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I. LATAR BELAKANG 
 

 
Kondisi perekonomian suatu negara dapat dibaca dari beberapa indikator 

seperti: Produk Domestik Bruto (PDB), Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Kesempatan 

Kerja dan Pengangguran. Indikator-indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat 

kondisi perekonomian di suatu daerah, dimana produk yang dihasilkan daerah 

dikenal dengan istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

PDRB adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah dalam 

satu periode tertentu (biasanya satu tahun) yang digambarkan dengan nilai rupiah. 

Sementara Pertumbuhan Ekonomi Daerah adalah kenaikan PDRB dalam kurun 

waktu tertentu (Arsyad, 2000) dan inflasi adalah kenaikan harga-harga secara 

keseluruhan dan terus-menerus. 

Penanaman modal (investasi) sendiri adalah salah satu komponen dari 

pendapatan. Dalam pemahaman ekonomi makro, investasi berkorelasi positif 

terhadap PDB yang artinya jika investasi naik maka PDB juga cenderung naik, 

demikian pula sebaliknya. Hal yang sama tentu berlaku pada sektor yang lebih kecil, 

yaitu daerah. Investasi juga akan mempengaruhi PDRB yang kemudian berdampak 

pada pertumbuhan ekonomi. Investasi memberikan efek berantai atau yang disebut 

juga dengan efek pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian yang cukup 

besar dengan mendorong sektor riil melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan 

perluasan kesempatan kerja yang kemudian dapat menurunkan kesenjangan antar 

wilayah. Segala sumber daya yang ada pada suatu daerah hanya dapat dikelola 

menjadi kekuatan ekonomi riil jika ada investasi. 

Investasi dapat didatangkan jika investor merasa tertarik dengan proyek yang 

ditawarkan. Ketertarikan ini merupakan sebuah kesimpulan dari pertimbangan 

berbagai faktor yang mempengaruhi jalannya investasi itu sendiri. Keynes 

menyebutkan bahwa investasi dipengaruhi oleh tingkat bunga, keadaan ekonomi 

masa kini, ramalan perkembangan di masa yang akan datang, luasnya 

perkembangan teknologi yang berlaku, tingkat pendapatan nasional dan perubahan-

perubahannya serta keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Di luar itu, 

secara empiris dapat pula dirumuskan bahwa investasi dipengaruhi oleh regulasi, 
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bahan baku, sumber daya manusia, kemudahan berusaha, stabilitas pekerja dan 

keamanan. 

Bagaimana daerah dapat memaksimalkan faktor-faktor yang dapat 

dikendalikannya untuk menjadi alat pemasaran yang menarik, adalah tantangan 

sebenarnya dalam bidang investasi. Tak berbeda halnya dengan pemasaran produk. 

Mustahil sebuah produk dapat sukses di pasaran jika kualitasnya buruk dan 

harganya mahal. Oleh karena itu wajib bagi daerah untuk terlebih dahulu melakukan 

penguatan sektor infrastruktur, energi, birokrasi, regulasi, kepastian hukum, stabitilas 

sosial dan keamanan baru menyiapkan strategi pemasaran. Namun mengingat 

tugas pokok dan fungsi Bidang Promosi Penanaman Modal, maka uraian ini akan 

berfokus pada topik promosi investasi sebagai satu bagian dari pemasaran daerah. 
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II. VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN NASIONAL 
 

 

Presiden H. Joko Widodo bersama Wakil Presiden H. M. Jusuf Kalla telah 

menetapkan visi, misi, dan agenda prioritas pembangunan Indonesia untuk tahun 

2015—2019 yang diterjemahkan oleh seluruh kabinet melalui kementerian maupun 

lembaga non kementerian dalam rencana strategis masing-masing lembaga. Bagian 

yang digarisbawahi dari visi, misi, dan arah kebijakan pemerintah di bawah ini 

adalah penekanan terhadap tugas dan fungsi bidang penanaman modal. 

 

A. Visi Pembangunan Nasional 
“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian 

Berlandaskan Gotong Royong” 

 

B. Misi Pembangunan Nasional 
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan 

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan 

sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai 

negara kepulauan. 

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis 

berlandaskan negara hukum. 

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri 

sebagai negara maritim. 

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan 

sejahtera. 

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat 

dan berbasiskan kepentingan nasional. 

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 
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C. Arah Kebijakan Umum 

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan 
Berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan 

berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan 

Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah 

menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai 

dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian, 

perikanan dan pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di 

berbagai wilayah, modernisasi sektor jasa, penguasaan iptek dan 

berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya 

daya saing produk ekspor non-migas terutama produk manufaktur dan 

jasa, meningkatnya daya saing dan peranan usaha mikro, kecil dan 

menengah (UMKM) dan koperasi, serta meningkatnya ketersediaan 

lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas. 

2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam 
(SDA) yang Berkelanjutan. Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan 

nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi 

melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian, 

meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan 

perikanan, meningkatkan produktivitas sumber daya hutan, 

mengoptimalkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumber daya mineral 

dan tam-bang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber 

daya energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan 

energi, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antarsektor 

dan antarwilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan 

pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.  

3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan 
Pemerataan. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat 

konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, 

mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan 

permukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, 

menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan 

nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan. 
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Kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan 

peran kerjasama Pemerintah-Swasta.  

4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam 
dan Penannganan Perubahan Iklim. Arah kebijakan peningkatan 

kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah 

melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian 

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum 

lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan 

ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta 

memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.  

5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh. Landasan 

pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas 

pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, 

efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan 

efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya 

konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan 

pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran 

kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum 

internasional.  

6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan 
Rakyat Yang Berkeadilan. Sumberdaya manusia yang berkualitas 

tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada 

semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada 

penduduk miskin dan daerah 3T; meningkatnya kompetensi siswa 

Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya 

akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, 

anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang 

berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian 

penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan 

kesehatan.  

7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah. 

Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan 

wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan 

kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa 
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Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di 

seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat 

pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; membangun 

kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana 

Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi 

dan otonomi daerah. 
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III. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAN 
SASARAN STRATEGIS BKPM 

 
 

 DPMPTSP Kota Medan berkewajiban untuk menyelaraskan program dan 

kegiatan kepada instansi vertikal, yakni Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(BKPM) sebagai lembaga tertinggi di bidang penanaman modal di Republik 

Indonesia. Arah kebijakan dan sasaran strategis di bawah ini adalah merupakan 

pelaksanaan tugas dan fungsi BKPM dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan 

program pembangunan Indonesia 2014—2019. Bagian yang digarisbawahi adalah 

penekanan terhadap fungsi promosi penanaman modal. 

 

A. Arah Kebijakan Penanaman Modal 
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana 

Umum Penanaman Modal dan Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2012 

tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang menjadi acuan dalam 

menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal, maka 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota 

Medan perlu mempertimbangkan arah kebijakan sebagai berikut:  

1. perbaikan iklim penanaman modal;  

2. persebaran penanaman modal;  

3. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi;  

4. penanaman modal yang berwawasan lingkungan;  

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

6. pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; 

serta  

7. promosi penanaman modal. 

 

B. Sasaran Strategis BKPM 
Dalam menyusun rencana kegiatan DPMPTSP Kota Medan dalam hal ini di 

Bidang Promosi Penanaman Modal, maka perlu mengacu pada sasaran strategis 

BKPM yang tertuang dalam Renstra BKPM Tahun 2015-2019, yaitu 

“Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan 
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efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada 

peningkatan daya saing penanaman modal”, yang ditandai dengan:  

1. Tersedianya strategi promosi penanaman modal yang berkualitas. 

2. Meningkatnya jumlah awareness, minat, dan rencana investasi di sektor 

dan kawasan ekonomi prioritas.  

3. Meningkatnya kualitas fasilitasi promosi daerah.  

4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pameran dan penyediaan sarana 

promosi penanaman modal. 

 

Adapun strategi yang dapat ditempuh adalah: 

1. Peningkatan citra daerah sebagai tujuan investasi yang menguntungkan 

melalui peningkatan popularitas dalam berbagai aspek. 

2. Pengemasan potensi investasi wilayah menjadi menarik. 

3. Menyusun dan menyajikan peluang kegiatan penanaman modal yang 

lebih konkret. 

4. Pengembangan mekanisme promosi investasi yang lebih efisien dan 

efektif yang antara lain: 

a. penyelarasan kegiatan promosi Tourism, Trade, and Investment (TTI) 

dengan SKPD terkait. 

b. peningkatan penggunaan media elektronik yang meliputi radio, 

televisi, media online dan media sosial. 

5. Pelaksanaan gelar promosi investasi daerah untuk mendorong investor 

awareness and willingness. 

6. Fasilitasi keikutsertaan UKM dalam promosi dalam rangka matchmaking 

dengan perusahaan skala besar serta pembinaan kemitraan usaha 

dengan strategi naik kelas/aliansi. 

7. Kerjasama dengan pusat promosi terpadu di negara-negara tertentu. 

8. Peningkatan pertemuan bisnis antara pelaku usaha dengan pemerintah 

pusat maupun daerah. 
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IV. VISI, MISI, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN  
PEMBANGUNAN, DAN ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN 

MODAL KOTA MEDAN 
 

 

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan harus mengacu kepada visi 

dan misi pembangunan Kota Medan 2016—2021 dalam perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan, khususnya pada huruf B angka 3 di bawah ini. Selanjutkan 

bagian yang digarisbawahi adalah penekanan terhadap tugas dan fungsi bidang 

penanaman modal.  

 

A. Visi Pembangungan Kota Medan 

"Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, 

Sejahtera dan Religius" 

 

B. Misi Pembangungan Kota Medan  

1. Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan 

kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan    pembangunan kota; 

2. Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan 

dan kesatuan serta keutuhan sosial, berdasarkan kebudayaan daerah 

dan identitas lokal multikulturalisme; 

3. Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus 

penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk 

pengembangan kreativitas dan inovasi daerah guna meningkatkan 

kemampuan kompetitif serta komparatif daerah; 

4. Menyelenggarakan tata ruang kota yang konsisten serta didukung oleh 

ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern dan 

berkelanjutan; 

5. Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat 

melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara 

merata dan berkeadilan; 
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6. Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika dan 

moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan. 

 

C. Arah Kebijakan Mewujudkan Misi Ketiga 

1. Mendorong peningkatan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah 

daerah dan ekspor bersih/perdagangan interinsuler 

2. Mengembangkan kawasan strategis dan cepat tumbuh 

3. Mengembangkan potensi ekonomi kota 

4. Menata kawasan ekonomi kota 

5. Meningkatkan ketersediaan sarana dan meningkatkan kelayakan sarana 

perdagangan kota 

6. Menerapkan SNI secara konsisten 

7. Meningkatkan daya saing produk nasiondal di pasar internasional 

8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas eskpor sektor prioritas 

9. Fasilitasi perdagangan yang lebih efektif 

10. Penataan Pasar Tradisional 

11. Penciptaan  inovasi teknologi dan pola penanganan pasca panen 

12. Pemanfaatan lahan terlantar, lahan marjinal dan lahan pekarangan rumah 

13. Peningkatan akses petani dan nelayan terhadap sumber-sumber 

pembiayaan  

14. Ekstensifikasi dan intensifikasi produksi perikanan 

15. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha nelayan skala kecil, 

pembudidaya ikan tradsisional dan petambak 

16. Peningkatan kapasitas industri kecil pengolahan hasil laut serta 

mengembangkan sentra produksi 

17. Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan pengembangan 

layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan 

transparansi proses perijinan bagi investor dan pengusaha 

18. Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha 

19. Pemberian insentif dan fasilitasi investasi 

20. Peningkatan efektivitas investasi pada sektor yang menyerap tenaga 

kerja lokal 

21. Peningkatan promosi investasi melalui regulasi dan deregulasi yang 

sederhada dan menarik 
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22. Peningkatan koordinasi dan kerjasama investasi antara pemerintah dan 

dunia usaha 

23. Penyempurnaan peraturan yang dapat mendorong investasi padat 

pekerja 

24. Memperkuat kapasitas dan peranan organisasi pekerja dan asosiasi 

pengusaha 

25. Standarisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerjasama lintas sektor 

26. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 

27. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan 

28. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran 

29. Penguatan kelembagaan usaha 

30. Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha 

31. Memperluas pasar produk kreatif baik di pasar domestik maupun ekspor 

32. Memfasilitasi proses kreasi  

33. Memfasilitasi penumbuhan usaha kreatif terutama bagi usaha pemula 

 

D. Arah Kebijakan Penanaman Modal 
Dalam mendukung pelaksanaan semua misi pembangunan daerah 

sebagaimana tertuang dalan RPJPD Kota Medan, maka ditetapkanlah arah 

kebijakan penanaman modal Kota Medan yang meliputi 7 (elemen) utama, 

yaitu: 
1. Perbaikan iklim penanaman modal; 

2. Persebaran Penanaman Modal; 

3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi dan Perdagangan; 

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; dan 

7. Promosi, Kerjasama, dan Kemitraan dalam Penyelenggaraan Penanaman 

Modal 

 
Adapun arah kebijakan promosi, kerjasama dan kemitraan dalam 

penyelenggaraan penanaman modal Kota Medan sebagai berikut: 
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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 

penanaman modal yang telah ditetapkan; 

d. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan 

seluruh SKPD terkait di tingkat kota, propinsi, maupun ditingkat 

nasional; 

e. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro-aktif untuk 

mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi 

penanaman modal. 
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V. VISI, MISI, MOTO, STRATEGI DAN  
KEBIJAKAN DPMPTSP KOTA MEDAN 

 
 

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pembangunan Kota 

Medan 2016--2021, maka DPMPTSP Kota Medan telah menetapkan visi, misi, moto, 

strategi dan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis DPMPTSP Kota 

Medan 2016—2021. Selanjutnya bagian yang digarisbawahi adalah penekanan 

terhadap tugas dan fungsi bidang promosi penanaman modal. 

 

A. Visi DPMPTSP Kota MEDAN 
Terwujudnya iklim investasi yang menarik dan kondusif dengan dukungan 

pelayanan prima perizinan dan penanaman modal untuk mewujudkan Medan 

Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera dan 

Religius. 

 
B. Misi DPMPTSP Kota MEDAN 

1. Meningkatkan daya tarik investasi dan realisasi investasi di Kota Medan 

sekaligus penciptaan iklim investasi yang menarik dan kondusif; 

2. Mewujudkan pelayanan perizinan yang sederhana, transparan, tepat 

waktu dan memiliki kepastian hukum. 

3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan stake-holder dalam Pelayanan 

Perizinan Terpadu.  

 

C. Moto DPMPTSP Kota MEDAN 
Pelayanan Prima Perizinan dan Penanaman Modal yang bebas Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme 

 
D. Strategi DPMPTSP Kota MEDAN 

1. Optimalisasi berbagai sumber pendanaan dan dukungan berbagai pihak 

untuk peningkatan pelayanan perizinan dan penanaman modal di Kota 

Medan; 
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2. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha untuk meningkatkan efisiensi 

proses perizinan, meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha di 

Kota medan. 

3. Mengikuti kemajuan perkembangan informasi dan teknologi dan 

mengadopsi sistem yang memungkinkan untuk mempercepat pelayanan 

perizinan. 

4. Peningkatan promosi, sosialisasi dan koordinasi kepada masyarakat dan 

SKPD. 

 

E. Kebijakan DPMPTSP Kota MEDAN 
1. Strategi optimalisasi berbagai sumber pendanaan dan dukungan berbagai 

pihak untuk peningkatan pelayanan perizinan dan penanaman modal di 

Kota Medan. 

Kebijakan : 

a. Mengoptimalkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk 

meningkatkan pelayanan perizinan. 

b. Mengembangkan sistem informasi pelayanan perizinan yang 

mutakhir. 

c. Mengembangkan website pelayanan perizinan. 

d. Melakukan proses perijinan sesuai dengan SOP dan pengembangan 

SOP itu sendiri. 

2. Strategi peningkatan iklim investasi dan iklim usaha untuk meningkatkan 

efisiensi proses perizinan, meningkatkan kepastian berinvestasi dan 

berusaha di Kota medan. 

Kebijakan: 

a. Mengembangkan kemudahan, fasilitas, dan insentif penanaman 

modal. 

b. Mengembangkan kerjasama antar daerah di bidang penanaman 

modal. 

c. Menciptakan iklim investasi yang menarik dan kondusif. 

d. Penyederhanaan prosedur perizinan investasi dan pengembangan 

layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian dan 

transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha. 
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3. Strategi mengikuti kemajuan perkembangan informasi dan teknologi dan 

mengadopsi sistem yang memungkinkan untuk mempercepat pelayanan 

perizinan. 

Kebijakan: 

a. Melakukan sertifikasi ISO 9001 terhadap proses perizinan terpadu; 

b. Mengembangkan sistem informasi teknologi perizinan. 

c. Melengkapi kebutuhan akan sarana dan prasarana. 

d. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur. 

4. Strategi peningkatan promosi, sosialisasi dan koordinasi kepada 

masyarakat dan SKPD. 

Kebijakan: 

a. Melakukan promosi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang peran 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Medan. 
b. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait di bidang Pelayanan 

Perizinan dan Penanaman Modal. 
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VI. PEMASARAN DAERAH 
 

 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan 

misi Pemerintah Kota Medan agar selaras dengan arah kebijakan instansi vertikal, 

DPMPTSP Kota Medan perlu mengadopsi pendekatan Customer-driven yaitu 

bertolak pada kebutuhan stakeholder. Perubahan global dalam pergerakan ekonomi, 

persaingan regional yang semakin terbuka, dan dukungan sistem desentralisasi 

yang melahirkan otonomi daerah, menuntut kreativitas daerah dalam membangun 

wilayahnya dengan meninggalkan pola birokrasi yang terkesan kaku dan top-down 

(kebijakan yang dirumuskan dari atas). Pemasaran pun menjadi senjata penting 

dalam upaya menarik investasi untuk pembangunan daerah. 

Menurut Kertajaya (2005), target pasar suatu daerah terdiri dari tiga kelompok 

yaitu pertama, penduduk dan masyarakat daerah tersebut, kedua, Trader, Tourist, 

dan Investor (TTI) baik dari dalam dan luar negeri, dan ketiga adalah Talent (SDM 

yang berkualitas), Developer (pengembang), dan Organizer (penyelenggara/ 

pelaksana kegiatan) dan seluruh pihak yang berkontribusi dalam membangun 

keunggulan bersaing daerah. Namun kemudian Rehman (2010) menambahkan 

bahwa sebagai pelengkap atau pendukung dari daya saing tersebut adalah 

informasi, yaitu sistem informasi pemasaran yang terpadu, karena informasi 

merupakan salah satu unsur strategis dalam meningkatkan kinerja perekonomian 

suatu daerah. Catatan pertama yang perlu diingat adalah bahwa investor 

merupakan satu bagian dari target pasar suatu daerah meski aktivitas pemasaran 

daerah itu sendiri tidak dapat dilakukan secara parsial terhadap ketiga target 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penduduk dan 
Masyarakat 

DAERAH Trader, Tourist, 
dan Investor 

Talent, Developer, 
dan Organizer 

Target pasar daerah 
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Menurut Kotler (2009), pemasaran (marketing) adalah suatu proses sosial 

dan manajerial yang dilakukan oleh individual maupun kelompok dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui suatu proses penciptaan dan 

pertukaran produk dan nilai dengan pihak lain. Dapat diartikan bahwa pemasaran 

adalah upaya untuk menukar suatu produk yang dimiliki satu pihak dengan nilai 

yang dipunyai pihak lain dimana seharusnya kedua pihak mencapai kepuasan. 

Masih merujuk pada teori pemasaran, untuk menerapkan pemasaran yang 

efektif perlu dilakukan strategi marketing mix, yaitu kombinasi variabel-variabel 

pemasaran yang dikendalikan dan digunakan organisasi untuk mencapai tingkat 

penjualan yang ditargetkan (Kotler, 2009). Marketing mix itu terdiri dari product 

(produk), price (harga), place (tempat), dan promotion (promosi). Dengan demikian, 

sebagai catatan kedua yang perlu diingat adalah bahwa promosi merupakan satu 

bagian di dalam kegiatan pemasaran. 

Target kunci percepatan pembangunan daerah adalah residents (penduduk), 

visitors (pengunjung/turis), new business (usaha baru), dan investments (investasi). 

Untuk dapat menarik keempat target tersebut maka daerah harus memiliki daya tarik 

di mata residents (penduduk), visitors (pengunjung/turis), traders (pebisnis), dan 

investors (investor). Di sinilah pemasaran daerah diperlukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemasaran daerah menurut Kotler (2008) adalah suatu aktivitas yang 

dilakukan untuk mengembangkan empat kegiatan sebagai berikut: 

1. positioning dan image daerah yang kuat dan menarik;  

2. menetapan insentif yang menarik bagi customers dan calon customers; 

3. menyampaikan produk secara efisien; 

4. mempromosikan keunggulan daerah kepada customers secara 

meyakinkan. 

DAERAH 

RESIDENTS 

VISITORS 

TRADERS 

INVESTORS 

Target dan daya tarik daerah 
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VII. PROMOSI DAERAH 
 

 

Sebagai salah satu bagian dari kegiatan pemasaran, promosi menurut Boone 

dan Kurtz (2002) adalah suatu proses menginformasikan, membujuk, dan 

mempengaruhi suatu keputusan pembelian. Sedang menurut Madura (2001), 

promosi adalah tindakan menginformasikan atau mengingatkan tentang spesifikasi 

produk atau merek. Sehingga pada konteks daerah, maka promosi daerah dapat 

diartikan sebagai proses menginformasikan dan mengingatkan stakeholder akan 

produk dan potensi daerah kemudian membujuk dan mempengaruhi stakeholder 

tersebut untuk melakukan pembelian atau berinvestasi. 

Dalam teori pemasaran Kismono mengatakan bahwa perusahaan perlu 

menetapkan tujuan promosi yang akan membantu tercapainya tujuan perusahaan 

secara lebih luas (2001). Program-program promosi dapat didasarkan atas satu atau 

lebih tujuan berikut ini: Memberikan informasi, meningkatkan penjualan, 

menstabilkan penjualan, memposisikan produk, membentuk citra produk. 

Setelah memahami pengertian promosi dan pemasaran tersebut, maka 

dapatlah dirumuskan bahwa tujuan dari kegiatan promosi daerah dalam konteks 

penanaman modal adalah: 

1. Memberikan informasi potensi, peluang, dan prosedur investasi; 

2. Meningkatkan realisasi investasi; 

3. Membentuk dan mempertahankan citra daerah sebagai daerah yang 

potensial secara ekonomi, menarik dan nyaman untuk investasi; 
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VIII. PROGRAM DAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN 
MODAL 

 

 
Memahami dan mencermati visi dan misi pembangunan Kota Medan serta 

strategi dan kebijakan BKPM di atas, maka program dan kegiatan DPMPTSP Kota 

Medan yang disusunlah harus mampu mengikuti irama strategi yang dicanangkan 

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan dengan tidak terlepas dari strategi BKPM 

sebagai instansi vertikal yang tertinggi yang tentu saja diterjemahkan dari strategi 

pembangunan, visi, dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.  

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian Bidang Promosi Penanaman Modal 

dalam menyusun program dan kegiatan agar dapat mencapai arah kebijakan yang 

telah dicanangkan secara vertikal yang telah diuraikan di atas adalah: 

1. Membangun citra (image) Kota Medan sebagai kota yang ramah dan 

kondusif terhadap dunia usaha; 

2. Merumuskan strategi promosi yang efektif dan tepat sasaran; 

3. Melaksanakan berbagai jenis kegiatan promosi untuk meningkatkan 

investasi seperti pameran, forum, kunjungan, talk show, seminar, 

business matching, roadshow, iklan; 

4. Penyediaan dan pelaksanaan promosi melalui media cetak seperti surak 

kabar, majalah, baliho, brosur, dan melalui media elektronik seperti 

website, media sosial, videotron, radio, dan televisi; 

5. Melakukan identifikasi dan pemetaan potensi investasi. 

 

 Oleh karena itu program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan terkait dengan 

tugas dan fungsi promosi penanaman modal, dengan mengadopsi kegiatan yang 

telah dicanangkan oleh BKPM RI, antara lain sebagai berikut: 

  

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 
Indikator kinerja : Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi 

1.1. Identifikasi dan Pemetaan Potensi Investasi 

 Output : Dokumen Peta Potensi Investasi 

 Outcome : Tersedianya bahan promosi investasi yang tepat dan terkini 
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1.2. Perumusan Strategi Promosi 

 Output : Dokumen Strategi Promosi 

 Outcome : Tersusunnya rumusan strategi promosi yang efektif 

berdasarkan penelitian 

 

1.3. Penyelenggaraan promosi investasi dalam negeri 

 Output : Pameran dan kunjungan investasi dalam negeri 

 Outcome : Tersebarnya informasi menenai peluang usaha di Kota 

Medan sekaligus membangun citra Kota Medan yang 

menarik dan kondusif dalam skala nasional 

 

1.4. Penyelenggaraan promosi investasi luar negeri 

 Output : Pameran dan kunjungan investasi luar negeri 

 Outcome : Tersebarnya informasi menenai peluang usaha di Kota 

Medan sekaligus membangun citra Kota Medan yang 

menarik dan kondusif dalam skala internasional 

 

1.5. Penyelenggaraan Promosi Melalui Forum-forum 

 Output : Pelaksanaan promosi investasi melalui forum-forum 

investasi di dalam dan luar negeri 

 Outcome : Tersebarnya informasi potensi dan peluang investasi di 

dalam negeri dan luar negeri 

 

1.6. Penyelenggaraan Pameran Produk Kreatif Medan 

 Output : Pameran produk kreatif Kota Medan 

 Outcome : Tersebarnya informasi mengenai produk kreatif Kota 

Medan dan memasarkannya kepada pembeli, pedagang 

besar dan investor 

 

1.7. Penyediaan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik 

 Output : Bahan-bahan promosi dan informasi 
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 Outcome : Terlaksananya kegiatan promosi dengan memberikan 

informasi yang menarik dan terkini melalaui media cetak 

dan elektronik 

 

1.8. Koordinasi dan Konsultasi Promosi 

 Output : Koordinasi dan konsultasi terkait promosi di dalam daerah 

dan luar daerah 

 Outcome : Tercapainya pemahaman yang sama akan strategi yang 

diwujudkan melalui pelaksanaan promosi yang sinerji 

antara instansi vertikal dan horizontal 

 

2. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 
Indikator kinerja : Meningkatnya pengetahuan stekeholder akan tugas dan 

fungsi BPM serta potensi dan peluang Investasi di Kota 

Medan 

2.1. Penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik 

 Output : Kerjasama periklanan dan operasional media online/sosial 

 Outcome : Tersebarnya informasi peluang usaha dan layanan 

perizinan yang bertujuan untuk membangun citra Kota 

Medan yang menarik dan ramah bagi dunia usaha 

 

*** 
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MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN BKPM RI 2015-2019 

TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI PROMOSI PENANAMAN MODAL 
 
 

PROGRAM / 
KEGIATAN 

 
SASARAN DAN 

INDIKATOR 
OUTCOME / 

OUTPUT 

 
 

SUB KEGIATAN 

 
 

INDIKATOR 
OUTPUT 

KEGIATAN 
BARU / 

DILANJUTK 
AN / TIDAK 
DILANJUTK 

AN 

 
TARGET 

 
ALOKASI (Rp. Miliar) 

TOTAL 
ALOKASI 

2015- 
2019 
(Rp. 

Miliar) 

 
UNIT 

ORGANISASI 
PELAKSANA 

 
 

KET.  
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

Pengembangan 
potensi 
penanaman 
modal daerah 

Meningkatnya 
kualitas 
informasi 
peluang 
penanaman 
modal di daerah 

 
INDIKATOR: 
Hasil survei 
Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) 

1.Penyelenggaraa 
n workshop 
pengembangan 
potensi daerah 
dan sosialisasi 
Sistem 
Informasi 
Potensi 
Investasi 
Daerah (SIPID) 

Jumlah 
workshop 
pengembangan 
potensi daerah 
dan sosialisasi 
Sistem Informasi 
Potensi Investasi 
Daerah (SIPID) 

Tidak 
dilanjutkan 

Worksho 
p di 5 

daerah 
dan 

sosialisa 
si di 5 
daerah 

- - - - 7.19 7.50 7.90 8.30 8.70 39.59 Direktorat 
Pengembanga 
n Potensi 
Daerah 
(PIPM) 

 

2.Penyusunan 
kajian dan 
pemetaan 
tentang potensi 
daerah serta 
pengembangan 
potensi wilayah 
investasi dan 
pengembangan 
industri 

Jumlah kajian 
dan pemetaan 
tentang potensi 
daerah serta 
pengembangan 
potensi wilayah 
investasi dan 
pengembangan 
industri 

Tidak 
dilanjutkan 

1 kajian 
dan 15 

pemetaa 
n daerah 

- - - - 

3.Pemutakhiran 
informasi 
potensi 
penanaman 
modal daerah 
secara 
elektronik 
melalui Sistem 
Informasi 
Potensi 
Investasi 
Daerah (SIPID) 

Jumlah daerah 
yang 
termutakhirkan 
potensi 
penanaman 
modalnya 

Dilanjutkan 34 
Provinsi 

34 
Provinsi 

34 
Provinsi 

34 
Provinsi 

34 
Provinsi 

  4.Pemberdayaan 
Provinsi dan 
Kabupaten/Kot 
a dalam rangka 
peningkatan 
daya saing dan 
daya tarik 
investasi 

Jumlah 
aparatur 
Provinsi dan 
Kabupaten/Kota 
yang memahami 
metode/cara- 
cara 
meningkatkan 
daya saing dan 
daya tarik 
investasi 

Baru 500 
orang 

450 
orang 

400 
orang 

450 
orang 

400 
orang         
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5.Pelaksanaan 
identifikasi dan 
pemetaan 
potensi peluang 
investasi daerah 
sebagai 
masukan bahan 
promosi 
investasi 

Jumlah 
pemetaan 
potensi dan 
peluang 
investasi di 
daerah 

Baru 15 
daerah 

17 
daerah 

17 
daerah 

17 
daerah 

17 
daerah 

Peningkatan 
kualitas strategi 
promosi di 
bidang 
penanaman 
modal 

Tersedianya 
strategi promosi 
penanaman 
modal yang 
berkualitas 

 
INDIKATOR: 
Hasil survei 
kepuasan 

1.Pelaksanaan 
monitoring dan 
evaluasi 
kegiatan 
promosi 
investasi 

Monitoring dan 
evaluasi 
kegiatan 
promosi 

Tidak 
Dilanjutkan 

35 
laporan 

- - - - 65.14 67.50 69.00 70.00 72.00 343.64 Direktorat 
Pengembanga 
n Promosi 
(Promosi) 

 

2.Perumusan 
strategi promosi 
investasi 

Tersedianya 
strategi promosi 
investasi 

Dilanjutkan 1 
laporan 

1 
laporan 

1 
laporan 

1 
laporan 

1 
laporan 

 terhadap 
strategi promosi 
investasi 

3.Penyelenggaraa 
n dan 
pengembangan 
sarana promosi 
melalui kantor 
perwakilan 
BKPM di luar 
negeri 
(IIPC/Indonesia 
n Investment 
Promotion 
Center) 

Jumlah 
penyelenggaraan 
dan 
pengembangan 
IIPC (Indonesian 
Investment 
Promotion 
Center) di luar 
negeri 

Dilanjutkan 11 IIPC 11 IIPC 11 IIPC 11 IIPC 11 IIPC         

  4.Pemantauan 
dan pembinaan 
kegiatan di IIPC 

Jumlah kegiatan 
pemantauan/pe 
mbinaan IIPC 

Dilanjutkan 11 
laporan 

11 
laporan 

11 
laporan 

11 
laporan 

11 
laporan         

5.Pelaksanaan 
market 
intelligence 

Tersedianya 
analisis market 
intelligence 

Dilanjutkan 1 
laporan 

1 
laporan 

1 
laporan 

1 
laporan 

1 
laporan 

6.Penyusunan 
peta kebijakan 
penanaman 
modal negara 
pesaing 

Tersedianya 
peta kebijakan 
penanaman 
modal negara 
pesaing 

Dilanjutkan 1 
laporan 

1 
laporan 

1 
laporan 

1 
laporan 

1 
laporan 

Promosi 
penanaman 
modal terfokus 
dan terintegrasi 
berbasis sektor 
dan negara 

Meningkatnya 
jumlah 
awareness, 
minat dan 
rencana 
investasi di 
sektor dan 
kawasan 
ekonomi 
prioritas 

 
INDIKATOR: 

- Has
il 
sur
vei 

 
 

 
 

 

1.Penyelenggaraa 
n promosi 
terpadu 
berdasarkan 
sektor dan 
kawasan 
ekonomi 
prioritas 

Jumlah kegiatan 
promosi terpadu 
berdasarkan 
sektor dan 
kawasan 
ekonomi 
prioritas 

Dilanjutkan 20 
kegiatan 

20 
kegiatan 

20 
kegiatan 

20 
kegiatan 

20 
kegiatan 

176.83 180.00 182.00 185.00 190.00 913.83 Direktorat 
Promosi 
Sektoral 
(Promosi) 

 

2.Penyelenggaraa 
n promosi 
penanaman 
modal dalam 
forum-forum 
internasional di 
dalam dan luar 
negeri 

Jumlah kegiatan 
promosi 
penanaman 
modal dalam 
forum-forum 
internasional di 
dalam dan luar 
negeri 

Baru 4 
kegiatan 

4 
kegiatan 

4 
kegiatan 

4 
kegiatan 

4 
kegiatan 
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 investasi di 
sektor dan 
kawasan 
ekonomi 
prioritas 

3.Penyelenggaraa 
n promosi 
melalui media 
dalam rangka 
repositioning 
Indonesia 
sebagai negara 
tujuan 
penanaman 
modal 

Jumlah media 
elektronik dan 
cetak dalam 
rangka 
repositioning 
Indonesia 
sebagai negara 
tujuan 
penanaman 
modal 

Baru 4 media 
elektroni 

k 
internasi 
onal, 1 
media 
cetak 

internasi 
onal, 2 
media 

elektroni 
k 

nasional 
dan 3 
media 
cetak 

nasional 

4 media 
elektroni 

k 
internasi 
onal, 1 
media 
cetak 

internasi 
onal, 2 
media 

elektroni 
k 

nasional 
dan 3 
media 
cetak 

nasional 

4 media 
elektroni 

k 
internasi 
onal, 1 
media 
cetak 

internasi 
onal, 2 
media 

elektroni 
k 

nasional 
dan 3 
media 
cetak 

nasional 

4 media 
elektroni 

k 
internasi 
onal, 1 
media 
cetak 

internasi 
onal, 2 
media 

elektroni 
k 

nasional 
dan 3 
media 
cetak 

nasional 

4 media 
elektroni 

k 
internasi 
onal, 1 
media 
cetak 

internasi 
onal, 2 
media 

elektroni 
k 

nasional 
dan 3 
media 
cetak 

nasional 

        

  3.Penyelenggaraa 
n promosi 
penanaman 
modal daerah di 
dalam negeri 
antara lain 
Talkshow, Gelar 
Potensi 
Investasi 
Daerah (GPID), 
Seminar 
Investasi 
(Business 
Meeting, Match 
Making, One on 
One Meeting), 
workshop 
strategi promosi 
dan fasilitasi 
penyusunan 
bahan promosi 
investasi daerah 

Jumlah kegiatan 
promosi 
penanaman 
modal daerah di 
dalam negeri 
antara lain 
Talkshow, Gelar 
Potensi Investasi 
Daerah (GPID), 
Seminar 
Investasi, 
workshop 
strategi promosi 
dan fasilitasi 
penyusunan 
bahan promosi 
investasi daerah 

Dilanjutkan 12 
kegiatan 

14 
kegiatan 

14 
kegiatan 

14 
kegiatan 

14 
kegiatan         
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Penyelenggaraan 
pameran dan 
penyediaan 
sarana promosi 
penanaman 
modal untuk 
kegiatan di 
dalam dan luar 
negeri 

Meningkatnya 
kualitas 
penyelenggaraan 
pameran dan 
penyediaan 
sarana promosi 
penanaman 
modal 

 
INDIKATOR: 

- Ju
mla
h 
pen
gun
jun
g 
web
site 

- Has
 

 

 

 

 

 
 

1.Penyediaan 
informasi 
promosi 
penanaman 
modal melalui 
media cetak dan 
elektronik 

Tersedianya 
bahan-bahan 
informasi 
potensi 
penanaman 
modal berupa 
brosur, brief 
guide for 
investor, 
majalah, 
film/video dan 
multimedia 
(aplikasi mobile) 

Dilanjutkan 5 jenis 
bahan 

promosi 
5 jenis 
bahan 

promosi 
5 jenis 
bahan 

promosi 
5 jenis 
bahan 

promosi 
5 jenis 
bahan 

promosi 
25.97 26.50 26.50 26.50 26.50 131.97 Direktorat 

Pameran dan 
Sarana 
Promosi 
(Promosi) 

 

 promosi 2.Penyelenggaraa 
n/keikutsertaan 
pada pameran 
penanaman 
modal baik di 
dalam maupun 
di luar negeri 

Jumlah 
keikutsertaan 
pada pameran 
penanaman 
modal baik di 
dalam maupun 
di luar negeri 

Dilanjutkan 24 
kegiatan 

24 
kegiatan 

24 
kegiatan 

24 
kegiatan 

24 
kegiatan         

3.Penyelenggaraa 
n forum 
pertemuan 
berskala 
internasional 
bidang 
penanaman 
modal 

Terselenggarany 
a forum 
pertemuan 
berskala 
internasional 
bidang 
penanaman 
modal 

Dilanjutkan 1 
kegiatan 

1 
kegiatan 

1 
kegiatan 

1 
kegiatan 

1 
kegiatan 

4.Penayangan dan 
diseminasi 
materi iklan 
promosi 
investasi 

Jumlah 
penayangan dan 
diseminasi 
materi iklan 
promosi 
investasi 

Dilanjutkan 2 media 3 media 3 media 3 media 3 media 

5.Pengelolaan 
investment e- 
tracking system 

Tersedianya 
investment e- 
tracking system 

Baru 1 
laporan 

1 
laporan 

1 
laporan 

1 
laporan 

1 
laporan 

6.Pemeliharaan 
dan 
pemutakhiran 
website 

Tersedianya 
website 
penanaman 
modal 

Dilanjutkan 1 
laporan 

1 
laporan 

1 
laporan 

1 
laporan 

1 
laporan 

Kerjasama 
bilateral dan 
multilateral di 
bidang 
penanaman 
modal 

Meningkatnya 
kesepakatan 
hasil pertemuan 
kerjasama 
bilateral dan 
multilateral di 
bidang 
penanaman 
modal 

1.Partisipasi 
BKPM pada 
pertemuan 
kerjasama 
bilateral dan 
multilateral di 
bidang 
penanaman 
modal 

Jumlah 
pertemuan/peru 
ndingan 
kerjasama 
bilateral dan 
multilateral di 
bidang 
penanaman 
modal 

Dilanjutkan 34 
laporan 

20 
laporan 

20 
laporan 

20 
laporan 

20 
laporan 

11.92 12.00 12.40 13.00 13.78 63.10 Direktorat 
Kerjasama 
Bilateral dan 
Multilateral 
(Kerjasama) 
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INDIKATOR: 
Jumlah 
kesepakatan 
kerjasama 
bilateral dan 
multilateral di 
bidang 
penanaman 
modal 

2.Penyusunan 
bahan posisi 
pertemuan 
kerjasama 
bilateral dan 
multilateral di 
bidang 
penanaman 
modal 

Jumlah bahan 
posisi 
pertemuan 
kerjasama 
bilateral dan 
multilateral di 
bidang 
penanaman 
modal 

Dilanjutkan 27 
laporan 

20 
laporan 

20 
laporan 

20 
laporan 

20 
laporan         

3.Penyelenggaraa 
n koordinasi 
internal dan 
eksternal dalam 
kerangka 
kerjasama 
pengembangan 
ekonomi 

Jumlah 
koordinasi 
internal dan 
eksternal dalam 
kerangka 
kerjasama 
pengembangan 
ekonomi 

Dilanjutkan 6 
laporan 

4 
laporan 

4 
laporan 

4 
laporan 

4 
laporan 

4.Penyelenggaraa 
n sosialisasi 
kesepakatan 
hasil 
perundingan 
bilateral dan 
multilateral 

Jumlah peserta 
sosialisasi yang 
memahami 
kesepakatan 
hasil 
perundingan 
bilateral dan 
multilateral 

Dilanjutkan 125 
orang 

130 
orang 

130 
orang 

130 
orang 

130 
orang 

5.Penyelenggaraa 
n policy 
dialogue untuk 
penyusunan 
posisi kebijakan 
penanaman 
modal pada 
pertemuan 
bilateral dan 
multilateral 

Jumlah 
rumusan posisi 
kebijakan 
penanaman 
modal untuk 
pertemuan 
bilateral dan 
multilateral 

Baru - 3 
rumusan 

3 
rumusan 

3 
rumusan 

3 
rumusan 

Kerjasama 
regional di 
bidang 
penanaman 
modal 

Meningkatnya 
kesepakatan 
hasil pertemuan 
kerjasama 
regional di 
bidang 
penanaman 
modal 

 
INDIKATOR: 
Jumlah 
kesepakatan 
kerjasama 
regional di 
bidang 

1.Partisipasi 
BKPM pada 
pertemuan 
kerjasama 
regional di 
bidang 
penanaman 
modal 

Jumlah 
pertemuan/peru 
ndingan 
kerjasama 
regional di 
bidang 
penanaman 
modal 

Dilanjutkan 34 
laporan 

33 
laporan 

33 
laporan 

33 
laporan 

33 
laporan 

6.65 7.00 7.30 7.70 8.00 36.65 Direktorat 
Kerjasama 
Regional 
(Kerjasama) 
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penanaman 
modal 

2.Penyusunan 
bahan posisi 
pertemuan 
kerjasama 
regional di 
bidang 
penanaman 
modal 

Jumlah bahan 
posisi 
pertemuan 
kerjasama 
regional di 
bidang 
penanaman 
modal 

Dilanjutkan 34 
laporan 

33 
laporan 

33 
laporan 

33 
laporan 

33 
laporan 

3.Penyelenggaraa 
n sosialisasi 
kesepakatan 
hasil 
perundingan 
regional 

Jumlah peserta 
sosialisasi yang 
memahami 
kesepakatan 
hasil 
perundingan 
regional 

Dilanjutkan 225 
orang 

225 
orang 

225 
orang 

225 
orang 

225 
orang 

4.Kajian dan 
evaluasi 
pemanfaatan 
pasar tunggal 
ASEAN (MEA) 
dalam rangka 
peningkatan 
investasi 

Tersedianya 
kajian dan 
evaluasi 
pemanfaatan 
pasar tunggal 
ASEAN (MEA) 
dalam rangka 
peningkatan 
investasi 

Baru - 1 kajian - 1 kajian - 

Kerjasama 
dengan dunia 
usaha asing di 
dalam dan di 
luar negeri di 
bidang 
penanaman 
modal 

Meningkatnya 
manfaat secara 
optimal dari 
perundingan- 
perundingan 
kerjasama 
dengan dunia 
usaha 
internasional 

 
INDIKATOR: 
Persentase 
kesepakatan 
atau MoU yang 
telah 
ditindaklanjuti 

1.Partisipasi 
BKPM dalam 
pertemuan/per 
undingan 
dengan dunia 
usaha 

Jumlah 
pertemuan/peru 
ndingan dengan 
dunia usaha 

Dilanjutkan 15 
laporan 

15 
laporan 

16 
laporan 

17 
laporan 

18 
laporan 

3.29 3.50 3.60 3.80 4.00 18.19 Direktorat 
Kerjasama 
Dunia Usaha 
Internasional 
(Kerjasama) 

 

2.Pedoman 
outward 
investment dan 
kajian informasi 
pasar serta 
potensi 
investasi di luar 
negeri kepada 
investor 
Indonesia 

Tersedianya 
data investasi 
Indonesia di 
luar negeri dan 
peluang 
investasi di luar 
negeri 

Dilanjutkan 1 
laporan 

1 
laporan 

1 
laporan 

1 
laporan 

1 
laporan 

3.Penyelenggaraa 
n kerjasama 
penanaman 
modal dengan 
institusi di 
dalam dan luar 
negeri 

Jumlah 
kerjasama 
penanaman 
modal dengan 
institusi di 
dalam dan luar 
negeri 

Baru 5 MoU 5 MoU 5 MoU 5 MoU 5 MoU 
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4.Penyelenggaraa 
n sosialisasi 
kepada pihak- 
pihak terkait 
baik di dalam 
maupun di luar 
negeri mengenai 
MoU yang telah 
ditandatangani 

Jumlah peserta 
sosialisasi yang 
memahami MoU 
yang telah 
ditandatangani 

Baru 150 
orang 

150 
orang 

150 
orang 

150 
orang 

150 
orang 
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