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BAB I 

LATAR BELAKANG PENYENGGARAAN 

 

A. Kegiatan Yang Direview 

Program : Promosi Penanaman Modal 

Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi 

Kewenangan Daerah Promosi 

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan 

Provinsi 

Bentuk Kegiatan : Central Java Investment Business Forum Tahun 2021 

Sumber Dana : APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2021 

 

B. Dasar Hukum Penyelenggaraan 

a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal; 

b) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5); 

c) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di 

Provinsi Jawa Tengah;  

d) 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; 

e) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah; 

f) Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Provinsi Jawa Tengah. 

 

C. Gambaran Umum 

Peningkatan investasi merupakan salah satu daya dorong pertumbuhan ekonomi. Peran 

investasi dalam perekonomian daerah adalah untuk mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi 

lainnya yang pada akhirnya akan mampu memberikan kesempatan kerja yang lebih luas kepada 

masyarakat, serta secara tidak langsung dapat mengurangi angka kemiskinan. 

Central Java Investment Business Forum (CJIBF) merupakan event promosi investasi 

tahunan berskala internasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Jawa Tengah melalui Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadi Satu Pintu (DPMPTSP) yang bekerja sama dengan 

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Bank Indonesia. CJIBF diselenggarakan untuk 

mendorong dan memfasilitasi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah menawarkan investasi 
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dan meningkatkan realisasi investasi dengan cara mengundang investor asing maupun dalam 

negeri. 

Event CJIB telah melalui beberapa bentuk cara menawarkan investasi kepada investor, 

mulai dari menyelenggarakan event secara offline baik di Indonesia maupun di Luar Negeri, 

mengikuti beberapa event promosi di Luar Negeri yang diselenggarakan beberapa kedutaan besar 

Luar Negeri sampai pada bentuk event secara online. Gelaran CJIBF secara online merupakan 

bentuk adaptasi selama pandemi Covid-19, yang merupakan bentuk komitmen Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah untuk tetap meningkatkan realisasi investasi dalam masa pandemi ini 

melalui tetap menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan promosi daerah. 

Investasi di Jawa Tengah salah satu provinsi yang berdaya saing. Pertumbuhan ekonomi 

di Jawa Tengah pada tahun 2021 Triwulan I mencapai 1,69% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan 

ekonomi nasional sebesar -0,74% (yoy). Selain itu, tingkat inflasi di Jawa Tengah tergolong 

rendah, yaitu sebesar 0,04% (April 2021), hal tersebut yang membuat Jawa Tengah menjadi lokasi 

potensial untuk berinvestasi disamping Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang kompetitif 

dibanding dengan provinsi lain di Pulau Jawa. 

Target investasi Jawa Tengah tahun 2021 sebesar Rp 53,53 Triliun, sampai dengan 

triwulan II telah tercapai Rp 25,28 Triliun atau sebesar 47,2%. Pencapaian tersebut tidak terlepas 

dari kegiatan promosi investasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk 

menjaring kepeminatan investasi, dengan didukung oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(BKPM), Bank Indonesia serta Pemerintah Kabupaten/Kota. 
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BAB II 

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN 

 

A. Maksud dan Tujuan 

CJIBF 2021 diselenggarakan dengan maksud untuk mempromosikan peluang investasi 

prioritas sektor agrikultur di Jawa Tengah. Sektor pertanian dan industri pertanian diprioritaskan 

karena dianggap cepat menghasilkan di masa pemulihan pasca pandemi. Tema yang diangkat yaitu 

“Rebuilding Agri-Indusrtries for Economic Acceleration”. Tema tersebut diambil dengan harapan 

bahwa pemulihan investasi di sektor agrikultur akan berpengaruh signifikan pada pemulihan 

ekonomi pasca pandemi. 

Berdasarkan maksud penyelenggaraan di atas, tujuan penyelenggaraan CJIBF sebagai 

berikut: 

1. Memperkenalkan profil daerah secara komprehensif dalam rangka membangun citra Jawa 

Tengah sebagai daerah tujuan investasi; 

2. Mempromosikan peluang investasi di sektor agrikultur kepada para calon investor potensial, 

baik dalam maupun luar negeri; 

3. Memfasilitasi calon investor dalam melakukan penjajakan investasi ke Jawa Tengah; 

4. Mempertemukan calon investor dengan penanggung jawab proyek investasi di Jawa Tengah 

secara virtual. 

Lingkup kegiatan selama CJIBF tahun 2021, yaitu: 

1. Penetapan Investment Project Ready to Offer (IPRO) yang akan ditawarkan.  

Penetapan project sudah dilakukan dalam rangkaian Investement Challenge 2021 yang 

diadakan oleh Bank Indonesia pada bulan Febuari sampai September. Bank Indonesia Kantor 

Perwakilan Jawa Tengah bekerja sama dengan DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Bappeda 

Provinsi Jawa Tengah, Kadin Provinsi Jawa Tengah, dan akademisi UNDIP telah melakukan 

kurasi, pendampingan, on site visit, dan penetapan IPRO juara 1-3 yang dapat di tawarkan. 

Penetapan juara berdasarkan clear and clean seluruh kelengkapan investasi. 

2. Pengklasifikasian project investasi.  

Project invesatsi yang telah masuk di tahun 2021 diklasifikasikan kedalam tiga kategori yaitu 

ready to offer, prospektif dan potensial. Di tahun 2021 DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah telah 

menerima 60 proyek investasi untuk seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. 

Pengklasifikasian dibantu oleh tim akademisi UNDIP agar dapat diklasifikasikan kedalam tiga 

kategori. 

3. Pengunggahan profil peluang investasi  

Pengunggahan profil yang telah diklasifikasikan ke dalam platform CJIP (Central Java 

Investment Platform – cjip.jatengprov.go.id). Platform ini yang akan digunakan calon investor 

untuk melakukan pendaftaran webinar. Saat pendaftaran calon investor tidak hanya dapat 

mengikuti forum bisnis, tetapi juga dapat memilih untuk melakukan one-on-one meeting 
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dengan penanggung jawab proyek (di semua kategori) atau pengelola kawasan industri yang 

diminati. 

4. Business forum secara daring melalui platform virtual meeting untuk memfasilitasi pemaparan 

proyek investasi ready to offer di Jawa Tengah. 

5. One-on-one Meeting yang telah dijadwalkan antara calon investor dengan penanggung jawab 

proyek dan pengelola kawasan industri. One-on-one meeting juga dilaksanakan secara daring 

melalui platform virtual meeting. 

 

B. Pelaksanaan Tempat, Waktu dan Bentuk Kegiatan 

Pelaksanaannya CJIBF tahun 2021 dilaksanakan dalam bentuk business forum dan one-

on-one meeting secara hybrid melalui platform virtual meeting dan live streaming yang 

menghadirkan penanggung jawab proyek investasi serta pengelola kawasan industri di Jawa 

Tengah. Adapun tempat pelaksanaan kegiatan CJIBF 2021 dilaksanakan selama 2 hari dengan 

rincian: 

1. Business forum, 10 November 2021 bertempat di Ballroom Hotel Tentrem Semarang. 

Business forum diselenggarakan secara offline dan daring yang memfasilitasi pemaparan 

proyek investasi di Jawa Tengah yang ready to offer kepada investor. Business forum akan 

mengetahui jumlah peminatan investor dalam seluruh proyek investasi di Jawa Tengah yang 

ditawarkan. 

2. One-on-One Meeting, 10 – 11 November 2021 dilaksanakan secara daring melalui Zoom 

Meeting. 

One-on-One Meeting diselenggarakan untuk memfasilitasi investor yang berminat terhadap 

salah satu project investasi untuk bertemu dengan ketua penanggungjawab proyek dan untuk 

mengali banyak informasi sesuai yang dibutuhkan oleh investor. 

 

C. Stakeholder Yang Diundang 

CJIBF 2021 mengundang beberapa stakeolder sebagai wujud komitmen Good Corporate 

Governance dan dukungan terhadap promosi proyek investasi daerah, antara lain: 

1. Calon investor sebanyak 750 yang telah diberikan undangan melalui email untuk dapat 

melihat proyek investasi yang ditawarkan di Provinsi Jawa Tengah. 

2. Gubuner Provinsi Jawa Tengah 

3. Kementerian Badan Koordinasi Penanaman Modal 

4. Bank Indonesia dan Bank Indonesia perwakilan Luar Negeri 

5. DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Kota dan Kabupaten 

6. Bappeda Jawa Tengah, kota dan kabupaten. 

 

 



6 
 

D. Rencana Tindak Lanjut Kegiatan 

Pelaksanaan CJIBF tahun 2021 telah terselenggara, adapun DPMPTSP akan melakukan 

tindak lanjut untuk pelaksanaan CJIBF tahun 2022 mendatang, sebagai berikut: 

1. Melakukan verifikasi atas kepeminatan investasi hasil dari CJIBF 2021; 

2. Melakukan fasilitasi tindak lanjut kepeminatan investasi melalui pertemuan dengan calon 

investor dengan stakeholders terkait; 

3. Melakukan promosi peluang investasi yang siap di tawarkan (Investment Project Ready to 

Offer/IPRO) melalui kerjasama dengan pihak. 
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BAB III 

REVIEW PENYELENGGARAAN 

 

A. Dasar Hukum Review 

Pelaksanaan review kegiatan promosi penanaman modal dalam kegiatan CJIBF yang 

diselenggarakan oleh Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 mengikuti acuan Peraturan Badan 

Koordinasi Penanaman Modal RI No. 3 tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi 

Penanaman Modal. Adapun ruang lingkup dalam peraturan yang dijadikan acuan dalam 

mereview adalah: 

BAB II Ruang Lingkup  

Pasal 3  

Ruang lingkup peraturan badan ini meliputi: 

1. Penyediaan Sarana Promosi berdasarkan hasil perumusan strategi promosi untuk 

mendukung pelaksanaan kegiatan promosi; 

2. Kegiatan Promosi sesuai dengan hasil perumusan strategi Promosi untuk mendorong 

peningkatan Minat Investasi; dan 

3. Koordinasi Promosi di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk 

penyelenggaraan Promosi. 

 

B. Review Tempat Pelaksanaan 

Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja program promosi penanaman modal DPMPTSP 

Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 kegiatan CJIBF akan dilaksanakan 1 kali di Jakarta. Rencana 

pelaksanaan CJIBF di Jakarta dalam bentuk offline dan online. Pemilihan kota Jakarta 

diharapkan dapat memfasilitasi seluruh investor yang hadir baik di dalam negeri maupun 

investor dari luar negeri.  

Pelaksanaan kegiatan CJIBF tahun 2021 semula yang di Jakarta akhirnya dilaksanakan di 

Semarang dengan pertimbangan kondisi pandemi Covid-19 belum dapat teratasi dan mereda. 

Selain itu investor asing kesulitan untuk dapat hadir di Indonesia mengingat ketentuan untuk 

karantina kesehatan. Investor asing lebih memilih untuk mengikuti secara online dan telah 

difasilitasi dalam bentuk One-on-one meeting. Selain itu, tidak ada pameran stand proyek 

investasi yang ditawarkan sebagaimana yang biasa dilakukan secara offline di Jakarta. Seluruh 

profil investasi yang ditawarkan di Provinsi Jawa Tengah telah disajikan dalam website 

http://cjip.jategprov.go.id. Seluruh investor dapat mengakses informasi. Kegiatan CJIBF 

meliputi gathering session, talkshow dan one on one meeting. 

Pelaksanaan pameran penanaman modal berskala di dalam dan luar negeri seperti CJIBF 

sudah sejalan dengan Pasal 21ayat 1 dan 2, yaitu: 

http://cjip.jategprov.go.id/
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1. Pasal 21 ayat 1 (a), CJIBF sudah melalui Penyusunan rencana penyelenggaraan pameran 

di dalam negeri dan di luar negeri sesuai dengan sektor dan wilayah prioritas Promosi serta 

isu strategis. Adapun wilayah prioritas Provinsi Jawa Tengah adalah 3 pemenang 

Investment Challenge yang telah dilaksanakan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan 

DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. Adapun wilayah prioritas yaitu Kabupaten Pemalang 

dengan investasi pengembangan industri penyulingan mlati, Kabupaten Cilacap dengan 

investasi pengembangan industri kelapa terpadu, dan Kabupaten Pati dengan investasi 

pengembangan pembenihan ikan nila salin. 

2. Pasal 21 ayat 1 (b), CJIBF telah dilakukan penentuan tema yaitu “Rebuilding Agri-

Indusrtries for Economic Acceleration” dan telah melalui penyiapan materi kegiatan 

pameran secara online. 

3. Pasal 21 ayat 1 (c), CJIBF tidak ada stan mengingat acara dilaksanakan secara online 

4. Pasal 21 ayat 1 (d), CJIBF telah melalui koordinasi persiapan penyelenggaraan dan 

partisipasi pameran penanaman modal dengan instansi Bank Indonesia beserta perwakilan 

Bank Indonesia di luar negeri, BKPM beserta perwakilan BKPM di luar negeri, Provinsi 

Jawa Tengah, 35 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa tengah.  

5. Pasal 21 ayat 1 (e), Pelaksanaan CJIBF dan partisipasi aktif 35 kabupaten dan kota di 

Provinsi Jawa tengah dalam setiap forum yang diadakan, One-on-one meeting untuk 

investor yang ingin mendalami lebih jauh investasi di kabupaten. 

6. Pasal 21 ayat 2, Pelaksanaan CJIBF kegiatan pameran penanaman modal berskala 

internasional telah dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. 

 

C. Peserta Hadir 

Pelaksanaan CJIBF tahun 2021 dihadiri oleh: 

1. Peserta yang berpartisipasi dalam webinar sejumlah 558 peserta, dengan rincian 535 orang 

calon investor potensial dari dalam negeri dan 23 orang peserta dari luar negeri. 

2. Peserta yang mengikuti One on One Meeting sebanyak 46 orang. 

3. Negara asal investor diantaranya dari Indonesia, Singapura, Jepang, India, Republik 

Rakyat Tiongkok (RRT) dan Australia, dengan sektor yang diminati diantaranya energi, 

manufaktur, jasa, pariwisata, property dan infrastruktur; 

4. Penandatangan Letter of Intent (Lol) yaitu 

- PT Charoen Pokphan Indonesia Tbk. Lol untuk pembangunan rumah pemotongan 

hewan. 

- PT Jateng Petro Energi dan PT Agra Surya Energy Lol untuk pembangunan PLTS. 
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D. Bentuk Kegiatan 

Pelaksanaan CJIBF tahun 2021 meliputi business forum dan One-on-one meeting selama 

2 (dua) hari kegiatan. Bentuk kegiatan CJIBF tahun 2021 sudah sesuai dengan Pasal 22, yaitu: 

a. Pasal 22, Promosi dalam kegiatan CJIBF melalui seminar Penanaman Modal, Forum Bisnis 

dan pertemuan tatap muka. Kegiatan tersebut telah melalui penentuan tema, penentuan 

format, penentuan target, koordinasi persiapan dengan instansi dan pemangku kepentingan 

untuk proyek yang siap untuk dipromosikan. Seluruh rangkaian tahap ini telah dilakukan 

bekerja sama dengan BI dalam kegiatan Central Java Potensial Investment Challenge. 

Pelaksanaan seminar pemaparan target Penanaman Modal pada tanggal 10 November 2021 

secara offline dan disiarkan secara live streaming di Hotel Tentrem Semarang. 

b. Pasal 23, Penentuan tema Potensi Penanaman Modal serta proyek yang siap untuk 

dipromosikan yang meliputi analisis tren investasi, identifikasi isu strategis, penetapan 

proyek dan diskusi kelompok terarah telah dilakukan dalam tahapan kegiatan Central Java 

Potensial Investment Challenge. 

c. Gathering session dilakukan oleh Presiden direktur dari PT Nestle Indonesia, General 

Manajer dari  PT Shoenary Javanesia Inc, Ketua Central Java Korea Foundation dengan 

memberikan testimoni bagaimana iklim dan pelayanan investasi berusaha di Jawa Tengah. 

 

E. Output Kegiatan 

Pelaksanaan CJIBF menghasilkan output berupa: 

a. Peserta yang mengikuti One on One Meeting sebanyak 46 orang dengan rincian: 

- 30 kepeminatan investasi dengan rencana nilai investasi sebesar                                                        

Rp 2.124.000.000.000,- dan US$ 1,652,500,000; 

- 14 kepeminatan investasi dengan rencana nilai investasi sebesar Rp 

7.718.866.810.148,- dan US$ 390,000,000; 

- 2 (dua) orang peserta masih melakukan penjajakan belum menyatakan kepeminatan; 

b. Selama dua (2) hari pelaksanaan telah dihasilkan 44 Letter of Intent (LoI) kepeminatan 

investasi dengan total rencana nilai investasi sebesar Rp 39.005.681.895.891,- dengan 

rincian Rp 9.842.866.895.891,- dan US$ 2.042.500.000 (setara dengan Rp 

29.162.815.000.000,-); 

c. Perusahaan dari Taiwan Jia Hsin Co Ltd hadir secara offline di CJIBF 2021 sebagai bentuk 

keseriusan untuk berinvestasi di Jawa Tengah. 

d. Terdapat 60 Investment Project Ready to Offer (IPRO) dengan rincian 10 ready to offer, 

19 prospective, dan 31 potential, serta 7 Kawasan Industri yang ditawarkan. 

e. Sektor yang diminati oleh investor asing diantaranya energi, manufaktur, jasa, pariwisata, 

property dan infrastruktur; 

f. Lima (5) besar lokasi yang diminati diantaranya Kawasan Industri Kendal, Kawasan 

Industri Terpadu Batang, Kawasan Industri Wijayakusuma, Jatengland Industrial Park 
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Sayung, Kawasan Industri Aviarna, Kota Semarang, Kabupaten Jepara, Kabupaten 

Pemalang, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Brebes. 

 

F. Rencana Tindak Lanjut Kegiatan 

Setelah pelaksanaan CJIBF tahun 2021 dilanjutkan dengan Rapat Evaluasi CJIBF 2021 

dan Perencanaan CJIBF 2022 yang diselenggarakan Selasa, 30 November 2021 di Hotel Patra 

Jasa Semarang. Evaluasi dilakukan dengan melihat pemahaman kabupaten dan kota dalam 

mendalami setiap aspek proposal investasi ready to offer. Adapun kuesioner yang diberikan 

untuk diisi ada dalam lampiran. Hasil dari kuesioner pendalaman informasi IPRO oleh daerah 

sebagai berikut: 

1. Sebanyak 22 dari 35 Kota dan kabupaten yang ikut merespons atau sebesar 62%. 

2. Setiap kabupaten dan kota selalu mengikuti CJIBF dari tahun ke tahun. Sebanyak 47% 

partisipan hanya sekedar pendengar saja, 72% mendapat kepeminatan investor, dan 50% 

menjalin komunikasi langsung dengan investor. 

3. Pengaruh CJIBF digunakan oleh kabupaten dan kota sebanyak 32% untuk mendapat 

peminatan, 63% sebatas promosi investasi, 4% tidak berdampak. Rangkaian kegiatan 

CJIBF sebanyak 72% memberikan informasi bermanfaat untuk perbaikan penyempurnaan 

IPRO yang ditawarkan oleh daerah. 

4. Komunikasi ketika CJIBF sebanyak 36% daerah terkendala menyampaikan isi IPRO, 45% 

terkendali berkomunikasi secara menarik dengan investor, dan 18% terkendala bahasa. 

Kendala Sumber Daya dalam Penyusunan dan promosi investasi di daerah sebanyak 50% 

tidak memiliki SD yang mampu menyusun IPRO, 27% kendala video promosi investasi, 

dan 22% terkendala untuk bertemu berkomunikasi dengan investor. 

5. Terkait aspek Ide prioritas investasi dalam IPRO 72% daerah telah memiliki daftar 

investasi, 68% investasi daerah telah tertuang dalam RPJMD, 90% daerah telah memiliki 

kajian awal investasi, 63% daerah investasi telah tertuang dalam Perda, dan 54% daerah 

telah memiliki peta skala prioritas investasi. 

6. Terkait Aspek Pemasaran 72% telah memiliki buku promosi, 45% daerah yang telah 

memiliki data yang tersistem antar OPD, 68% daerah telah bekerja sama dengan asosiasi 

pengusaha. 

7. Terkait Aspek Legalitas 63% daerah sudah mengupdate RT/RW, 63% daerah memiliki 

perda Insentif, 23% daerah telah memiliki perda sektor prioritas, 63% daerah telah 

memiliki aturan Penlok tanah. 

8. Terkait Aspek Manajemen 95% daerah telah memiliki BUMD, 41% daerah sudah 

memahami bentuk KPS, 77% daerah sudah pernah melakukan kerjasama PPP investasi, 

18% daerah yang memiliki dukungan finansial investasi dengan anggaran daerah. 
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9. Terkait Aspek Teknis 27% daerah telah memiliki anggaran Penyusunan DED, dan 36% 

memiliki anggaran untuk menyusun IPRO dengan kajian detail aspek teknis. 

10. Terkait Aspek Sumber Daya, lingkungan dan Suistanability 54% daerah sudah memiliki 

kajian amdal investasi, 45% daerah sudah memiliki kajian Lalin, 45% daerah sudah bekerja 

sama dengan instansi untuk pemenuhan tenaga kerja. 

11. Terkait Aspek Keuangan 13% daerah mampu mengajukan investasi dengan skema 

AP/tarif, baru 18% daerah yang mendapatkan pendampingan Penyusunan Laporan 

kelayakan investasi. 63% daerah mampu menghitung kelayakan investasi sendiri, dan 63% 

daerah menggunakan konsultan untuk melakukan perhitungan kelayakan investasi. 

Pelaksanaan CJIBF tahun 2021 telah terselenggara, adapun terdapat beberapa perbaikan 

koordinasi, partispasi dan penguatan yang perlu dilakukan untuk CJIBF tahun 2022 sebagai 

berikut: 

1. Kegiatan CJIBF dalam bentuk One-on-one meeting antara daerah potensi investasi dengan 

investor belum diikuti keaktifan partisipasi oleh seluruh kabupaten dan kota di Jawa 

Tengah. Daerah kurang mempersiapkan informasi untuk dapat meyakinkan investor ketika 

pemaparan atau sesi tanya jawab.  

Tindak lanjut perlu dilakukan pendampingan informasi yang harus dipersiapkan dalam 

one-on-one meeting dan cara presentasi yang meyakinkan kepada investor berdasarkan 

karakteristik negara calon investor. 

2. Kabupaten dan Kota tidak menerima informasi detail investor berminat di wilayah. 

Kurangnya informasi membuat kurangnya persiapan daerah untuk mengetahui 

karakteristik profil calon investor.  

Tindak lanjut sebelum dilakukan One-on-one meeting daerah perlu diberikan daftar 

investor yang berminat di CJIBF untuk mengetahui profil calon investor. Daftar tersebut 

dapat digunakan juga untuk melakukan komunikasi tindaklanjut membangun jejaring 

setelah acara selesai. 

3. DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah telah memberikan tempat untuk menyajikan informasi 

investasi daerah di halaman https://cjip.jatengprov.go.id/proyek-investasi. Webiste 

tersebut digunakan untuk investor dapat melihat proyek investasi yang ditawarkan di 

Provinsi Jawa Tengah Indonesia. Selain itu, website digunakan sebagai buku list proyek 

investasi yang ditawarkan berikut status kesiapan investasi yang ditawarkan. Akan tetapi 

website tersebut kurang digunakan oleh daerah dalam memutakhirkan data status 

investasi, menambahkan informasi terbaru, dan menambahkan beberapa informasi yang 

mendukung seperti link daerah dan video proyek investasi. Oleh karena itu, ada informasi 

proyek yang sudah laku ditawarkan masih ada untuk ditawarkan, dan ada proyek yang 

statusnya berubah karena peraturan masih ditawarkan. 

https://cjip.jatengprov.go.id/proyek-investasi


12 
 

Tindak lanjut pada 30 November 2021 pada forum evaluasi kegiatan promosi investasi 

Provinsi Jawa tengah telah mengkomunikasikan halaman website tersebut, telah 

mengimbau masing-masing daerah untuk melakukan pemutakhiran data dan mentautan 

ke link-link informasi lain, memasukkan video investasi, dan memberikan  akses 

pemutakhiran data ke daerah dengan berkoordinasi dengan DPMPTSP Provinsi Jawa 

Tengah terlebih dahulu. Untuk selanjutnya sebelum pelaksanaan CJIBF berikutnya perlu 

dilakukan pemeriksaan informasi yang telah diupdate oleh daerah. 

4. Website promosi investasi di halaman https://cjip.jatengprov.go.id/proyek-investasi 

masih disajikan dalam bahasa Indonesia. Calon investor yang melihat hampir dari seluruh 

negara, terbukti dalam acara CJIBF tahun 2021 diminati oleh investor asing di 10 negara. 

Tindak lanjut sebaiknya informasi investasi yang ditawarkan minimal dalam 2 bahasa 

yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cjip.jatengprov.go.id/proyek-investasi
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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

Salah satu faktor utama dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah 

peningkatan investasi. Kegiatan CJIBF adalah Sarana Promosi untuk mendorong peningkatan minat 

investasi dalam negeri maupun luar negeri. Kegiatan CJIBF yang diadakan oleh DPMPTSP Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2021 telah memperoleh jumlah peminatan sebesar Rp 9.842.866.810.148 dan US$ 

2.042.500.000 proyek investasi di Jawa Tengah. 

DPMTPSP Provinsi Jawa Tengah telah memiliki situs web dan media promosi yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan peningkatan minat investasi oleh investor dan selanjutnya dapat 

ditindaklanjuti dengan berbagai event forum business seperti CJIBF untuk melakukan realisasi investasi 

dengan menggunakan Online Single Submission (OSS) sebagaimana sistem yang telah dibangun oleh 

pemerintah untuk mempermudah investor berinvestasi.  Website https://cjip.jatengprov.go.id/proyek-

investasi perlu untuk terus ditingkatkan, dimutakhirkan informasi mengenai investasi daerah. 

Kegiatan CJIBF dari tahun ke tahun selalu dilakukan pada bulan November dengan rangkaian 

kegiatan yang telah dilakukan dari awal tahun sampai puncak acara CJIBF. Kegiatan CJIBF perlu juga 

untuk berkolaborasi dengan kegiatan investasi daerah lain yang terdapat event forum investor investasi, 

sehingga promosi investasi daerah tidak hanya di forum CJIBF saja. Perlu juga ditingkatkan 

keikutsertaan kolaborasi dengan forum investasi di luar negeri.  

 

PEREVIEW KEGIATAN 

Nama : Dr. Rr. Karlina Aprilia Kusumadewi., SE., M.Sc., Ak., CA., CFrA., CAAT 

Instansi : Akademisi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Univeristas Diponegoro 

Tanggal : Semarang, 28 Desember 2021 

Tanda Tangan,     

 

NIP. 19870418 201012 2004 

 

 

  

https://cjip.jatengprov.go.id/proyek-investasi
https://cjip.jatengprov.go.id/proyek-investasi
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LAMPIRAN KUESIONER 

 

Link Kuesioner 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e8wmGZdrqIqmu71es3Yvm44ka7ycspC1q8AHH7KiPo/edit?r

esourcekey#gid=1605229978 

 

PROGRAM CENTRAL JAVA 

INVESTMENT BUSINESS FORUM (CJIBF) 

 

1. Apakah Kabupaten/Kota selalu mengikuti 

rangkaian acara CJIBF? 

1) Tidak Mengikuti 

2) Sekali Mengikuti 

3) Selalu Mengikuti 

Penjelasan:  Sejak kapan ….. 

2. Apakah Kabupaten/Kota mengikuti rangkaian 

acara CJIBF tahun 2021? 

1) Tidak Mengikuti 

2) Mengikuti tidak penuh 

3) Mengikuti dan ikut serta berpartisipasi. 

Penjelasan: Bentuk partisipasi …. 

3. Apakah Kabupaten/Kota masuk dalam daftar 

investasi yang ditawarkan? 

1) Tidak Masuk 

2) Masuk investasi yang ditawarkan 

Penjelasan: …… 

4. Apakah Kabupaten/Kota ketika mengikuti 

CJIBF ada investor yang tertarik dengan 

investasi daerah? 

1) Tidak ada 

2) Ada yang tertarik 

3) Sangat tertarik investor 

Penjelasan: ….. 

5. Apakah Kabupaten/Kota ketika mengikuti 

CJIBF memiliki kesempatan untuk 

berkomunikasi dengan investor? 

1) Tidak menemukan investor 

2) Menemukan investor 

3) Berkomunikasi intensif dengan investor 

Penjelasan: …… 

6. Seberapa besar dampak CJIBF dapat 

mempromosikan investasi di daerah Anda? 

1) Tidak berdampak 

2) Berdampak sumber promosi 

3) Berdampak ada investor 

Penjelasan: …… 

7. Materi dalam rangkaian CJIBF memberikan 

banyak informasi dalam penyusunan IPRO dan 

promosi investasi daerah? 

1) Tidak 

2) Bermanfaat 

3) Sangat bermanfaat 

Penjelasan: …… 

8. Dalam bentuk apa yang harus ditingkatkan 

untuk CJIBF secara online dan one on one 

meeting agar investasi daerah anda dapat 

dilirik investor? 

1) Kesiapan daerah dalam memberikan IPRO 

yang berkualitas 

2) Kesiapan daerah dalam memberikan 

summary investasi IPRO yang berkualitas 

3) Kabupaten/Kota tidak memiliki SD untuk 

menyusun IPRO berkualitas, membuat 

video promosi investasi dan berkomunikasi 

dengan investor. 

Penjelasan: ….. 

9. Kendala apa yang Kabupaten/Kota hadapi 

dalam mempromosikan investasi daerah dalam 

CJIBF bentuk online? 

1) Setiap daerah dimasukkan dalam kategori 

sektor investasi yang sama dan dipertemukan 

dengan investor dengan sektor yang sama 

dalam forum yang lebih besar dipandu oleh 

moderator 

2) Tempat untuk mempublikasikan investasi 

dengan video 

3) Kabupaten/Kota tidak memiliki SD untuk 

menyusun IPRO berkualitas, membuat video 

promosi investasi dan berkomunikasi dengan 

investor. 

Penjelasan: ….. 

4) Kendala apa yang Kabupaten/Kota hadapi 

dalam berkomunikasi dengan investor untuk 

investasi daerah yang ditawarkan? 

1) Kendala isi IPRO 

2) Kendala berkomunikasi bahasa 

inggris 
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3) Kendala melakukan komunikasi 

promosi yang menarik 

Penjelasan: ….. 

ASPEK IDE KESELARASAN PRIORITAS 

INVESTASI 

 

1. Kabupaten/Kota apakah memiliki daftar 

prioritas investasi di daerah? 

1) Belum 

2) Sudah 

3) Sudah dan dikaji 

Penjelasan: Sudah dalam bentuk …. 

Alasan tidak memiliki ….. 

2. Apakah skala prioritas investasi telah 

dituangkan dalam RPJPD dan RPJMD? 

1) Belum  

2) Sudah 

3) Sudah dan dikaji 

Penjelasan: …. 

 

3. Kabupaten/Kota telah memiliki beberapa 

kajian awal investasi di daerah untuk 

lebih didalami kembali. Berapa banyak 

kajian awal investasi yang dimiliki 

sekarang? 

1) Belum 

2) Sudah 

3) Sudah dan dikaji 

Penjelasan: Berapa banyak ….. 

4. Apakah Kabupaten/Kota telah 

menuangkan investasi dalam peraturan 

daerah? 

1) Belum 

2) Sudah 

3) Sudah dan dikaji 

Penjelasan: Perda nomer berapa ….. 

5. Apakah Kabupaten/Kota telah memiliki 

peta daerah skala prioritas untuk dibuka 

melalui skema investasi agar memberikan 

perkembangan wilayah yang merata. 

1) Belum 

2) Sudah 

3) Sudah dan dikaji 

Penjelasan: Dalam bentuk …. 

 

ASPEK PEMASARAN  

1. Kabupaten/Kota memiliki jalur koordinasi 

data antar OPD terkait kebutuhan data 

untuk investasi? 

1) Belum  

2) Sudah 

3) Sudah dan dikaji 

Penjelasan: koordinasi dalam bentuk ….. 

2. Data antar dinas apakah sudah tersistem 

atau masih manual? 

1) Belum  

2) Sudah 

3) Sudah dan dikaji 

Penjelasan: Data dalam bentuk …. 

3. Kabupaten/Kota telah bekerjasama 

dengan asosiasi/perhimpunan pengusaha? 

1) Belum 

2) Sudah 

3) Sudah dan dikaji 

Penjelasan: Bekerjasama dengan ….. 

4. Seberapa mudah untuk meminta data 

terkait pasar antar OPD? 

1) Belum 

2) Mudah 

3) Mudah dan diprioritaskan 

Penjelasan: Tingkat akses ….. 

5. Apakah Kabupaten/Kota telah memiliki 

daftar dan peta hasil sebaran perkebunan, 

pertanian, perikanan, 

pertambangan/energi, dan pariwisata? 

1) Belum 

2) Sudah 

3) Sudah dan dikaji 

Penjelasan: Dalam bentuk ….. 

6. Apakah Kabupaten/Kota telah memiliki 

buku promosi potensi daerah berdasarkan 

sektor? 

1) Belum  

2) Sudah 

3) Sudah dan dikaji 

Penjelasan: Bentuk ….. 

ASPEK LEGALITAS  

1. Telah memiliki RT/RW terupdate atau 

sedang revisi dan tertuang dalam perda? 

1) Belum di Perda 

2) Baru di revisi 

3) Sudah 

Penjelasan: …. 

2. Telah memiliki Perda pemberian insentif 

dan kemudahan investasi? 

1) Belum  

2) Sudah 
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3) Sudah dan diupdate 

Penjelasan: ..... 

3. Telah memiliki perda terkait sektor yang 

menjadi prioritas investasi? 

1) Belum  

2) Baru disusun 

3) Sudah 

Penjelasan: …… 

4. Telah memiliki aturan penetapan tanah 

yang masuk dalam jalur investasi yang 

akan ditawarkan dalam Penlok? 

1) Belum  

2) Baru disusun 

3) Sudah 

Penjelasan: …… 

5. Kabupaten/Kota telah memiliki perda 

yang mendukung ketersediaan pasar 

untuk sektor investasi yang ditawarkan? 

1) Belum  

2) Baru disusun 

3) Sudah 

Penjelasan: …… 

ASPEK MANAJEMEN  

1. Kabupaten/Kota pernah melakukan 

lokakarya pendampingan bentuk-bentuk 

kerjasaman investasi baik dengan BKPM, 

Bappenas atau Konsultan Perguruan 

Tinggi. 

1) Belum  

2) Baru direncanakan 

3) Sudah 

Penjelasan: …… 

2. Apakah Kabupaten/kota memiliki 

BUMD? 

1) Belum  

2) Baru direncanakan 

3) Sudah 

Penjelasan: …… 

3. Apakah Kabupaten/Kota pernah 

bekerjasama dengan skema PPP? 

1) Belum  

2) Baru direncanakan 

3) Sudah 

Penjelasan: …… 

4. Apakah Kabupaten/Kota mempunyai 

kemampuan dukungan anggaran finansial 

selain dukungan kepemilikan tanah dalam 

kerjasama investasi? 

1) Belum  

2) Baru direncanakan 

3) Sudah 

Penjelasan: …… 

5. Apakah Kabupaten/Kota dalam 

menyajikan manajemen selalu melihat 

KBLI dan UU Cipta Kerja terkait 

diperbolehkan sektor kerjasama asing dan 

sektor kerjasama khusus DN? 

1) Belum  

2) Sudah 

3) Sudah dan dikaji 

Penjelasan: …… 

ASPEK TEKNIS  

1. Apakah Kabupaten/Kota selalu 

menganggarkan Penyusunan DED untuk 

project investasi baru setiap tahunnya? 

1) Belum 

2) Baru direncanakan 

3) Sudah 

Penjelasan: …… 

2. Dalam Penyusunan proposal investasi 

kebutuhan akan informasi peralatan dan 

teknologi yang diperlukan mudah 

diperoleh? 

1) Tidak 

2) Bisa tapi susah 

3) Mudah 

Penjelasan: …… 

3. Apakah Kabupaten/Kota dalam menyusun 

aspek teknis dari suatu investasi 

memperhatikan persyaratan yang telah 

ada dalam peraturan industri terkait? 

1) Belum  

2) Baru direncanakan dan dipelajari 

3) Sudah 

Penjelasan: …… 

4. Apakah project investasi yang ditawarkan 

selalu sudah ada DED atau belum? 

1) Belum  

2) Digambar kasarannya 

3) Sudah 

Penjelasan: …… 

ASPEK SD, LINGKUNGAN DAN 

SUISTANABILITAS 

 

1. Kabupaten/Kota selalu menyertakan 

kajian amdal untuk setiap project 

investasi yang diajukan? 

1) Belum  

2) Baru direncanakan 

3) Sudah 

Penjelasan: …… 
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2. Kabupaten/Kota selalu menyertakan 

kajian dampak LaLin untuk setiap project 

investasi yang diajukan? 

1) Belum  

2) Baru direncanakan 

3) Sudah 

Penjelasan: …… 

3. Kabupaten/Kota telah bekerjasama 

dengan sekolah vokasi atau smk terkait 

suplai tenaga kerja spesialis untuk 

mendukung sektor investasi yang 

ditawarkan? 

1) Belum  

2) Baru direncanakan 

3) Sudah 

Penjelasan: …… 

4. Kabupaten/kota mempunyai kemampuan 

dalam mengintegrasikan kemampuan SD 

dalam supply chain? 

1) Belum  

2) Baru direncanakan 

3) Sudah 

Penjelasan: …… 

5. Dalam Penyusunan project investasi telah 

memasukkan rincian bagaimana 

memitigasi risiko di setiap tahapan? 

1) Belum  

2) Baru direncanakan 

3) Sudah 

Penjelasan: …… 

6. Dalam Penyusunan project investasi telah 

memasukkan suistanability SDA, SDM, 

dan lingkungan? 

1) Belum  

2) Baru direncanakan 

3) Sudah 

Penjelasan: …… 

ASPEK KEUANGAN  

1. Apakah kabupaten/Kota memiliki 

kemampuan keuangan untuk mengajukan 

project investasi dengan skema AP/tarif? 

1) Belum  

2) Baru direncanakan 

3) Sudah 

Penjelasan: …… 

2. Apakah Kabupaten/Kota pernah 

mengadakan pelatihan Penyusunan 

penghitungan kelayakan investasi? 

1) Belum  

2) Baru direncanakan 

3) Sudah 

Penjelasan: …… 

3. Apakah penyusun proposal investasi 

memiliki kemampuan untuk menghitung 

kelayakan investasi dengan menggunakan 

excel? 

1) Belum  

2) Baru direncanakan 

3) Sudah 

Penjelasan: …… 

4. Apakah Kabupaten/Kota dalam 

melakukan perhitungan kelayakan 

investasi menggunakan konsultan? 

1) Belum  

2) Baru direncanakan 

3) Sudah 

Penjelasan: …… 

5. Apakah Kabupaten/Kota mengalami 

kesulitan didalam mengintegrasikan 

informasi yang ada di aspek pasar dan 

aspek teknis dalam Penyusunan kelayakan 

investasi? 

1) Belum  

2) Baru direncanakan 

3) Sudah 

Penjelasan: …… 

6. Apakah Kabupaten/Kota selalu 

menghitung risiko keuangan yang timbul 

dalam investasi? 

1) Belum  

2) Baru direncanakan 

3) Sudah 

Penjelasan: …… 
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