budaya, kepentingan pemanfaatan sumberdaya  alam  dan/atau  
teknologi   tinggi,   kepentingan   fungsi   dan   daya dukung lingkungan hidup. 

 

TAHAP III (2021 – 2025) 
 

PENGEMBANGAN INDUSTRI SKALA 

BESAR 

TAHAP IV 

PENGEMBANGAN EKONOMI 

BERBASIS PENGETAHUAN 

(KNOWLEDGE-BASED ECONOMY) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
nilai tambah, daya saing penanaman modal 

yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan 

pembangunan. 

Melakukan berbagai terobosan kebijakan 

terkait dengan penanaman modal yang 

mendesak untuk diperbaiki atau 

diselesaikan. 

Melakukan kemitraan dunia pendidikan 

dengan dunia usaha/industri. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
konsumsi untuk dalam negeri, industri  pengolahan produk 

pertambangan untuk memberikan nilai tambah ekspor, 

industri pariwisata, kawasan industri, bandara dan jalan. 

 

Pemetaan lokasi pengembangan 

klaster industri termasuk penyediaan 

infrastruktur keras dan lunak yang 

mencukupi termasuk pemberian 

kemudahan dan/atau insentif 

penanaman modal di daerah. 

 
Pemetaan potensi sumber daya dan 

value chain distribusi untuk 

mendukung pengembangan klaster- 

klaster industri dan pengembangan 

ekonomi. 

 
Koordinasi penyusunan program dan 

sasaran instansi penanaman modal di 

pusat, provinsi, kabupaten/kota dan 

SKPD terkait dalam mendorong 

industrialisasi skala besar. 

 
Pengembangan sumber daya 

manusia yang handal dan memiliki 

keterampilan (talent worker). 

Mempersiapkan kebijakan 

dalam rangka mendorong 

kegiatan penanaman modal 

yang inovatif, mendorong 

pengembangan penelitian dan 

pengembangan (research and 

development), menghasilkan 

produk berteknologi tinggi, dan 

efisiensi dalam penggunaan 

energi. 

Menjadi provinsi yang memiliki 

industri yang ramah lingkungan. 

Mendorong Pemerintah 

Kabupaten/Kota untuk 

membangun kawasan ekonomi 

berbasis teknologi tinggi 

(technopark). 

 
 

Adapun, pentahapan pelaksanaan RUPMP sesuai dengan peraturan Gubernur 
Jawa Tengah Nomor 52 tahun 2015 adalah sebagai berikut: 

 

TAHAP I (2012 - 2015) 

Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat  

menghasilkan. 

Pelaksanaan Tahap I dimaksudkan untuk mencapai  prioritas  penanaman  modal jangka 
pendek (2012 – 2015). 

Pada Tahap I dilaksanakan kegiatan-kegiatan, antara lain, mendorong dan 
memfasilitasi penanam modal  yang  siap  menanamkan  modalnya,  baik penanaman  
modal  yang  melakukan  perluasan  usaha  atau  melakukan penanaman modal baru, 
penanaman modal  yang  menghasilkan  bahan baku/barang setengah jadi bagi 
industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau 
memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman 
modal penunjang infrastruktur. 

 

 
 

 

(KPS), diantaranya pembangunan jalan tol, transportasi jalan 

 

 

 

 

 

 

TAHAP II (2016 – 2020) 
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Untuk mendukung implementasi Tahap I dan mendukung Tahap-Tahap 
lainnya,langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut: 

a. Membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek- 
proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan 
implementasinya. 

b. Menata  dan  mengintensifkan  strategi  promosi   penanaman   modal   dalam dan 
luar negeri. 

c. Mempromosikan  Jawa  Tengah  sebagai  daerah  tujuan   investasi   potensial (the 
right place to invest). 

d. Melakukan kerjasama investasi regional dan antar regional untuk 
kepentingan penunjang investasi dan kerjasama regional dalam 
penyediaan air bersih dan infrastruktur pendukung investasi lainnya. 

e. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap 
ditawarkan  dan  dipromosikan  sesuai  dengan  daya   dukung   lingkungan hidup 
dan karakteristik daerah dimaksud. 

f. Menggalang kerjasama dengan kabupaten/kota  dalam  rangka  peningkatan nilai  
tambah,  daya  saing  penanaman  modal  yang  bernilai   tambah   tinggi dan 
pemerataan pembangunan. 

g. Melakukan berbagai terobosan  kebijakan  terkait  dengan  penanaman modal 
yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan. 

h. Melakukan kemitraan  dunia  pendidikan  dengan  dunia  usaha/industri. 

 
 

TAHAP II (2016 - 2020) 

Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi 

Pelaksanaan Tahap II dimaksudkan untuk mencapai prioritas  penanaman  modal jangka 
menengah (tahun 2016 – 2020). Pada Tahap  ini  kegiatan  yang  dilakukan adalah  
penanaman  modal  yang   mendorong   percepatan   infrastruktur   fisik kawasan  regional  
(termasuk  infrastruktur   pendukung   wilayah/kawasan peruntukan industri dan 
kawasan industri seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air 
bersih), diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan  lingkungan.  Pada  
Tahap  ini   juga   dipersiapkan   kebijakan   dan fasilitasi  penanaman  modal  dalam  
rangka   mendorong   pengembangan industrialisasi skala besar. 
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Untuk mendukung implementasi Tahap II dan mendukung Tahap-Tahap berikutnya, 
langkah-langkah  kebijakan  penanaman  modal  adalah  sebagai berikut: 

a. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman  modal  difokuskan pada 
percepatan pengembangan infrastruktur dan energi melalui skema 
Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), diantaranya pembangunan jalan tol, 
transportasi jalan penghubung antar kawasan regional, perkerataapian, 
bandara, pelabuhan,  pembangkit  tenaga  listrik,  minyak  dan  gas, pengairan, 
pengolahan sampah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang 
dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang 
infrastruktur lunak (soft infrastructure),  terutama pada bidang pendidikan 
dan kesehatan. 

b. Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan daerah yang berkaitan 
dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan 
infrastruktur dan energi. 

c. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-
kegiatan  penanaman  modal  yang   fokus   pada   pengembangan sektor prioritas 
antara lain meliputi kegiatan penanaman modal dibidang ketenagalistrikan  
dalam  rangka  mendukung  ketahanan   energi,   industri padat karya, industri 
pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan industri  pengolahan   hasil-
hasil   pertanian   untuk   meningkatkan   nilai tambah ekspor, industri subsitusi 
impor bahan baku  dan  konsumsi  untuk dalam negeri, kawasan industri, 
bandara dan jalan. 

d. Penyiapan kebijakan  pendukung  dalam  rangka  pengembangan  sektor prioritas  
dibidang  penanaman  modal  meliputi  ketenagalistrikan  dalam rangka 
mendukung  ketahanan  energi,  industri  padat  karya,  industri pertanian untuk 
mendukung ketahanan pangan dan industri pengolahan hasil-hasil pertanian 
untuk meningkatkan nilai tambah ekspor,  industri subsitusi impor bahan baku 
dan konsumsi untuk dalam negeri, industri pengolahan  produk   pertambangan   
untuk   memberikan   nilai   tambah ekspor, industri pariwisata, kawasan 
industri, bandara  dan jalan. 

 
TAHAP III (2021 - 2025) 

Pengembangan Industri Skala Besar 

Pelaksanaan Tahap III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal 
jangka panjang (2021 – 2025). Pelaksanaan tahap ini  baru  bisa  diwujudkan apabila 
seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya 
infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, 
terwujudnya sinkronisasi kebijakan  penanaman  modal  pusat- daerah, dan 
terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal 
yang berdaya saing. 
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Pengembangan industri skala  besar  antara  lain  diwujudkan  melalui pembangunan 
wilayah industri/kawasan peruntukan industri dan  kawasan industri di Kabupaten 
Kendal, Kabupaten Demak, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten 
Grobogan, Kota Salatiga, Kabupaten Jepara,  Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, 
Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, 
Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Brebes, Kabupaten  Tegal,  
Kota  Tegal,  Kabupaten  Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, 
Kabupaten Batang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten 
Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten  Banjarnegara,  Kabupaten  Purworejo,  
Kabupaten  Magelang, Kabupaten  Temanggung,  Kabupaten  Wonosobo,  Kabupaten   
Rembang, Kabupaten Blora. Selain itu juga melalui pengembangan kawasan berikat 
di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Semarang,  Kabupaten  Kendal,  Kota  Semarang, 
serta Kawasan Berikat lain yang ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pada Tahap ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan 
industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri, klaster industri 
agribisnis dan turunannya dan industri transportasi. 

Untuk mendukung implementasi Tahap III dan mendukung Tahap-Tahap lainnya, 
langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut: 

a. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan 
infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian 
kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di daerah. 

b. Pemetaan potensi sumber daya dan value chain  distribusi  untuk mendukung 
pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi. 

c. Koordinasi   penyusunan   program    dan    sasaran    instansi    penanaman modal 
di  pusat,  provinsi,  kabupaten/kota  dan  SKPD  terkait  dalam mendorong 
industrialisasi skala besar. 

d. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki 
keterampilan (talent worker). 

 
 

TAHAP IV 

Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (Knowledge-based economy) 

Pelaksanaan Tahap IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman 
modal setelah tahun 2025  pada  saat  perekonomian  Jawa  Tengah  sudah tergolong 
maju. Pada Tahap ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan 
ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi. 
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Untuk mendukung pelaksanaan Tahap IV, langkah-langkah kebijakan penanaman 
modal adalah sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan  penanaman modal 
yang inovatif,  mendorong  pengembangan  penelitian  dan pengembangan 
(research and development), menghasilkan produk 
berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi. 

b. Menjadi provinsi   yang   memiliki   industri   yang   ramah lingkungan. 

c. Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membangun kawasan 
ekonomi berbasis teknologi tinggi (technopark). 

 
D. Rencana Pembangunan Industri Jawa Tengah 

Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 -2037 yang 
diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2017 merupakan salah satu dokumen 
perencaan yang wajib dipertimbangkan dalam penyusunan rencana penanaman 
modal di Jawa Tengah. 

Pertama yang menjadi bahan pertimbangan adalah pengelompokan Industri 
Unggulan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha 
Indonesia yang terdiri dari : a. Industri pertambangan dan penggalian lainnya; b. 
Industri makanan; c. Industri minuman; d. Industri pengolahan tembakau; e. Industri 
tekstil; f. Industri pakaian jadi; g. Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki; h. 
Industri kayu,   barang   dari   kayu  dan  gabus(tidak termasuk furniture) dan barang 
anyaman dari  bambu,  rotan dan sejenisnya; i. Industri produk batu bara dan 
pengilangan minyak bumi; j. Industri  bahan  kimia  dan  barang  dari bahan kimia; k. 
Industri farmasi, produk obat kimia dan obat  tradisional;  1. Industri logam dasar; 
m. Industri komputer, barang elektronika dan optik; n. Industri kendaraan bermotor, 
trailer dan semi trailer; o. Industri alat angkutan lainnYa; p. Industri furnitur; q. 
Industri  pengolahan  lainnya;  dan  r.  Industri piranti lunak dan konten multimedia. 

Kedua adalah investasi yang dilakukan memperhatikan  Industri  Unggulan Provinsi 
berdasarkan wilayah yang meliputi : a. regional Kedungsapur, meliputi 
pengembangan Industri di wilayah Kota Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, 
Salatiga dan  Purwodadi;  b.  regional  Wanarakuti,  meliputi  pengembangan Industri 
di wilayah Juwana, Jepara, Kudus dan Pati; c. regional Subosukowonosraten, meliputi 
pengembangan Industri di wilayah Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, 
Wonogiri, Sragen dan Klaten; d. regional Bergasmalang, meliputi pengembangan 
Industri di wilayah Brebes, Tegal, Slawi dan Pemalang; e. regional Petanglong, meliputi 
pengembangan  Industri  di  wilayah Kota Pekalongan, Batang  dan  Kabupaten  
Pekalongan;  f.  regional Barlingmascakeb, meliputi pengembangan Industri di 
wilayah Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen; g. regional 
Purwomanggung, meliputi pengembangan Industri di  wilayah  Purworejo,  Wonosobo,  
Temanggung, Kota Magelang dan Kabupaten Magelang; dan h. regional Banglor, 
meliputi pengembangan Industri di wilayahRembang dan Blora. 
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Ketiga adalah bahwa peninkatan penanaman modal di Jawa Tengah diupayakan 
memperhatikan Strategi pemerintah dibidang industri, antara lain yaitu: 1. 
penguatan pasokan bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan; 2. 
menumbuh-kembangkan industri pengolahan sumberdaya unggulan dengan 
struktur industri yang kuat dan berdaya saing; 3. mengembangkan kompetensi 
industri daerah pada tiap-tiap komoditas basis  industri  unggulan;  4. meningkatkan 
dukungan penguatan SDM, kelembagaan pelaku usaha dan konektivitas yang kuat 
pada struktur industri antar satuan unit usaha; 5. memperbaiki iklim usaha industri 
yang kondusif dan bertanggungjawab; 6. meningkatkan kerjasama antar institusi  
terkait  antara  lain  pusat,  daerah, lembaga penelitian,  dan  sebagainya;  7.  
meningkatkan  pembangunan infrastruktur dan fasilitas penting untuk tumbuh dan 
berkembangnya industri termasuk aksesibilitas pada sumber-sumber bahan baku 
dan pemasaran; 8. mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri; 9. 
mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri; 10. membangun Kawasan Industri 
sesuai perencanaan; dan 11. membangun Sentra Industri Kecil dan Industri 
Menengah 

E. Penanaman   Modal  Dalam  Dokumen  Teknokratik  RPJMD 

Visi “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari,  Tetep  Mboten  Korupsi, Mboten 
Ngapusi" merupakan implementasi dari visi Gubernur dan  Wakil Gubernur Jawa 
Tengah periode tahun 2018-2023. Visi tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi 
empat misi pembangunan. 

Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup 
untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia 

 
Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas 
sasaran ke pemerintah kabupaten/kota 

 

Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja 
untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran 

Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih 
berbudaya, dan mencintai lingkungan 

Dalam  RPJMD  2018  -  2023,  kegiatan  Investasi  menjadi  tulang   punggung (backbone)bagi 
pencapaian misi ketiga. Investasi tersebut diarahkan untuk mendukung strategi 
pertumbuhan yang menyebar, inklusif dan berkualitas. Tujuan pertama dari 
misi ketiga adalah penciptaan kapasitas ekonomi rakyat, membuka lapangan kerja, 
mengurangi  kemiskinan  dan  pengangguran.  Untuk   hal   tersebut,   strategi   investasi yang 
perlu dilakukan adalah: 

investasi pada industri yang padat karya yang dapat menyerap banyak  tenaga 
kerja 

Investasi pada  industri  dengan  supply  chain  dari  UMKM  lokal, 

Investasi yang dapat membuka akses pasar tenaga kerja dan pelaksanaan 
padat karya pekerjaan umum, 

Investasi yang   memberikan   akses/kesempatan   bagi   penyandang   disabilitas 
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Misi ketiga RPJMD 2018 - 2023  juga  menyasar tujuan 
berupa  penciptaan  stabilitas  ekonomi daerah yang 
berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis  potensi  
unggulan.  Di  antara  strategi untuk mencapai tujuan 
kedua dalam misi ketiga adalah perbaikan iklim 
investasi yang semakin kondusif. Untuk mencapai 
iklim investasi yang kondusif beberapa program yang 
dicanangkan adalah sebagai berikut: 

 
 
 

 
pengembangan kawasan industri dan industri yang menyerap banyak 
tenaga kerja, yang tersebar merata di seluruh wilayah Jawa Tengah, 
investasi pada industri dengan  supply  chain  dari  UMKM  lokal, 
penyediaan infrastruktur fisik yang handal pendukung investasi dan 
kawasan industri, 
pemberian fasilitasi kemudahan perijinan berusaha, 
penyempurnaan sistem dan layanan perijinan mudah, murah, 
cepat,transparan, dan akuntabel, 
peningkatan upaya pengawalan kepeminatan dan pengawasan 
penanaman modal, 
pengembangan digital investment promotion, 
mendorong perwujudan investasi hijau, 
peningkatan sinergi pengembangan investasi pemerintah dengan dunia 
usaha. 
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  2019  
2020 

 

 
Target RPJMD Realisasi Target RPJMD Target RKPD Realisasi 

Angka Kemiskinan  (%) 10,57 - 9,57 10,58 9,81 - 8,81 13,40 - 12,30 11,84 

Indeks Gini 0,35 0,36 0,34 0,37 0,359 

TPT (Persen) 4,43 
4,49 4,33 5,88 -   6,75 6,48 

Pertumbuhan   Ekonomi   (%) 5,3 - 5,7 5,41 5,4 - 5,7 2,30 - 3,50 -2,65 

Inflasi   (persen) 3,5 ± 1 % 2,81 3 ± 1 % 3 ± 1 % 1,56 

PDRB Per Kapita 37,44 Juta Rupiah 39,24 Juta Rupiah 39,25 Juta Rupiah 40,30 Juta Rupiah 38,59 juta Rupiah 

Indeks Williamson 0,60 0,62 0,59 0,59 0,608 

NTP 101,2 106,00 102,42 102,42 101,49 

IPM 71,60 71,73 72,00 71,98 71,87 

IPG 92,00 
91,89 92,06 89,00 92,18 

IKLH 66,69 
66,88 66,87 66,87 67,37 

     

  2021  2022  

 
Target RPJMD Target RKPD Realisasi Target RPJMD Target RKPD 

Angka Kemiskinan  (%) 9,05 -   8,05 11,94 - 11,02 11,25 8,27 - 7,27 11,42 - 10,27 

Indeks Gini 0,33 0,35 0,368 0,32 0,34 

TPT (Persen) 4,23 6,22 - 6,16 5,95 4,13 5,96   -   5,88 
 

Pertumbuhan    Ekonomi (%) 5,4 - 5,8 3,80 - 4,80 3,32 5,5 - 5,8 3,93 - 5,20 

Inflasi   (persen)  3 ± 1 %  3 ± 1 % 1,70 3 ± 1 %  
3 ± 1 % 

PDRB Per Kapita 
 

41,15 Juta Rupiah 38,04 Juta Rupiah 38,67 Juta Rupiah 43,2 Juta Rupiah 39,24 Juta Rupiah 

Indeks Williamson  0,58  0,58 0,59 0,57  0,57 

NTP  102,72  
103,00 103,18 102,96  103,56 

IPM  72,50  72,1 72,16 72,7  72,43 

IPG 92,12 92,1 8 71., 64 92,1 8 92,1 8 

IKLH 67,02 
67,47 NA 67,14 67,52 

 
 

2023  

 
Target RPJMD Target RKPD 

 

Angka Kemiskinan  (%) 7,48 -   6,48 9,51 - 9,29 

Indeks Gini 0,3 0,34 
 

TPT (Persen) 4,00 5,63 -   4,80 
 

Pertumbuhan   Ekonomi   (%) 5,6 - 6,0 5 - 5,6 %  

Inflasi   (persen) 3 ± 1 % 3 ± 1 %  

PDRB Per Kapita 45,35 Juta Rupiah 43,32 Juta Rupiah 
 

Indeks Williamson 0,56 0,56  

NTP 103,15 104,05 
 

IPM 73,00 72,75  

IPG 92,25 
92,21  

IKLH 67,26 
67,57  
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BAB 3 

PROFIL EKONOMI DAN 
INVESTASI JAWA TENGAH 

 
A. Penanaman Modal 

Penanaman  modal  atau  Pembentukan  Modal  Tetap  Bruto   (PMTB)   adalah pengeluaran 
untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian  lebih  dari  satu tahun dan tidak 
merupakan barang konsumsi.  PMTB  mencakup  bangunan  tempat tinggal  dan  bukan  
tempat  tinggal,  bangunan  lain  seperti  jalan  dan  bandara, sertamesin dan peralatan. 
Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi 
digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. 

Penanaman modal merupakan kegiatan ekonomi yang  berperan  penting  dan strategis 
sebagai pengungkit terhadap bergeraknya pembangunan ekonomi suatu bangsa. 
Dalam ekonomi makro,  penanaman  modal  juga  berperan  sebagai   salah satu 
komponen dari pendapatan  nasional,  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  atau Gross 
Domestic Product (GDP). Sehubungan dengan hal tersebut, PMTB di Jawa Tengah telah 
menjadi bagian penting dari dinamika ekonomi Jawa Tengah.  Sejak tahun Tahun 2014, 
PMTB tumbuh dengan tren pertumbuhan  yang  semakin meningkat hingga mencapai 
puncaknya pada tahun 2018 dengan tingkat pertum buhan 7,68%. Pada tahun 2019  
pertumbuhan  PMTB  sedikit  menurun  dengan tingkat pertumbuhan 4,85%. 
Selanjutnya memasuki tahun 2020 PMTB mengalami kontraksi    -6,98%    seiring    
dengan    adanya    pembatasan    pergerakan     orang dan  barang.  Seiring  dengan  
pemulihan  ekonomi,  PMTB   kembali   tumbuh meskipun belum mencapai level seperti 
sebelum pandemi. 

 
Gambar 2. Pertumbuhan PMTB (%) 
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Komponen Pengeluaran PDRB Jawa Tengah 2019 2020 2021 

Pengeluaran Konsumsi RT 58.72 59.47 58.6 

Pengeluaran Konsumsi LNPRT 1.07 1.06 1.04 

Pengeluaran Kons Pemerintah 6.42 6.32 6.17 

PMTB 30.14 28.8 29.79 

Perubahan Inventori 0.75 1.43 0.95 

Ekspor Luar Negeri 8.97 8.48 10.6 

Impor Luar Negeri 13.43 11.36 14.44 

Net Ekspor Antar Daerah 7.37 5.8 7.29 

Dibandingkan tahun 2010, pengeluaran  untuk  PMTB  meningkat  secara  nyata. Kontribusi  
pengeluaran  PMTB  terhadap  total  pengeluaran  sebesar  tahun   2010 sebesar  28,08  
persen.  Hal  tersebut  tersebut  menunjukkan   perubahan   struktur dimana  peranan  
investasi  menjadi  motor   pertumbuhan   ekonomi   sampai   dengan saat  ini  sekaligus  
meletakkan  pondasi  yang   kokoh   bagi   pertumbuhan   jangka panjang melalui 
peningkatan produktivitas ekonomi secara total. 

 

 
Perubahan Inventori 

1.48 

Perubahan Invesntory 

0.83 

 

PMTB 

28.08 PMTB 

32.99 

 
 

 
 
 

Konsumsi Pemerintah 

7.94 

Konsumsi LNPRT 

1.03 

 
Konsumsi Rumah Tangga 

62.52 

 
 
 
 

 
Konsumsi Pemerintah 

7.59 

Konsumsi Rumah Tangga 

60.33 

 
Share PMTB terhadap PDRB  Sisi Pengeluaran (2010) Share PMTB terhadap PDRB  Sisi Pengeluaran (2019) 

Sumber: BPS, Jawa Tengah Sumber: BPS, Jawa Tengah 

 
 
 

 

Sebelum  pandemi  Covid-19  penanaman  modal  menyumbang   30.14   %   terhadap PDRB 
Jawa Tengah. Goncangan pandemi yang diikuti dengan adanya pembatasan mobilitas orang 
berdampak pada pergerakan barang modal  sehingga  peranan penanaman modal turun 
menjadi 28.8% pada tahun 2020 dan sedikit naik menjadi 29,79% pada tahun 2021 
seiring dengan adanya pemulihan ekonomi. 

 
 

Komponen Pengeluaran PDRB Jateng 2020 2021 2022 

Pengeluaran Konsumsi RT 58.72 59.47 58.6 

Pengeluaran Konsumsi LNPRT 1.07 1.06 1.04 

Pengeluaran Kons Pemerintah 6.42 6.32 6.17 

PMTB 30.14 28.8 29.79 

Perubahan Inventori 0.75 1.43 0.95 

Ekspor Luar Negeri 8.97 8.48 10.6 

Impor Luar Negeri 13.43 11.36 14.44 

Net Ekspor Antar Daerah 7.37 5.8 7.29 
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Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing 

Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB)  yang  tercatat  di  sisi  pengeluaran  PDB adalah 
pembelian seluruh barang modal yang  memiliki  usia  lebih  dari  satu  tahun yang  
dilakukan  oleh  seluruh  pelaku  ekonomi   yang   mencakup   swasta   dalam negeri 
(PMDN), swasta  asing  (PMA)  dan  pemerintah.  Penanaman  modal  yang tercatat   
berupa   PMDN  dan  PMA  menyumbang   13,27%   dari   keseluruhan   PMTB di Jawa 
Tengah pada tahun 2019. Sedangkan penanaman modal  oleh  pemerintah (pusat  dan  
daerah)  menyumbang  5,48%;  sisanya  sebesar  81,25%  adalah penanaman modal yang 
tidak tercatat. 

 
PMA/PMDN 

59,5 Triliun Rupiah (13,27%) 

 
Belanja   Modal    Pemerintah    Pusat 

9,05 Triliun Rupiah (2,02%) 

 

 

Rp. 448,35 
Triliun 

 

Belanja   Modal    Pemerintah    Daerah 

15,51 Triliun Rupiah (3,46%) 

 
 
 
 
 

Investasi    Swasta    tidak    Tercatat 

364,29 Triliun Rupiah (81,25%) 

 
 

 
Sejak tahun 2017 hingga   tahun   2021,   realisasi  penanaman  modal (PMA 
dan PMDN) yang tercatat di DPMPTSP tumbuh secara eksponensial. 
Realisasi penanaman modal tahun 2017 tercatat 51,54 triliun Rupiah  terus  
meningkat,  sehingga  tahun  2021  menjadi 52,71 triliun Rupiah. Seiring 
dengan kontraksi ekonomi tahun 2020 yang terdampak pandemi, realisasi 
penanaman modal di Jawa Tengah juga mengalami kontraksi sebesar   -15,56   
persen.   Realisasi   penanaman modal (PMA dan PMDN) tahun 2020 tercatat 
sebesar 50,24 triliun Rupiah. Di Triwulan  ke  3  (tiga) tahun 2022  tercatat  
realisasi  investasi  PMA  dan PMDN sebesar 44,99 triliun. 

 
Realisasi        

Investasi (PMA dan PMDN) di 

Jawa  Tengah2013 - 2020 

(Triliun Rupiah) 

Sumber: DPMPTSP Jawa Tengah 

 
 
 
 

 

 

 
 

59,50 59,27 

2017 2018 2019 2020 2022 (Tw. I - III) 

PMA PMDN TOTAL 

27 



Sektor Investasi PMDN 

1,64 3,23 

1,89 
 

2,02 2,78 

Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi 

Perumahan, Kawasan Industri 

Industri Makanan 

Industri Tekstil 

Jasa lainnya 

Distribusi Sektoral  Investasi  (PMA  dan  PMDN) 

Secara sektoral, realisasi PMA di  industri  listrik  dan  Gas  yang  tercatat pada 
triwulan ketiga 2022 menjadi yang terbesar yakni  0,76%,  diikuti tekstil 
(0.32%). Sedangkan realisasi PMDN di transportasi, gudang dan 
telekomunikasi yang tercatat pada triwulan ketiga 2022 menjadi yang 
terbesar yakni 3,23% disusul industri perumahan, kawasan industri sebesar 
2,78%%. Secara lebih detil,   distribusi   sektoral   realisasi  PMA dan PMDN 
yang tercatat pada triwulan  ketiga  tahun  2022  ditunjukkan pada gambar 
berikut: 

 
 

 
Sumber: DPMPTSP Jawa Tengah 

 
Distribusi Spasial  Investasi  (PMA  dan  PMDN) 

berdasarkan wilayah (kabupaten/kota) pada periode yang sama, Investasi 
terkonsentrasi di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Jepara yang mencapai 50 
persen dari total investasi di Jawa Tengah, yaitu sebesar 33 persen di Kabupaten 
Grobogan dan 17 persen di Kabupaten Jepara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: DPMPTSP Jawa Tengah 
 

 

Sektor Investasi PMA 
0,1 0,09 

0,29 
0,76 

 

0,32 
 
 

 
Listrik dan Gas 
Industri Tekstil 
Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki 
Perumahan, Kawasan Industri 
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B. Pertumbuhan Ekonomi 

Pandemi covid-19 yang berdampak pada kegiatan ekonomi di  berbagai  sektor termasuk  
penanaman  modal   berimbas   pada   pertumbuhan   ekonomi. Perkembangan ekonomi 
terkini menunjukkan ekonomi nasional dan Jawa Tengah sedang berada pada fase 
recovery pasca  kontraksi  ekonomi  akibat  goncangan pandemi  covid-19.  Setelah  
pertumbuhan  ekonomi  tercatat  -   2.66   pada   tahun 2020. Tahun 2021 pertumbuhan 
ekonomi  tercatat  tumbuh  3.32  persen.  Tren recovery pertumbuhan ekonomi  masih  
terus  berlangsung  pada  tahun  2022,  di tengah  kekhawatiran  resesi  ekonomi  akibat  
geopolitik  global.  Triwulan  I  tahun 2022 ekonomi tercatat tumbuh 5,16%; triwulan II 
sebesar 5,66% dan triwulan III sebesar 5,28%. Meskipun triwulan ketiga pertumbuhan 
ekonomi tercatat sedikit menurun  dibandingkan  triwulan  kedua,  namun  masih  di  atas   
5%.   Dengan demikian  target   pertumbuhan   ekonomi   yang   ditetapkan   dalam   RKPD   
sebesar 5,2 

% nampaknya  akan  bisa  dicapai  di  akhir  tahun  2022. 
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BAB 4 

ISU STRATEGIS PENANAMAN 
MODALJAWA TENGAH 

 

 
Dengan  mempertimbangkan  pertumbuhan  yang  menyebar,  inklusif  dan berkualitas

 sebagai       konteks       urgensinya       pelaksanaan evaluasi, 

selanjutnya   evaluasi   ditekankan   pada   isu-isu   strategis    yang    dipandang penting   

melatar-  belakangi  dilakukannya   evaluasi.  Isu   yang   dimaksudkan   di sini adalah 

tujuh ( 7 ) isu  strategis  yang  telah  ditetapkan  dalam  Peraturan Gubernur     No.     

52/2015.  Namun    demikian,    evaluasi    ditekankan    pada    isu isu  yang  sensitif   

denganperubahan dinamika ekonomi terkini dalam konteks strategi  pertumbuhan   

yang   menyebar,   inklusif   dan   berkualitas.   Konteks strategi yang menyebar, inklusif 

dan berkualitas dalalm hal  ini  bisa  dikatakan sebagai  paradigma  permbangunan   

yang   diusung   pemerintah   Jawa   Tengah dalam upayanya meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. 

 
A. Persebaran Penanaman Modal 

Salah  satu  ukuran  ketimpangan  pendapatan  atau  pengeluaran   antar   penduduk yang  
sering  digunakan  adalah  Gini  Ratio.  Perubahan   Gini   Ratio   merupakan indikasi dari 
adanya perubahan distribusi pendapatan penduduk yang diukur berdasarkan 
pengeluaran. Hal tersebut sekaligus mengindikasikan ketimpangan manfaat 
pembangunan antar  penduduk.  Nilai  Gini  Ratio  berkisar  antara  0-1. Semakin tinggi 
nilai Gini Ratio menunjukkan ketidakmerataan yang semakin tinggi 
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Kondisi  ketimpangan  di  Jawa  Tengah  yang  digambarkan  dari  angka  Gini   Ratio pada  
periode  2018-2022  menunjukkan  tren  yang  semakin   meningkat   dan mencapai angka 
tertinggi pada Maret  2022  yaitu  sebesar  0,374.  Tren  kenaikan indeks Gini Ratio 
mengidikasikan  semakin  meningkatnya  ketidakmerataan pendapatan antar penduduk. 

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di  daerah  perkotaan  jauh melampaui 
Gini Ratio di  daerah  pedesaan  yang  menunjukkan  bahwa ketimpangan pendapatan 
di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di daerah pedesaan. Bahkan kondisi  
ketidakmerataan  pendapatan  di  daerah  perkotaan sejak Maret 2021 hingga Maret 
2022 menunjukkan kenaikan secara semantara di 

  pedesaan justru semakin turun.  
 

Pedesaan Perkotaan Pedesaan dan 
Perkotaan 

September 2018 0.315 0.377 0.357 

Maret 2019 0.318 0.383 0.361 

September 2019 0.315 0.379 0.358 

Maret 2020 0.319 0.385 0.362 

September 2020 0.318 0.386 0.359 

Maret 2021 0.325 0.398 0.372 

September 2021 0.324 0.393 0.368 

Maret 2022 0.322 0.404 0.374 

 

Seiring dengan ketidakmerataan pendapatan di Jawa Tengah, ketidakmerataan 
pembangunan antar wilayah di  Jawa  Tengah  juga  meningkat  sejak  tahun  2018 hingga 
tahun 2021.  Hal  ini  diindikasikan  dari  angka  indeks  Williamson  yang semakin 
meningkat. Sementara pada saat yang sama indeks Williamson nasional semakin  
menurun  yang  menunjukkan   bahwa   manfaat   pembangunan   secara spasial pada 
level nasional semakin merata. 
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Sehubungan dengan kondisi  ketimpangan  pendapatan  dan  ketimpangan  antar wilayah  
di  Jawa   tengah,   strategi   regionalisasi   yang   telah   ditetapkan   dalam RUPM  perlu  
dievaluasi  dan   ditinjau   kembali.   Strategi   regionalisasi penghembangan wilayah yang 
ditetapkan dalam RUPM Jawa Tengah adalah Pengembangan   wilayah   melalui   
regionalisasi   mengutamakan   pengembangan sektor basis. 

1. Regional  Kedungsapur,   fokus   pengembangan   pada   Industri   manufaktur dan 
perdagangan, dengan sektor basis secara umum terdiri dari sektor 
industri; sektor perdagangan, hotel dan  restoran;  listrik,  gas  dan  air bersih; 
pengangkutan dan komunikasi dan jasa perbankan; 

2. Regional Wanarakuti, fokus pengembangan Industri pengolahan kayu dan 
perikanan, dengan sektor basis secara umum terdiri  dari  sektor  industri; sektor 
perdagangan, hotel dan restoran; sektor jasa perbankan 

3. Regional Subosukowonosraten, fokus pengembangan Industri kreatif dan 
pariwisata, dengan sektor basis secara umum terdiri dari sektor 
pertanian; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor perdagangan, hotel dan 
restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor jasa perbankan 

4. Regional Bergasmalang, fokus pengembangan Agrobisnis (perikanan) dan 
industri manufaktur, dengan sektor basis secara umum terdiri dari sektor 
pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor perdagangan, 
hotel dan restoran; sektor jasa perbankan 

5. Regional Petanglong, fokus  pengembangan  Agrobisnis  (perikanan)  dan industri 
manufaktur,  dengan  sektor  basis  terdiri  dari  sektor  pertanian; sektor 
perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan 
komunikasi; sektor jasa perbankan 

6. Regional Barlingmascakeb,  fokus  pengembangan  Agrobisnis  (perkebunan) dan 
energi, dengan sektor basis terdiri dari sektor pertanian; sektor 
pertambangan dan galian; sektor industri pengolahan 

7. Regional  Purwomanggung,  fokus  pengembangan  Agrobisnis  (hortikultura) dan 
pariwisata, dengan sektor basis terdiri dari sektor pertanian; sektor 
pertambangan  dan  penggalian;  sektor   pengangkutan   dan   komunikasi; sektor 
jasa perbankan 

8. Regional   Banglor,   fokus   pengembangan   Industri   pertambangan   dan energi,  
dengan  sektor  basis  terdiri  dari   sektor   pertanian;   sektor kehutanan; sektor 
pertambangan (migas) dan penggalian; sektor jasa 
perbankan. 

Disamping reionalisasi, persebaran penanaman modal juga dilakukan dengan 
pengembangan sentra-sentra ekonomi ekonomi baru, pemberian insentif untuk 
penanaman   modal   di   wilayah   yang   tertinggal,   pengembangan   pusat pertumbuhan 
strategis, pengembangan potensi sumber energi di wilayah yang tertinggal dan 
percepetan pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal. 
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Strategi yang  telah  ditetapkan  perlu  dioptimalkan  untuk  mencapai  tujuan persebaran   
penanaman   modal.   Disamping   itu,   perlu   untuk   menambahkan strategi  
pengembangan  kawasan  dengan  memertimbangkan  kondisi   wilayah   di Jawa  Tengah  
yang  ditunjukkan   dengan   peta   Tipologi   Klassen   sebagaimana gambar berikut: 

 

Peta tipologi Klassen membagi wilayah pembangunan ke dalam empat kuadran. Kuadran 
kanan atas adalah kuadran untuk wilayah yang maju dan cepat tumbuh; Kuadran kiri 
atas, adalah kuadran untuk wilayah berkembang dan cepat tumbuh. Kuadran kanan 
bawah adalah peta untuk wilayah yang maju dan dalam kondisi perlambatan (tertekan), 
sedangkan kuadran kiri bawah adalah peta  untuk  wilayah yang dengan pendapatan 
rendah  dan  pertumbuhan  yang  lambat.  Dengan  peta tipologi Klassen tersebut, secara 
sederhana bisa digambarkan sebagai berikut: 

1. Wilayah di kuadran kanan atas akan melesat jauh dan tidak akan terkejar oleh 
wilayah di kuadran kiri bawah dalam hal manfaat pembangunan atau 
pendapatan. 

2. Wilayah di kuadran kiri atas, meskipun  saat  ini  tertinggal  tetapi  memiliki kapasitas 
damn  peluiang  untuk  mengejar  wilayah  yang  ada  di  kuadran kananatas dan 
bawah. 

3. Wilayah di kanan bawah saat ini merupakan wilayah yang maju akan 
tetapidalam kondisi tertekan dengan laju pertumbuhan yang rendah. 

4. Wilayah di kiri  bawah adalah wilayah  yang  tertinggal  dan akan terus tertinggal 
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B. Penanaman Modal Berwawasan Lingkungan 
(Green Investment) 

Investasi hijau merupakan salah satu  instrumen  dan  sekaligus  prasyarat  yang diperlukan 
untuk mencapai pertumbuhan yang  berkelanjutan,  mencegah  limits  to growth. Terlepas 
banyaknya ragam  definisi  mengenai  investasi  hijau,  definisi operasional investasi hijau 
yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk kebijakan dan dinyatakan dalam diktum-diktum 
peraturan harus  diletakkan  dalam  bingkai pertumbuhan  yang  berkelanjutan.  Meskipun   
demikian,   tidak   mudah   untuk melakukan pembatasan mengingat luasnya cakupan 
maupun aktivitas turunan dari investasi  hijau,  misalnya  perbankan  hijau  (green  banking),  
obligasi   hijau   (green bond), pendanaan hijau (green fund) dan perdagangan hijau (green 
trade) lain sebagainnya. 

Kerangka kerja dan kebijakan mengenai investasi hijau sebagai  instrumen  untuk mencapai   
pertumbuhan   yang   berkelanjutan   harus   sejalan   dengan   dorongan motivasi   investor.   
Secara   mendasar   motivasi   investor    untuk    menanamkan sejumlah dana dalam suatu 
projek tertentu adalah memperoleh suatu tingkat pengembalian tertentu  (return)  pada  
suatu  jangka  waktu  tertentu  untuk  menutup biaya investasi. Akan tetapi motivasi finansial 
saja tidak lagi cukup sebagai tujuan keberlanjutan. Motivasi finansial adalah motivasi jangka 
pendek yang tidak menjadikan lingkungan sebagai faktor yang dipertimbangkan. Oleh 
karena itu, kerangka kerja teori investasi haus diperluas dengan  memasukkan  
pertimbangan-pertimbangan  non- finansial. Tabel berikut menggambarkan cakupan 
pertimbangan bagi investasi hijau. 

 
 

 

Pertimbangan 
Finansial 

Pertimbangan 
Extra Finansial 

Reputasi Kepatuhan dan 
Kewajiban Fidusia 

Kriteria 
return 

standar Ekologi Reputasi investor Hukum dan 
Peraturan domestik 

Kriteria 
resiko 

standar Ilmiah Tekanan Media, 
Politisi dan NGO 

Konsensus 
international 

Standar diversifikasi Etika, Agama Aset intangible 
“membangun 
basis masyarakat” 

Pokok-pokok kode etik 
industry (Carbo 
Disclosure Project, 
Global Reporting 
Index) 

Internalisasi 
externalitas 

Sosial, Politik Alat Marketing Ketenteuan 
disclosure 

 
Norma-norma lain 

 
Kaidah-Kaidah GCG 

   
Corporate 
Responsibility 

Social 
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Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum 
Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun  2012-2025  ditetapkan  arah kebijakan  
pengembangan  penanaman  modal  harus   menuju   program pengembangan   ekonomi   
hijau   (green   economy),   dalam   hal   ini   target   pertumbuhan ekonomi harus sejalan 
dengan isu  dan  tujuan-tujuan  pembangunan  lingkungan hidup, yang meliputi 
perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan  pencemaran  
lingkungan,  serta  penggunaan  energi  baru  terbarukan serta berorientasi pada 
pengembangan kawasan strategis pengembangan ekonomi daerah produktif, efisien 
dan mampu bersaing dengan didukung jaringan prasarana transportasi, 
telekomunikasi, sumber daya air, energi dan kawasan peruntukan industri. 
Berdasatrkan kajian berkaitan implementasi investasi hijau yang telah dilakukan 
sebelumnya, beberapa isu poin bisa dikemukakan sebagai berikut: 

1. Secara implisit  investasi  hijau  merupakan  bagian  dari  ciri  ekonomi  hijau,  yaitu: 

(i) adanya peningkatan investasi hijau; (ii) peningkatan kuantitas dan kualitas 
lapangan   pekerjaan   pada   sektor   hijau;   (iii)   peningkatan    pangsa    sektor hijau; 

(iv)   penurunan   penggunaan   energi/sumberdaya   yang    digunakan    dalam setiap 
unit produksi; (v) penurunan CO2 dan tingkat polusi per  GDP  yang dihasilkan;  serta  
(vi)  penurunan  konsumsi  yang   menghasilkan   sampah (decrease inwasteful 
consumption). 

2. Secara eksplisit investasi hijau telah diamanatkan dan tercantum dalam 
kebijakan pengembangan penanaman modal Provinsi Jawa Tengah, 
sebagaimana tercantum dalam  Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  52 Tahun  
2015  tentang   Perubahan   Atas   Peraturan   Gubernur   Jawa   Tengah Nomor 

51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2012-2025 

3. Dokumen perencanaan daerah Provinsi yang juga mencantumkan pengembangan 
investasi hijau adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2017-2037. Pada dokumen tersebut dijelaskan bahwa: 

a. Terdapat   penetapan   industri   Unggulan   Provinsi   Jawa   Tengah    dengan jenis 
dan kriteria mengacu  pada  Kriteria  Baku  Lapangan  Industri  (KBLI) Tahun 2015 
yaitu : a. Industri pertambangan dan penggalian lainnya; b. 
Industri  makanan;  c.  Industri  minuman;  d.  Industri   pengolahan tembakau; 
e. Industri tekstil; f. Industri pakaian  jadi;  g.  Industri  kulit, barang dari kulit 
dan alas kaki; h. Industri  kayu,  barang  dari  kayu  dan gabus (tidak termasuk 
furniture) dan barang anyaman dari  bambu,  rotan dan sejenisnya; i. Industri  
produk  batu  bara  dan  pengilangan  minyak bumi; 
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j. Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia; k. Industri farmasi, 
produk obat kimia dan obat tradisional; l. Industri logam dasar; m. Industri 
komputer, barang elektronika dan optik; n. Industri kendaraan bermotor, 
trailer dan semi trailer; o. Industri alat angkutan  lainnya;  p.  Industri furnitur; 
q. Industri pengolahan lainnya; dan r. Industri piranti lunak dan konten 
multimedia. 

b. Pada  industri  unggulan  tersebut,  ditetapkan  arah   pengembangan   yang terkait 
dengan kebijakan investasi hijau pada masing-masing periode yaitu: 
1). Periode Periode 2017 – 2021 secara umum, pengembangan industri diarahkan  
kepada  industri  yang  berbasis  digital,  menggunakan   teknologi yang hemat 
energi dan menghasilkan produk yang  ramah  lingkungan  dan ramah  energi.  2)  
Periode   2022   –   2026   industri   di   Jawa   Tengah diarahkan untuk mendukung 
terwujudnya green industry. 3) Periode  2027- 2037 industri  di  Jawa  Tengah  
diharapkan  mampu  mewujudkan  green industry secara maksimal. 

c. Pada  industri  unggulan  tersebut,  ditetapkan  arah   pengembangan   yang terkait 
dengan kebijakan  investasi  hijau  pada  masing-masing  periode  yaitu: 1). Periode 
Periode 2017 – 2021 secara umum, pengembangan industri 
diarahkan  kepada  industri  yang  berbasis  digital,  menggunakan   teknologi yang 
hemat energi dan menghasilkan produk yang  ramah  lingkungan  dan ramah  
energi.  2)  Periode   2022   –   2026   industri   di   Jawa   Tengah diarahkan untuk 
mendukung terwujudnya green industry. 3) Periode  2027- 2037 industri  di  Jawa  
Tengah  diharapkan  mampu  mewujudkan  green industry secara maksimal. 

4. Pengendalian pencemaran dan peningkatan kualitas  di  Jawa  Tengah  dilakukan oleh 
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK). Sehubungan dengan itu, 
OPD ini bertanggungjawab untuk memantau pencemaran lingkungan di Jawa Tengah.  
Sejak  berlakunya  desentralisasi  dan  ijin   investasi   juga   dikeluarkan oleh  Pemda,  
maka  diperlukan  koordinasi  dan  sinkronisasi   aturan   dan instrumen  yang  
mengatur   tentang   perijinan   yang   berkaitan   dengan lingkungan. Beberapa 
instrumen dan aturan berkaitan dengan lingkungan dan investasi sebagian telah ada  
dan  telah  berjalan.  Namun,  seringkali  tumpang tindih, baik aspek perijinan maupun 
OPD yang menangani. Dengan demikian, diperlukan satu kesatuan sistem 
pemantauan investasi hijau dan pengawasan kualitas lingkungan tidak menjadi 
beban bagi calon investor dan  upaya pengendalian pencemaran termasuk penegakan 
hukum bagi pelanggar dapat ditegakkan. 
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Beberapa   isu  strategis   berkaitan   dengan  investasi    hijau    pada    level Kabupaten/Kota  
di  Jawa  Tengah  berdasarkan  kajian  yang  sudah   dilakukan sebelumnya adalah sebagai 
berikut: 

1. Sebagian besar daerah telah mengakomodasi kebijakan investasi hijau pada dokumen 
RUPM Kabupaten / Kota, namun demikian ketentuan yang bersifat petunjuk  
pelaksanaan  dan   atau   petunjuk   teknis   berkaitan    dengan pelaksanaan   
penanaman   modal   yang   pro-lingkungan    belum    dijelaskan dengan lebih mendetil. 
Secara garis besar,  pencantuman  arah  kebijakan penanaman modal berwawasan 
lingkungan (green investment) dalam RUPM beberapa kabupaten/kota sejalan 
dengan arah kebijakan RUPM Provinsi Jawa Tengah mencakup hal-hal sebagai 
berikut: 

a. Bersinergi   dengan   kebijakan   dan   program   pembangunan   lingkungan hidup,  
khususnya  program   pengurangan   emisi   gas   rumah   kaca   pada sektor 
kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan 
kerusakan keanekaragaman hayati. 

b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah 
lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan 
terbarukan. 

c. Pengembangan ekonomi  hijau  (green  economy). 

d. Pemberian  kemudahan  dan/atau  insentif  penanaman  modal   diberikan kepada 
penanaman modal yang mendorong  upaya-upaya  pelestarian lingkungan hidup 
termasuk  pencegahan  pencemaran,  pengurangan pencemaran lingkungan,  serta  
mendorong  perdagangan  karbon  (carbon trade). 

e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses  produksi  yang  ramah lingkungan 
secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir. 

f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan 
atau daya dukung lingkungan. 

2. Beberapa aturan yang mendukung terwujudnya  penanaman  modal berwawasan 
lingkungan (green investment) di Kabupaten/Kota antara lain sebagai berikut : 
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Kabupaten No Jenis aturan Tentang Pelaksanaan/implementasi 

Cilacap 1 Perda No. 2 Tahun 2014 Perlinddungan 
dan 
Pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup di Kab. 
Cilacap 

Semua kegiatan mendasarkan 
pada Perda 

Cilacap 2 Perda No.5 Tahun 2016 Izin 
Lingkungan 
dan Izin Pplh 

Semua rencana usaha dan 
atau kegiatan mendasarkan 
pada Perda tersebut Terkait 
Kewajiban Memiliki Dokumen 
Lingkungan dan Izin PPLH 

Cilacap 3 Perbup No.37 Tahun 
2016 

Jenis Rencana 
Usaha 
Dan/Atau 
Kegiatan Wajib 
UKL – UPL Atau 
SPPL di 
Kabupaten 
Cilacap 

Pengaturan terhadap rencana 
usaha dan/atau kegiatan 
untuk memiliki dokumen 
lingkungan 

Cilacap 4 Perbup No.182 Tahun 
2019 

Program 
Kampung Iklim 

Semua kegiatan dilokasi 
tersebut harus mendukung 
kampung iklim 

Sragen 1 Peraturan Daerah 
Kabupaten Sragen 
Nomor 3 Tahun 2014 

Pengelolaan 
Sampah 

Sudah diimplementasikan 
dalam pengelolaan sampah di 
Kabupaten Sragen 

Sragen 2 Peraturan Daerah 
Kabupaten Sragen 
Nomor 2 Tahun 2015 

Bangunan 
Gedung 

Sudah dilaksanakan setelah 
terbitnya Perbup tentang 
Bangunan Gedung 

Sragen 3 Peraturan Daerah 
Kabupaten Sragen 
Nomor 5 Tahun 2017 

Perlindungan 
dan 
Pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup 

Sudah dilaksanakan dan 
menjadi acuan dalam 
pengelolaan lingkungan hidup 

Sragen 4 Peraturan Daerah 
Kabupaten Sragen 
Nomor 11 Tahun 2018 

Tanggung 
Jawab Sosial 
Perusahaan 

Sudah dilaksanakan 

Sragen 5 Peraturan Daerah 
Kabupaten Sragen 
Nomor 1 Tahun 2020 

Perubahan atas 
Peraturan 
Daerah 
Kabupaten 
Sragen Nomor 
11 Tahun 2011 
tentang 
Rencana Tata 
Ruang Wilayah 
Kabupaten 
Sragen Tahun 
2011-2031 

Sudah dilaksanakan dan diacu 
dalam kegiatan pemanfaatan 
ruang 
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Kabupaten No Jenis aturan Tentang Pelaksanaan/implementasi 

Sragen 6 Peraturan Bupati Sragen 
Nomor 11 Tahun 2017 

Petunjuk 
Pelaksanaan 
Pemberian 
Belanja 
Bantuan Sosial 
Kegiatan 
7Perbaikan 
R8umah Tidak 
Layak Huni 

Sudah dilaksanakan 

Sragen 7 Peraturan Bupati Sragen 
Nomor 54 Tahun 2018 

Kebijakan dan 
Strategis 
Pengelolaan 
Sampah 
Rumah Tangga 
dan Sampah 
Sejenis Sampah 
Rumah Tangga 
Kabupaten 
Sragen Tahun 
2018- 2025 

Sudah dilaksanakan dalam 
pengelolaan sampah rumah 
tangga dan sejenis rumah 
tangga 

Sragen 8 Peraturan Bupati Sragen 
Nomor 75 Tahun 2018 

Petunjuk 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Daerah 
Kabupaten 
Sragen Nomor 2 
Tahun 2015 
tentang 
Bangunan 
Gedung 

Sudah dilaksanakan 

Sragen 9 Peraturan Bupati Sragen 
Nomor 63 Tahun 2020 

Pusat 
Kesejahteraan 
Sosial Anak 
Integratif 
Kabupaten 
Sragen 

Sudah dilaksanakan 

Sragen 10 Keputusan  Bupati 
Sragen 
No.660.1/173/003/2017 

Jenis Usaha 
dan/atau 
Kegiatan yang 
Wajib 
Menyusun 
Dokumen 
Upaya 
Pengelolaan 
Lingkungan 
dan Upaya 
Pemantauan 
Lingkungan di 
Kabupaten 
Sragen 

SK ini menjadi acuan dalam 
Menyusun dokumen 
lingkungan 

Jepara 1 Perda Kab. Jepara No. 
14 Tahun 2012 

Penanaman 

Modal Di 

Kabupaten 

Jepara 

Pasal 17 Setiap penanaman 

modal bertanggung jawab : 

“a. Menjaga kelestarian 

lingkungan hidup” 
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3. Berkaitan dengan beberapa aspek peraturan penanaman modal berwawasan 
lingkungan di sebagian  besar  daerah tidak terdapat peraturan tertulis yang 
eksplisit memcantumkan hal-hal yang mencakup: a. kontribusi terhadap 
peningkatan porsi energi terbarukan; b. Kontribusi dalam menjaga kawasan 
hutan; c. Kontribusi dalam meningkatkan keadilan & ketahanan sosial; d.  
Kontribusi dalam menurunkan emisi gas   rumah kaca; e. Kontribusi 
Meningkatkan lapangan pekerjaan hijau dan f. Kontribusi dalam 
peningkatan aliran investasi nasional dan internasional dalam konteks 
pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, Kabupaten Sragen, 
memberikan informasi, yang setidaknya dapat memberikan gambaran 
tentang peraturan pada level daerah yang berkaitan dengan aspek-aspek 
tersebut. 

4. Berkaitan dengan potensi pencemaran yang mengganggu lingkungan, semua  
rencana  usaha  dan  atau  kegiatan di wilayhnya yang   berizin secara umum 
memiliki dokumen lingkungan untuk mengantisipasi dampak negatif yang 
ditimbulkan. Bahkan dikarenakan telah memiliki ijin dan mengikuti prosedur 
perijinan dan dokumen lingkungan yang ditetapkan, kemudian menyatakan 
bahwa hampir semua kegiatan atau  usaha  yang sudah berjalan aman bagi 
lingkungan dan melakukan pelaporan kepada instansi lingkungan hidup 

5. Beberapa aktifitas kegiatan penanaman modal yang berpotensi menggangu 
lingkungan hidup di Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut : 

 
 

No Bidang investasi 
KontraLingkungan 

Sektor 
Ekonomi 

Alasan/Penjelasan 

1 Perusahan 
Pemotongan Ayam 

Peternakan di 
Kab. Brebes 

Air bekas penyucian ayam dibuang 
di sungai sehingga menimbulkan 
bau tidak enak 

2 Perusahaan 
Pencucian Warna 
Pakaian/Jeans 

Industri 
Pengolahan di 
Kabupaten 
Brebes 

Menimbulkan limbah B3 dari hasil 
cucian 

3 Pengolahan kayu Industri 
pengolahan di 
Kabupaten 
Temanggung 

Pencemaran udara 

4 Textile Industri 
pengolahan di 
Kabupaten 
Temanggung 

Pencemaran air sungai 

5 Penanaman tebu Perkebunan di 
Kabupaten 
Sragen 

Banyak area lahan kritis yang 
dijadikan sebagai kebun tebu, 
padahal jika ditanami dengan 
tanaman keras maka akan dapat 
menyimpan/ konservasi air 
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No Bidang investasi 
KontraLingkungan 

Sektor 
Ekonomi 

Alasan/Penjelasan 

6 Pengolahan tebu 
menjadi gula 

Industri 
pengolahan di 
Kabupaten 
Sragen 

Industry pengolahan tebu menjadi 
gula menimbulkan limbah air dan 
udara (bau) 

7 Pembuatan batik 
printing 

Industri 
kerajinan di 
Kabupaten 
Sragen 

Limbah pewarna batik 
menimbulkan pencemaran air 

8 Pembuatan mebel Industri 
kerajinan di 
Kabupaten 
Sragen 

Kerajinan dengan bahan baku dari 
kayu dapat menimbulkan 
kerusakan lingkungan apabila 
tidak diimbangi dengan kegiatan 
reboisasi hutan/ lahan. 

9 Pertambangan Pertambangan 
dan Galian di 
Kabupaten 
Jepara 

Pemilik seringnya tidak memiliki 
kesadaran terkait konservasi 
lingkungan (preman) 

10 Tambak intensif Perikanan di 
Kabupaten 
Jepara 

Pengelolaan limbah konvensional 
dan sistem terbuka 

11 IKM tekstile Industri 
Pengolahan di 
Kabupaten 
Jepara 

Konvensional, tidak ada IPAL 

12 Peternakan Peternakan di 
di Kabupaten 
Jepara 

Dekat dengan pemukiman, tanpa 
pengolahan limbah cair, open 
house 

13 Hotel dan resto di 
sempadan pantai 

Perdagangan 
Hotel dan 
restoran di 
Kabupaten 
Jepara 

Sampah, abrasi/akresi 

Privatisasi akses publik 

14 Mebel Industri 
pengolahan di 
Kabupaten 
Jepara 

Pengelolaan dilakukan 
konvensional dan seadanya 

SDM berkualifikasi rendah 

Berkedok kearifan lokal sehingga 
penegakan aturan tidak maksimal 
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6. Selain terdapat indutri yang berpotensi berdampak buruk bagi lingkungan, dibeberapa 

rekomendasi terkait berbagai aktifitas penanaman modal yang pro- lingkungan. Berikut 

ini adalah gambaran bidang penanaman modal yang dinilai aman bagi kelangsungan 

kualitas lingkungan di masa yang akan datang : 
 

No Kabupaten/K 

ota 

Bidang Investasi Pro 

Lingkungan 

Alasan / Penjelasan 

1 Brebes Pembangkit Listrik 

Tenaga Mikro 

Hidro (PLTMH) 

Memanfaatkan sumber daya alam 

2 
Brebes 

Pembangkit Listrik 

Tenaga Bayu (PLTB) 

Memanfaatkan sumber daya alam 

3 
Brebes 

Pembangkit Listrik 

Tenaga Panas Bumi 

Memanfaatkan sumber daya alam 

4 
Brebes 

Perusahaan Budi Daya 

Udang Paname 

 

5 Jepara Investasi Agrobisnis. 

Agrowisata 

Tidak merusak lingkungan dan limbah dapat 

dimanfaatkan untuk pupuk 

6 
Jepara 

Investasi tambak 

super intensif 

Tambak intensif dengan persyaratan limbah 

dikelola    secara  modern    (terdapat  IPAL     - 

Instalasi Pengolahan Air Limbah ) 

7 
Jepara 

Peternakan skala 

industri 

Limbah dapat dimanfaatkan untuk pupuk 

kompos dan gas 

8 
Jepara 

Energi listrik PLTU, di Jepara PT. PLN Unit Pengembangan 

Tanjung Jati B berhasil mendapatkan 

penghargaan Proper Emas dari Kementrian 

dalam Penilaian Lingkungan Hidup. 

9 
Jepara 

Mebel Dengan persyaratan kayu wajib legal : SVLK. 

Limbah dari industri kayu dapat dijadikan 

bahan bakar, dengan cara dipadatkan dengan 

mesin Toss 

10 Temanggung Pangan Agro Pengolahan hasil pertanian 

11 
Temanggung 

Garmen Skala belum besar 

12 
Temanggung 

Sepatu Skala belum besar 

13 
Temanggung 

Air minum kemasan Pengolahan bahan pangan 

14 Sragen Industri tekstil Jika menerapkan pengelolaan lingkungan 

sesuai dokumen lingkungan yang disetujui. 

15 
Sragen 

Industri pengolahan 

makanan 

Jika menerapkan pengelolaan lingkungan 

sesuai dokumen lingkungan yang disetujui. 

16 
Sragen 

Industri garmen Tidak menghasilkan limbah yang berbahaya. 
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7. Di beberapa daerah Kabupaten/ Kota telah terdapat aktifitas industri yang dapat 

diimplementasikan dalam penanaman modal berwawasan lingkungan. Beberapa 

aktifitas industri yang dinilai mewakili konsep green investement adalah 

penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan hemat energi, pengalihan 

penggunaan kebutuhan energi dari energi fosil menjadi sumber energi non fosil 

dan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Sebagai contoh di 

Kabupaten Cilacap, beberapa industri telah menggunakan Tempat Pengelolaan 

Sampah Terpadu Revused Derived Fuel (TPST RDF) yaitu Tempat Pengolahan Sampah 

Terpadu yang mengolah sampah menjadi bahan bakar setelah dilakukan pencacahan 

dan pengeringan. Informasi dari peserta diskusi perwakilan daerah tentang aktifitas 

kegiatan penamaman modal berwawasan lingkungan di wilayahnya terangkum 

dalam tabel berikut: 

 
 

 
No Green Investment Bidang Kegiatan investasi di wilayah 

kerja 

1 Penggunaan material input ramah lingkungan Pabrik yang mengolah daur ulang dari 
limbah dan juga hasil produksi dari 
pabrik di Brebes 

Pembangkit Listrik yang menggunkan 
energi yang bisa didaur ulang (PLTA) di 
Brebes 
Penggunaan water base untuk finishing 
mebel pada industri furtiniture di 
Jepara 

Pengolahan hasil pertanian, Air minum 
dalam kemasan di Temanggung 

2 lntensitas material input rendah Pembangkit Listrik Tenaga Uap di 
Brebes 
Pengolahan kayu, pengolahan bijih 
plastik di Temanggung 

3 Penerapan konsep 4R reduce, reuse, recycle and 
recovery 

Perusahaan yang mengelola sisa 
potongan kain dari pabrik 
garment/pakaian jadi (kain perca) 
untuk dijadikan serabut bahan peredam 
alat musik dan isi Kasur Busa (spring 
bed) di Brebes 

 Himbauan penerapan 3R di hotel dan 
rumah makan di Jepara 

Penggunaan Sistem pengelolaan sampah 
terpadu di Cilacap (PT Pertamina dan 
PT. SBI) 

4 lntensitas energi rendah Perusahaan Jasa Konstruksi di Brebes 

5 SDM memiliki tingkat kompetensi dibidangnya 
dan benarawasan lingkungan, khususnya 
efisiensi sumber daya 

Industri Sepatu di Kabupaten 
Temanggung 

6 Volume air yang digunakan lebih rendah dan 
memenuhi baku mutu lingkungan 

Industri Farmasi di Brebes 
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4  
lntensitas  · Perusahaan 

energi rendah Jasa Konstruksi di Brebes 
 

SDM memiliki 

5  
tingkat kompetensi dibidangnya dan  · Industri 

benarawasan lingkungan, khususnya Sepatu di Kabupaten Temanggung 

efisiensi sumber daya 

 
Volume air yang 

· Industri
 

6 digunakan lebih rendah dan memenuhi baku 
Farmasi di Brebes

 

mutu lingkungan 
 

7 
Law carbon  · Perusahaan 

technology Pengering Jagung di Brebes 

 
· 

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH),, 

8 Penggunaan energi alternatif Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik 

Tenaga Panas Bumi 

di Brebes 

 

No Green Investment Bidang Kegiatan investasi di 
wilayah kerja 

7 Law carbon technolog Perusahaan Pengering Jagung di Brebes 

8 Penggunaan energi alternatif Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro 
(PLTMH),, Pembangkit Listrik Tenaga 
Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga 
Panas Bumi di Brebes 

 

8. Berkaitan dengan pelibatan stakeholders dalam aktifitas perijinan dan 
pelaksanaan penananam modal di beberapa wilayah Kabupaten / Kota,  
bisa disampaikan beberapa informasi sebagai berikut: 

a. Dinas Lingkungan   Hidup   dan   Pengelolaan   Sampah   melakukan survey 
lapangan sebelum penerbitan Izin Prinsip penanaman modal baru di 
Kabupaten Brebes 

b. Pelibatan masyarakat dalam  proses  perizinan  dilakukan pada saat usaha 
tersebut wajib AMDAL di Kabupaten Jepara. 

c. Kegiatan  pertambangan,  peternakan  dan  industri dengan skala besar dan 
usaha lain  yang  berpotensi  terjadi konflik sosial di Kabupaten Jepara 
diwajibkan melakukan sosialisasi terhadap warga sekitar. 

d. a.Izin lingkungan melibatkan masyarakat pada aktifitas penanaman modal 
di Kabupaten Temanggung, yaitu 1) AMDAL dengan konsultasi publik; 2) 
UKL-UPL dengan melakukan pemeriksaan dan pengarahan dokumen UKL- 
UPL. 

e. Pada wilayah kerja Kabupaten Sragen, konflik penanaman modal dan 
lingkungan    diantisipasi    dengan    melakukan diskusi bersama 
stakeholder calon investor, pemerintah daerah dan masyarakat yang 
terkait dengan rencana pelaksanaan penanaman modal daerah. 

9. Berkaitan dengan regulasi dan kelembagaan, terdapat beberpa poin penting 
yang menjadi perhatian peserta diskusi, terutama dalam penyusunan aturan 
khusus  dan teknis berkaitan dengan pelaksanaan Green Investment. 
Berikut ini adalah rangkuman mengenai hal tersebut: 

a. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis 
pada hak, kewajiban dan peran serta masyarakat. 

b. Peraturan yang lengkap dan tersistem tentang pemberian insentif  dan dis- 
insentif (penalty) berkaitan dengan aktifitas penanaman modal 
berbasislingkungan hidup. 

c. Aturan yang  bagu  dan  berlaku  umum  mengenai  hal-hal  sebagai  berikut: 

 

1. Penggunaan bahan baku ramah lingkungan 

2. Proses menggunakan  energi  low  carbon 

3. Penerapan konsep 4R 

4. Pengolahan air  limbah  Recycling  (diputar,diolah,dimanfaatkan  kembali) 

5. Pemanfaatan teknologi  ramah  lingkungan 
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C. Pemberian Insentif Dan Kemudahan 

Kebijakan pemberian insentif dan kemudahan  investasi  di  Jawa  Tengah  telah diatur 

dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Penanaman Modal. Dalam 

peraturan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan kriteria, 

bentuk insentif dan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah  Provinsi Jawa Tengah. 

Bentuk insentif dan kemudahan yang dapat  diberikan  oleh  pemerintah  Provinsi Jawa 

Tengah telah sesuai dengan batasan mengenai insentif dan  kemudahan. Insentif 

dalam hal ini diberikan melalui instrumen fiskal, sedangkan kemudahan dinerikan 

melalui instrumen non-fiskal. Namun  Bentuk  insentif  dan  kemudahan yang telah 

diatur dalam Perda No. 7 tahun 2010 perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan 

perubahan lingkungan strategis penanaman modal serta Peraturan Pemerintah No. 24 

tahun 2019 tentang insentif dan  kemudahan penanaman modal. Sektor atau bidang 

usaha yang terdampak pandemi juga perlu menjadi pertimbangan dalam pemberian 

insentif dam kemudahan. 

 

Bentuk  Insentif 
Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 

 
 
 
pengurangan, keringanan atau 
pembebasan pajak daerah 

pengurangan, keringanan atau 
pembebasan retribusi daerah 

pemberian dana stimulan 

pemberian bantuan modal 

 
Bentuk  Kemudahan 
Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 

 
penyediaan sarana dan prasarana 

penyediaan lahan atau lokasi 
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Kriteria: 

Sasaran dan Kriteria 
Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 

 
Sasaran dan kriteria penanaman modal 

yang dapat diberikan insentif dan 

kemudahan juga telah diatur dalam Perda No. 

7 tahun 2010. Dalam hal ini penanman modal 

yang diberikan insentif adalah penanaman 

modal yang memiliki kantor pusat dan/atau 

kantor cabang di daerah. 

 

memberikan konstribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat 

menyerap banyak tenaga kerja lokal 

menggunakan sebagian besar sumber daya lokal 

memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik 

memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto 

menjaga dan mempertahankan lingkungan dan berkelanjutan 

menjadi termasuk skala prioritas tinggi daerah 

membangun infrastruktur untuk kepentingan publik 

melakukan alih teknologi 

merupakan industri pionir 

menempati lokasi di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan 

melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi 

melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi 

menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam 

negeri 
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Indentifikasi Awal Bentuk Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 
 
 

 
 

 
 

BENTUK INSENTIF 

 

OBJEK PAJAK/RETRIBUSI 

ATAU INSENTIF FISKAL 

 

LOKASI/SASARAN 

PENANAMAN MODAL 

 
 

SEKTOR 

 

KETERANGAN 

 
Pengurangan/ keringanan/ 
pembebasan pajak daerah 

 
Pajak Air Permukaan 

 
Kawasan Ekonomi 
Khusus (KEK) 

 
Seluruh sektor yang 
memenuhi kriteria 

 
Sesuai Pasal 100 ayat (1 ) PP Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Kawasan Ekonomi Khusus: Pemerintah Daerah wajib menetapkan pengurangan, 

keringanan, dan pembebasan atas pajak daerah dan/atau retribusi daerah 

kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah 

 
 

Pengurangan/keringanan/pem 
bebasan retribusi daerah. 

 
Retribusi pemakaian tanah 
pengairan dan pemakaian 
bangunan/saluran pengairan 

 
Kawasan Ekonomi 
Khusus (KEK) 

 
Seluruh sektor yang 
memenuhi kriteria 

 
Sesuai Pasal 100 ayat (1 ) PP Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Kawasan Ekonomi Khusus: Pemerintah Daerah wajib menetapkan pengurangan, 

keringanan, dan pembebasan atas pajak daerah dan/atau retribusi daerah 
kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah 

 

 
 

Keringanan pajak dan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor 

Wilayah Provinsi 
Perusahaan yang sudah dan 
akan melakukan Penanaman 
Modal di Jawa Tengah 

Seluruh sektor yang 
memenuhi kriteria 

 

Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

 

 
Pengurangan/keringanan/ 
pembebasan retribusi daerah. 

 
Retribusi Daerah 

Wilayah Provinsi 
Usaha atau lnvestasi yang 
memanfaatkan Kekayaan daerah 
dan memenuhi kriteria 

Seluruh sektor yang 
memenuhi kriteria 

 

 
Pemberian Insentif bunga 
pinjaman rendah bagi 
Koperasi dan UMKM 

 
Insentif fiskal 

Wilayah Provinsi Koperasi dan 
UMKM 

 

Pergub Jateng Nomor 60/2020 tentang pedoman Pengelolaan 
Belanja Subsidi yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah 
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 972/01 tahun 2021 tentang 
Pelaksanaan Belanja Subsidi Bunga dan Imbal Jasa penjaminan pada 
Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah 

 
 

Penyederhanaan dan 

percepatan perizinan melalui 

pelayanan terpadu satu pintu 

 
 

Penyederhanaan dan 

percepatan perizinan melalui 

pelayanan terpadu satu pintu 

 
Mendukung kinerja 
Administrator KEK 

 
 
 

Regulasi dan kepastian tentang 

penerapan manajemen 

Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha di Daerah 

 

KEK Seluruh Sektor dan 

Memenuhi Kriteria 

 
 
 

Wilayah Provinsi Seluruh Sektor dan 
Memenuhi Kriteria 

 

Sesuai PP Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan 
Ekonomi Khusus: 

pelayanan perizinan fasilitas dan kemudahan yang dilaksanakan oleh 
Administrator KEK 
Administrator KEK berwenang memberikan seluruh Perizinan Berusaha 
bagi Badan Usaha dan Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha 
di KEK 

 
Sesuai Pasal 9 ayat (1 ) PP Nomor 06 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, DPMPTSP dalam 
melaksanakan pelayanan perizinan Berusaha wajib menerapkan 
manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 

 

 
Bantuan teknis Arahan teknis terkait 

penapisan jenis dan 
kewenangan penilaian 
dokumen lingkungan hidup 

Wilayah Provinsi Seluruh Sektor dan 
Memenuhi Kriteria 

Sesuai Pasal 20 Pe raturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 
tentan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

 

 
Bantuan Sertifikasi kompetensi 

penanggung jawab operasional 

pengolahan air limbah dan 

penanggung jawab 

Perusahaan di Kawasan Industri 

dan membuang air limbah ke 

fasilitas pengolahan air limbah 

kawasan 

Kawasan Industri Seluruh Sektor dan 
Memenuhi Kriteria 

Sesuai Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 

2021 tentan Penyelenggaraan Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

 

 
Fasilitasi bantuan sertifikasi 

legalitas kayu bagi Pemegang 

PBHHBK berkaasitas produksi 

<6.000 m3/th 

 
Kemudahan berupa pemberian 

bantuan teknis 

Industri hilir pengolah kayu 
bulat/industri primer (PBPHHK) 
sebagian besar merupakan 
industri kecil dan menengah 
berkapasitas produksi <6.000 m 
3/th 

Pemegang IPPKH/TMKH berupa 

pelayanan pembuatan kode 

billing PNBP 25% LHC pada 

Aplikasi SIPNBP 

Wilayah Provinsi 

 
 
 

Wilayah Provinsi 

Industri Kayu, Kecil 
dan Menengah 

 
 

Sektor Kehutanan 

PBPHHK berkewajiban memiliki SLK yang merupakan 

pemasok bagi industri lanjutan berorientasi ekspor, 

namun pembiayaan SLK serta surveillance setiap tahun 

dinilai sangat tinggi 

  

 
Perusahaan yang sudah dan 

Modal di Jawa Tengah 

 
          
        

Penyederhanaan dan 

percepatan perizinan melalui 

pelayanan terpadu satu pintu Tinggi 
Strategis Nasional 

 

a  a a  08 a a    o o  05 a  0  a

kegiatan usaha yang termasuk ke dalam Resiko tinggi yang 

proyek strategis nasional 

Kemudahan tidak wajib memiliki Perusahaan di Kawasan 

persetujuan teknis pemenuhan 
baku mutu air limbah limbah ke fasilitas 

kawasan 

 
 

        

Kemudahan tidak wajib 

melakukan pemantauan udara 

ambien Industri 

 
 

       

Pemantauan udara ambien di dalam kawasan dan luar 

kawasan industri menjadi tanggung jawab pengelola 

kawasan industri 



Kemudahan berupa pemberian 

bantuan teknis 

Pengembangan Sumber 

 

  

 
Kemudahan berupa pemberian 
bantuan teknis 

Investasi IUIPHHK, IUIHHBK / TPT 
KB berupa pelayanan bantuan 
bimbingan teknis pada Aplikasi 
RPBB/SIPUHH 

Wilayah Provinsi Industri Kayu, 
Sektor Kehutanan 

 

 
Kemudahan dalam bentuk 

pemberian bimbingan teknis 

Bimbingan teknis untuk 

penyampaian informasi 
pembangunan perbenihan 
tanaman hutan 

Wilayah Provinsi Industri Kayu, 

Sektor Kehutanan 

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 

P.3/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/1/2020 Tentang Penye lenggaraan 
Perbenihan Tanaman Hutan disebutkan bahwa tindak lanjut 
pengawasan benih dan bibit berupa pemberian bimbingan teknis 
pengada Benih dan pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar 

 

 
Kemudahan berupa pemberian 

bantuan teknis 
Bantuan Teknis 
Pendampingan Perijinan 
Sesuai Kewenangan 

Wilayah Provinsi Sektor Industri 

 
 
 
 
 

Kemudahan berupa 

penyederhanaan dan 

percepatan perizinan melalui 

pelayanan terpadu satu pintu 

 
 

Kemudahan berbentuk fasilitasi 

promosi sesuai dengan 

kewenangan daerah 

 

optimalisasi sistem SIINas 

 
 
 

 
Kebijakan dan/atau inovasi terkait 

fasilitasi promosi dalam masa 

pandemi seperti sekarang ini 

 

Wilayah Provinsi 

 
 
 

Wilayah Provinsi 

 
Sektor Industri 

 
 

 
Sektor Industri 

 

Bantuan fasilitas pelatihan 

vokasi usaha mikro, kecil, 

dan/atau koperasi di daerah 

 
Optimalisasi Insentif super tax 

deduction untuk pendidikan vokasi 
dalam rangka penguatan SDM 

bidang industri menyediakan 

pendidikan dan pelatihan vokasi 

Wilayah Provinsi UMKM dan 
Kooperasi 

Peraturan Peme rintah (PP) Nomor 45 Tahun 201 9 tentang 
Perubahan Atas Pe ratu ran Peme rintah Nomor 94 Tahun 2010 
tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan 
Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan 

 

 
Pembangunan sarana dan 

prasarana industri 

Sarana dan Prasarana 

Industri 

Wilayah Provinsi Sektor Industri Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 
Tahun 2017 Tentang Pembangunan Sarana Dan 
Prasarana Industri 

 

 
Kemudahan dapat berbentuk 

penyediaan sarana dan prasarana, 

penyediaan lahan atau lokasi serta 

pemberian bantuan teknis 

kebijakan operasional dalam penyediaan 
sarana dan prasarana, penyediaan lahan 
atau lokasi serta bantuan teknis dalam 
rangka pmberian pelayanan kepada 
vendor/ pihak ketiga 

Wilayah Provinsi Seluruh sektor 

 
 

Insentif bantuan untuk riset dan 

pengembangan untuk usaha miro, 

kecil, dan/atau koperasi di daerah 

 

kebijakan insentif untuk riset 

dan pengembangan UMKM 

Wilayah Provinsi UMKM 

 
 

Prioritas untuk menggunakan produk 

alkes, Obat Tradisional, Obat Farmasi 

dalam negeri 

kebijakan penggunaan produk 
alkes, OT , Sediaan Farmasi 
dalam negeri rioritas di Provinsi 
Jawa Tengah 

Wilayah Provinsi Industri Farmasi 
dan Sektor 
Kesehatan 

 
Intruk si Pre siden no .6 tahun 201 6 ten tang Pengembangan Indu stri Farma si Dan 

Alat Kesehatan. 
PerMe nk e s R I No 17 Tahun 2017 T entang Rencana Ak si Pengembangan Industri 
Farmasi Dan Alat Kesehatan pada pasal 1 huruf c. meningkatkan penggunaan 

produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri 

BENTUK INSENTIF  LOKASI PENANAMAN 

MODAL 

SEKTOR KETERANGAN 

Kemudahan dalam bentuk 

Penyederhanaan   dan 

percepatan pemberian perizinan 

melalui PTSP 

 

 

 Industri Kayu, 
 

   
 

   
     

IPPKH 

Kemudahan berbentuk 

penyediaan data dan informasi 

peluang penanaman modal analisisnya (bagi Dinas 

Prov/Kab/Kota terkait) 

         

Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data 

Lain, Informasi Industri dan Infromasi Lain Melalui SIINAS 

kemudahan proses sertifikasi dan 

standardisasi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- 

undangan 

 

 
 

  o    0 8 
Pemberdayaan Industri 

 

dan pemasaran 

    o    0 8 
Pemberdayaan Industri 
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Bantuan modal kepada usaha 

mikro, kecil dan/atau koperasi 

Bantuan modal dalam 

bentuk hibah, pinjaman, 

atau pembiayaan 

Wilayah Provinsi UMKM dan 
Koperasi 

PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, 
Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah 

 

 
Bantuan fasilitas vokasi usaha 

mikro, kecil dan/atau koperasi 

Penyelenggaraan inkubasi 

dalam rangka menguatkan 

dan mengembangkan kualitas 

UKM dan Koperasi 

Wilayah Provinsi UMKM dan 
Koperasi 

PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, 
Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah 

 

 
 
 

Pelaksanaan dan Standar Prosedur Pemberian Insentif dan/atau Pemberian 

Kemudahan 

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2019 menyatakan bahwa Pelaksanaan Pemberian 

Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Dengan 

demikian, terdapat kebutuhan terhadap ketentuan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau 

kemudahan investasi di Jawa Tengah. Ketentuan tersebut bisa dituangkan dalam peraturan 

daerah yang mengatur khusus mengenai pemberian insentif dan kemudahan atau 

digabungkan bersama dengan peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah mengenai 

Penanaman Modal. Perkembangan terkini lingkungan strategis ekonomi dan investasi serta 

pandemi covid-19 yang memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi regional dan 

nasional menuntut adanya perubahan regulasi dan tata kelola penanaman modal. 

Peraturan Daerah tentang pemberian Insentif dan/atau kemudahan kepada 

Masyarakat/investor sedikitnya memuat: 

 

kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan 

bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan 

jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau 
kemudahan 

tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan 

jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian 
Kemudahan dalam melakukan investasi 

evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian 
Kemudahan 

 
 

BENTUK INSENTIF  LOKASI PENANAMAN 

MODAL 

SEKTOR KETERANGAN 

Yang Baik (CPOTB). 

 

 

dan Sektor 
Kesehatan 

 o 00  a  0  a  d  Da  a a 
Obat Tradisional 

a  o 5 a  0  a  a a a a a
CPOTB 

Bantuan untuk riset dan 

pengembangan untuk usaha 

mikro, kecil, dan/atau koperasi 

di daerah 

Fasilitasi pendidikan dasar perkoperasian,      
manajemen perkoperasian, akuntansi 

perkoperasian, keterampilan produksi 

dan pendidikan pemasaran 

UMKM dan 
Koperasi 

        
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pengelolaan Koperasi Pasal 10 

Bantuan untuk riset dan 

pengembangan untuk usaha 

mikro, kecil, dan/atau koperasi 

di daerah 

Fasilitasi pendidikan dasar perkoperasian,      
manajemen perkoperasian, akuntansi 

perkoperasian, keterampilan produksi 

dan pendidikan pemasaran 

UMKM dan 
Koperasi 

        

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pengelolaan Koperasi Pasal 10 



 

BAB 5 
PENUTUP 

 
 

A. Kesimpulan 

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015  tentang  Perubahan Atas 
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum 
Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 sudah tidak sesuai 
dengan dinamika perkembangan peraturan perundang- undangan; 

2. Secara substansi, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor  51  Tahun 2012 
Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-
2025 perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi. 

 
 

B. Rekomendasi 

Perlu    dilakukan    revisi    terhadap    Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor 52 Tahun 
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 Tentang 
Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 sebagai tindak 
lanjut Perda Penanaman Modal Provinsi  Jawa Tengah yang mengalami perubahan. 
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