RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TAHUN 2009 - 2014

A.

Rencana Strategis BKPM Tahun 2009 - 2014
Rencana Strategis (Renstra) BKPM yang disusun merupakan fungsi manajemen

untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi dengan memperhitungkan berbagai
peluang, tantangan dan masalah baik internal maupun eksternal. Rencana strategis yang
berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 tahun yaitu Tahun 20092014, yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
Sesuai dengan tugas, fungsi, peran dan kewenangan tersebut, BKPM telah
menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagai berikut :
1.

Visi BKPM
“Terwujudnya Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya Saing Untuk Menunjang
Kualitas Perekonomian Nasional”.
Pernyataan Visi diatas mengandung dua frase kunci, yaitu “ daya saing penanaman
modal” dan “kualitas perekonomian nasional”. Semangat meningkatkan daya saing
dan kontribusi bagi perekonomian yang berkualitas merupakan artikulasi dari
pertimbangan-pertimbangan

teknokratik

dan

visioner

untuk

mendukung

terwujudnya prioritas nasional dalam peningkatan iklim penanaman modal dan iklim
usaha di Indonesia sesuai RPJMN 2009-2014. Bahwa daya saing nasional, utamanya
penanaman modal sampai kini masih rendah, dan akan menemui berbagai tantangan
internal serta persaingan lingkungan eksternal yang tendensinya kian menguat.

Sementara spirit kualitas perekonomian dimaknai sebagai capaian kinerja
ekonomi nasional yang secara umum ditandai dengan peningkatan dan pemerataan
penanaman modal serta peningkatan kontribusi penanaman modal terhadap
pembentukan

Produk

Domestik

Bruto

(PDB).

Arah

peningkatan

kualitas

perekonomian tersebut tentu saja bukan merupakan target yang hendak dicapai
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BKPM secara kelembagaan, melainkan cita-cita BKPM untuk berperan lebih besar
dalam menunjang tercapainya kualitas perekonomian nasional yang lebih baik.
Dengan demikian, fokus prioritas BKPM dalam menetapkan arah kebijakan dan
strategi serta program dan kegiatan menurut visi diatas adalah peningkatan daya
saing penanaman modal. Salah satu ukuran daya saing nasional dalam kancah
internasional adalah kemudahan berusaha (easy of doing business) versi World
Bank. Harus dicatat bahwa kriteria daya saing versi World Bank terkait dengan tugas
dan fungsi lintas Instansi dan Pemerintah Daerah.
Capaian kinerja daya saing bukan sepenuhnya berada dalam lingkup tugas dan
fungsi BKPM. Meskipun demikian, BKPM mengambil sikap pro aktif untuk mengambil
posisi terdepan dalam setiap program untuk meningkatkan daya saing penanaman
modal. Setiap Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah harus membuka diri
akan pentingnya berbagai indikator daya saing yang perlu secara bersama-sama
disempurnakan secara terus menerus.

2.

Misi BKPM
Misi merupakan pernyataan tentang apa-apa yang dilakukan untuk merealisasikan
visi. Misi dapat berisi penggambaran tujuan suatu organisasi dengan jelas dan fokus
terhadap sasaran yang ingin dicapai kedepan. Sesuai dengan Visi 2009-2014, misi
BKPM meliputi tiga hal sebagai berikut :
a. Mengupayakan peningkatan dan pemerataan penanaman modal;
b. Menjaga harmonisasi dan koordinasi di bidang penanaman modal;
c. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal.
Pernyataan Misi-1 membawa pesan peningkatan penanaman modal yang
disertai dengan pemerataan secara sektoral dan kewilayahan, serta dengan tidak
mengesampingkan pentingnya penciptaan nilai tambah ekonomi yang tinggi untuk
menunjang perekonomian. Dengan demikian, perekonomian dapat tumbuh lebih
berkualitas karena multiplier effect ekonomi dapat menjalar lintas sektor dan
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wilayah. Pemerataan secara sektoral berarti upaya untuk meningkatkan volume
penanaman modal di sektor primer yang sejauh ini tertinggal dibanding sektor
sekunder dan tersier. Namun untuk tujuan penciptaan nilai tambah ekonomi,
penanaman modal disektor sekunder dan tersier tidak boleh diabaikan. Prioritas
penanaman modal yang bersifat industri yang terintegrasi (integrated industry)
menjadi salah satu alternatif untuk mencapai pemerataan penanaman modal tanpa
kehilangan nilai tambah ekonomi. Dengan cara ini, daya saing insustri dan produkproduknya dapat terjaga. Upaya tersebut dapat dicapai dengan mengusahakan
terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan dalam kegiatan penanaman modal.
Dalam konteks ini pula, pengembangan penanaman modal di Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) menjadi bagian penting dari agenda BKPM dalam lima tahun ke depan.
Pernyataan Misi-2 mendorong dilakukannya deregulasi kebijakan, harmonisasi
dan koordinasi di bidang penanaman modal. Kebijakan yang dirumuskan BKPM akan
dilakukan dalam kerangka penyederhanaan dan efisiensi pelayanan penanaman
modal, termasuk rumusan kebijakan insentif yang menarik. Pendekatan ini pula yang
akan menjiwai langkah-langkah harmonisasi kebijakan antara insatansi di tingkat
pusat, pusat dengan daerah, dan antar daerah. Untuk itu peran koordinasi yang
dijalankan BKPM sangat penting. Keselarasan dan kesederhanaan kebijakan antar
instansi akan berimplikasi pada membaiknya indikator daya saing penanaman modal.
Daya saing penanaman modal salah satunya ditandai dengan adanya kepastian
hukum untuk menunjang keberlanjutan usaha dalam jangka mpanjang. Hoarmonisasi
kebijakan memiliki arti penting dalam penyusunan sistem pelayanan kebijakan yang
menjamin segi-segi kecepatan, kesederhanaan, dan terhindar dari ekonomi biaya
tinggi. Pelayanan penanaman modal yang semakin cepat dan efisien, sistem
informasi yang semakin luas dan bourderless, akses data yang semakin cepat dan
akurat, serta berbagai kemajuan kinerja kelembagaan lainnya, adalah beberapa
indikator yang sangat erat kaitannya dengan tercapainya harmonisasi kebijakan.
Pernyataan Misi-3 mengandung semangat peningkatan kualitas pelayanan
penanaman modal dalam segala manifestasinya, diantaranya berkaitan dengan
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penyusunan norma, standar dan prosedur, kriteria dan kompetensi aparatur, serta
dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Sistem pelayanan yang akan
dikembangkan utamanya berpijak pada sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
di bidang penanaman modal sesuai Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009
beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. BKPM akan berperan sebagai
pelaksana sistem PTSP di bidang penanaman modal di pusat, dan melakukan fasilitasi
penyelenggaraan sistem PTSP di bidang penanaman modal di daerah. Dalam lingkup
internal BKPM akan terus dikembangkan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan
Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
Sistem pelayanan mencakup perizinan dan non perizinan serta pemberian
fasilitas insentif penanaman modal. Peningkatan kualitas pelayanan merupakan
indikator utama pencapauan daya saing penanaman modal. Sistem pelayanan yang
efektif dan efisien, serta terhindarnya dari benturan kepentingan, menjadi
pertimbangan pokok calon penanam modal. Adanya fasilitas-insentif penanaman
modal yang semakin kompetitif akan mendorong daya saing dan meningkatkan
minat pemodal baik dari dalam maupun luar negeri. Upaya pemerataan penanaman
modal bisa ditempuh melalui insentif kemudahan penanaman modal di luar jawa dan
atau penanaman modal pada sektor hulu/primer. Di sisi lain, perlu dilakukan
terobosan skim-skim pembiayaan pembangunan infrastruktur yang semakin inovatif
untuk memecahkan permasalahan hambatan penanaman modal di luar jawa.
Wilayah luar jawa dikenal kaya sumber daya alam, tetapi kurang memiliki saranaprasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan perekonomian.
Terbatasnya infrastrukstur merupakan hambatan penanaman modal yang
belum teratasi sepenuhnya hingga kini, dan menjadi salah satu prioritas nasional
RPJMN 2009-2014. Sehubungan dengan adanya beberapa isu strategis yaitu (i)
perkembangan realisasi dan npenyesuaian target penanaman modal, (ii) penyebaran
penanaman modal, dan (iii) peran baru BKPM dalam mefasilitasi dan memberikan
dukungan pelaksanaan percepatan realisasi proyek-proyek Kerjasama Pemerintah
Swasta (KPS) di Bidang Infrastruktur, maka telah dilakukan penajaman pada tujuan
dan sasaran strategis (Renstra) BKPM 2009 – 2014.
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3.

Tujuan
Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan
dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi BKPM.
Sesuai visi dan misi, tujuan BKPM dalam lima tahun mendatang adalah sebagai
berikut :
a. Meningkatnya realisasi penanaman modal nasional;
b. Meningkatnya citra Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal yang
kondusif dan minat akan potensi penanaman modal yang prospektif;
c. Meningkatnya pelayanan di bidang penanaman modal;
d. Meningkatnya iklim penanaman modal, pengembangan potensi daerah, dan
pemberdayaan usaha nasional;
e. Meningkatnya

perencanaan

penanaman

modal

yang

terintegrasi

dan

terkoordinasi;
f. Meningkatnya posisi tawar, kerjasama, dan implementasi hasil-hasil kesepakatan
di bidang penanaman modal;
g. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di
BKPM serta pengadaan sarana dan prasarana aparatur BKPM yang diarahkan
bagi peningkatan daya saing penanaman modal.
4.

Sasaran Strategis
Bila tujuan menggambarkan keadaan yang ingin dicapai oleh BKPM dalam jangka
waktu lima tahun ke depan, maka sasaran strategis merupakan ukuran-ukuran
spesifik yang menjelaskan sejauhmana tujuan itu telah dicapai.
Sasaran Strategis BKPM dalam periode 2009-2014 sebagai berikut :
a. Meningkatnya realisasi penanaman modal nasional yang berorientasi pada
kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan penanaman modal;
b. Meningkatnya minat penanaman modal melalui efektivitas kegiatan promosi
yang tepat sasaran;
c. Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang penanaman modal;
d. Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal, pengembangan potensi daerah,
dan pemberdayaan usaha nasional;
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e. Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal yang terintegrasi dan
terkoordinasi baik lintas sektor maupun lintas daerah;
f. Meningkatnya kerjasama di bidang penanaman modal;
g. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
5.

Program
Tujuan tersebut dilaksanakan melalui 3 program di bawah ini :
a. Program peningkatan daya saing penanaman modal.
b. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
c. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BKPM.

6.

Arah Kebijakan dan Strategi BKPM
Arah Kebijakan :
Dalam rangka memecahkan berbagai permasalahan strategis dan mendesak untuk
segera ditindaklanjuti dalam tahun 2013 guna tercapainya visi, misi, tujuan, dan
sasaran strategis BKPM ditetapkan kebijakan sebagai berikut :
a.

Memperkuat kontribusi penanaman modal terhadap perekonomian nasional dan
mendukung pembangunan berkelanjutan;

b. Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif,
dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global;
c.

Mendorong kegiatan penanaman modal untuk mengatasi masalah-masalah
pengangguran, peningkatan perekonomian daerah, dan pengembangan sektor
UKM.

d. Memperkuat kapasitas kelembagaan, khususnya melalui peningkatan kapasitas
aparatur BKPM dan restrukturisasi organisasi guna meningkatkan efisiensi dan
efektivitas kinerja BKPM.
Strategi :
a.

Meningkatkan kualitas perencanaan penanaman modal;

b. Meningkatkan penanaman modal yang menciptakan nilai tambah;
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c.

Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundangundangan di bidang penanaman modal;

d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas promosi penanaman modal dengan
mengedepankan daya saing nasional;
e.

Meningkatkan

kerjasama

penanaman

modal

dengan

mengedepankan

kepentingan nasional;
f.

Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang penanaman modal;

g.

Merumuskan dan merekomendasikan kebijakan fasilitas dan insentif penanaman
modal;

h. Meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah, antar daerah dan antar
instansi sektoral di bidang penanaman modal dan;
i.

Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanaman modal;

j.

Meningkatkan realisasi, mendorong persebaran penanaman modal dan
mendorong berkembangnya kemitraan penanaman modal dengan UKM;

k.

Menyusun rumusan dan rekomendasi kebijakan penanaman modal yang
mendukung pembangunan berkelanjutan.

7. Sasaran Penanaman Modal RENSTRA 2009 - 2014
Proyeksi

Realisasi

Realisasi

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2010-2014

5.603,9

6.422,9

7.312,4

8.192,4

9.160,3

10.280,9

41.368,9

1.744,4

2.065,2

2.458,0

2.874,8

3.349,0

3.9958,6

14.705,6

135,1

208,5

240,0

283,5

390,3

506,9

1.629,2

PMDN (Rp Triliun)

37,8

60,6

62,8

76,7

117,7

177,9

495,7

PMA (Rp Triliun)

97,3

147,9

177,2

206,8

272,6

329,0

1.133,5

PMA (US$ miliar)

10,4

15,7

18,9

22,0

29,0

35,0

120,6

Produk Domestik Bruto
Harga Berlaku (Rp
Triliun)
PMTB harga berlaku
(Rp Triliun)
Realisasi Penanaman
Modal

Asumsi : US$1 = Rp 9.400,0
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
memberikan izin dan kekuatan kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Tahun 2013 sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Laporan ini merupakan laporan kinerja tahunan mengenai pertanggungjawaban
kinerja BKPM dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis. Laporan Akuntabilitas
Kinerja ini menguraikan hal-hal pokok mengenai pengukuran pencapaian target kinerja
yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, membandingkan antara target
kinerja dengan realisasi kinerja pelaksanaan sasaran dan program BKPM sesuai dengan
target yang telah ditetapkan.
Selain menguraikan capaian kinerja periode Tahun 2013, Laporan Akuntabilitas
Kinerja juga menyajikan informasi mengenai pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,
realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas
pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun
berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.
Sangat disadari, kami perlu terus menyempurnakan laporan ini sehingga
belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi, akuntabilitas seperti yang
diharapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kami senantiasa berusaha dengan
sekuat tenaga dan pikiran dalam melaksanakan tugas dan fungsi lembaga sesuai
dengan tujuan nasional dan pengharapan dari para pemangku kepentingan. Laporan ini
dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi bagi pihak yang membutuhkan,
penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan
pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai
kebijakan yang diperlukan.
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Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran pegawai dilingkungan
BKPM yang telah melaksanakan kegiatan/program dan telah menunjukan bukti kerja
nyata selama Tahun 2013. Hal ini tercermin dari Laporan Akuntabilitas Kinerja, sebagai
dasar untuk lebih meningkatkan kinerja dimasa mendatang, mengingat penanaman
modal semakin dibutuhkan dan berperan untuk menggerakkan laju perekonomian.
Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan
kepada semua pihak atas peran serta sehingga laporan ini dapat disusun dan
diterbitkan.

Jakarta, 13 Maret 2014
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Mahendra Siregar
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IKHTISAR EKSEKUTIF

A. Capaian Kinerja
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2010-2014, ditetapkan prioritas nasional di bidang penanaman modal adalah
peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha, dengan arah kebijakan nasional
untuk menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan meningkatnya
realisasi penanaman modal di seluruh wilayah Indonesia.
Selanjutnya dalam Rencana Strategis (Renstra) BKPM Tahun 2010 – 2014, telah
ditetapkan arah kebijakan di bidang penanaman modal yaitu:
1.

Memperkuat kontribusi penanaman modal terhadap perekonomian nasional;

2.

Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing, kondusif, dan
responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global;

3. Mendorong kegiatan penanaman modal untuk mengatasi masalah pengangguran,
meningkatkan perekonomian daerah, dan mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM).
Dokumen Penetapan Kinerja (Penkin) BKPM Tahun Anggaran 2013 menetapkan
7 (tujuh) sasaran strategis yaitu :
1. Meningkatnya realisasi penanaman modal nasional;
2. Meningkatnya citra Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal yang
kondusif dan minat akan potensi penanaman modal yang prospektif;
3. Meningkatnya pelayanan di bidang penanaman modal;
4. Meningkatnya iklim penanaman modal, pengembangan potensi daerah, dan
pemberdayaan usaha nasional;
5. Meningkatnya perencanaan penanaman modal yang terintegrasi dan terkoordinasi;
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6. Meningkatnya posisi tawar, kerjasama, dan implementasi hasil-hasil kesepakatan di
bidang penanaman modal;
7. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di BKPM
serta pengadaan sarana dan prasarana aparatur BKPM yang diarahkan bagi
peningkatan daya saing penanaman modal. Sedangkan indikator kinerja yang paling
diutamakan adalah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau dengan target
Rp.390,3 triliun dan peningkatan nilai realisasi penanaman modal di Luar Jawa
dengan target Rp.152,5 triliun dengan program peningkatan daya saing dan program
dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta program
peningkatan sarana dan prasaran aparatur dengan jumlah anggaran Tahun 2013
sebesar Rp.705.750.673.000,- (tujuh ratus lima miliar tujuh ratus limapuluh juta
enamratus tujuhpuluh tiga ribu rupiah).
Ringkasan prestasi capaian kinerja BKPM yang dihasilkan dari pelaksanaan
program/kegiatan Tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut :
1. Tercapainya realisasi penanaman modal Rp.398,6 triliun lebih tinggi 2,1%
dibandingkan target sebesar Rp.390,3 triliun, diartikan bahwa target kinerja telah
tercapai sebesar 102,1%.
Perkembangan Pencapaian Nilai Realisasi Investasi Tahun 2010-2013
Investasi
PMDN
PMA
Total

Target
60,6
147,9
208,5

2010
Realisasi
60,5
148,0
208,5

Target
67,2
172,8
240,0

2011
Realisasi
76,0
175,3
251,3

Target
79,4
204,1
283,5

2012
Realisasi
92,2
221,0
313,2

Target
117,7
272,6
390,3

2013
Realisasi
128,2
270,4
398,6

Total 2010-2013
Target Realisasi
324,9
356,9
797,4
814,7
1122,3
1171,6

2. Tercapainya realisasi penanaman modal di Luar Jawa Rp.168,3 triliun lebih tinggi
10,4% dibandingkan target sebesar Rp.152,5 triliun, diartikan bahwa target kinerja
telah tercapai sebesar 110,4%. Peningkatan investasi tersebut mencerminkan
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penyebaran investasi tidak terfokus di Pulau Jawa. Apabila dibandingkan dengan
periode yang sama pada Tahun 2012 sebesar Rp 137,6 triliun, terjadi peningkatan
realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar 22,3%.
3. Tercapainya realisasi jumlah daerah yang menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik
(SPIPISE) sesuai target 50 Kabupaten/Kota.
4. Kinerja Keuangan
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran
dengan realisasi, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama
periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013. Realisasi Belanja pada Tahun
Anggaran 2013 adalah sebesar Rp.593.832.388.536,- atau mencapai 84,14% dari
alokasi anggaran BKPM sebesar Rp.705.750.673.000,-. Realisasi anggaran menurut
program kerja diuraikan sebagai berikut :
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program TA 2013
Kode
065.01.01

065.01.02
065.01.06

Uraian Program
Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya BKPM
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur BKPM
Program Peningkatan Daya Saing
Penanaman Modal
Jumlah

Anggaran
(Rp)
202.509.378.000

Realisasi
Belanja (Rp)
152.626.742.855

%

Kategori

75.37
Cukup

50.560.657.000

43.620.628.026

86.27

452.680.638.000

397.608.902.655

87.83

705.750.673.000

593.832.388.536

84.14

Baik
Baik
Baik

B. Permasalahan
Dalam melaksanakan pencapaian berbagai program dan kegiatan, masih
ditemui beberapa permasalahan dan kendala, antara lain:
1.

Permasalahan dan kendala eksternal
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a. Belum semua provinsi dan kabupaten/kota memiliki Rencana Umum Tata
Ruang/Rencana

Umum

Tata

Ruang

Wilayah

(RUTR/RUTW)

yang

mengakomodasi alokasi lahan untuk pengembangan investasi di daerah.
b. Masih terdapat tumpang tindih pemberian izin pemerintah daerah terkait
penanaman modal.
c. Pembebasan lahan serta proses sertifikasi lahan yang telah dibebaskan masih
menjadi kendala utama percepatan pembangunan infrastruktur, industri dan
pertanian.
d. Perangkat daerah provinsi /Kabupaten/Kota penanaman modal (PDPPM dan
PDKPM) maupun perusahaan PMDN/PMA sebagaian besar masih belum
tersosialisasi mengenai Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) online
sehingga masih banyak perusahaan yang menyampaikan LKPM secara manual
yaitu dengan mengirimkan LKPM melalui tata usaha, faximile dan surat
elektronik atau E-mail.
2.

Permasalahan dan kendala internal
a. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang ditugaskan untuk menangani
pemantauan realisasi penanaman modal yang menyebabkan kegiatan
pemantauan kurang maksimal dalam menjangkau seluruh penanam modal
(PMDN/PMA) di Kabupaten/Kota di Indonesia.
b. Keterbatasan SDM yang ditugaskan untuk menangani pelayanan aplikasi,
perizinan dan fasilitas penanaman modal yang menyebabkan kegiatan
pelayanan tersebut melebihi jam kerja, mengingat volume layanan dari hari
kehari semakin meningkat.
c. Tidak tercapainya indikator kinerja utama tingkat awereness pemirsa iklan
BKPM di media TV internasional hanya sebesar 61% sedangkan target 70%.
Berdasarkan hasil evaluasi dikarenakan bukan karena tingkat mutu iklan dan
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substansinya yang rendah, namun dikarenakan adanya kesulitan faktor
pengukuran tingkat awereness.
C. Tindak lanjut
1.

Proses review Bilateral Investment Treaty (BIT)
Kegiatan keikutsertaan BKPM dalam kerjasama Internasional di bidang penanaman
modal. Pada lingkup kerjasama bilateral telah dilakukan perundingan/pertemuan
konsultasi kerjasama dalam kerangka Comprehensive Economic Partnership
Agreement (CEPA) antara lain dengan negara EFTA (Swiss, Norwegia, Islandia dan
Liechtenstein), Korea Selatan, Australia dan Uni Eropa. Adapun pertemuan
perundingan P4M (Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal)
belum dilaksanakan kembali, mengingat sedang dilakukannya proses review
terhadap seluruh P4M RI-Negara Mitra sesuai dengan arahan Bapak Wakil
Presiden, BKPM mengusulkan BIT dilakukan moratorium sambil mempersiapkan
template bentuk perjanjian yang menguntungkan kepentingan Indonesia.

2.

Untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran di tahun yang akan datang, masih
perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Kementerian/Lembaga
terkait, Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), perguruan tinggi, lembaga
penelitian, lembaga hukum, asosiasi profesi/sektor usaha dan dunia usaha untuk
menghasilkan kajian dan rumusan kebijakan penanaman modal nasional yang lebih
komprehensif.

3.

Rencana aksi penyusunan rekomendasi kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan
harmonisasi peraturan perundang-undangan perizinan penanaman modal.

4.

Dalam upaya meningkatkan promosi indikator kinerja utama tingkat awereness
pada tahun 2014 dipersyaratkan bahwa setiap penayangan di TV media
internasional dalam pengadaannya harus disertakan dengan pelaksanaan survei
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tingkat awereness pemirsa luar negeri terhadap iklan BKPM oleh lembaga survei
internasional dengan tujuan dapat mencapai target tingkat awereness 70%.
5.

BKPM dalam menghadapi persaingan semakin ketat dalam menarik investasi,
ditempuh langkah-langkah untuk mensiasati pencapaian standar internasional
dalam bidang layanan investasi yaitu harus meningkatkan kinerja mutu melalui
perbaikan yang berkesinambungan, meningkatkan daya saing dan image produk
layanan. BKPM dinilai telah mampu menghasilkan produk/jasa layanan yang
memenuhi syarat standar pelayanan internasional yang di inginkan serta telah
berhasil menerapkan system manajemen mutu SNI ISO 9001-2008 “Quality
Manajemen

System

Requirements”

dari

Lembaga

Akreditasi

Sucofindo

International Sertification Services pada tanggal 28 Oktober 2013. Dalam
penerapan layanan untuk tahun-tahun mendatang tetap diadakan monitoring dan
evaluasi untuk mempertahankan dan selalu berupaya meningkatkan nilai mutu SNI
ISO 9001-2008.
6.

Dalam rangka melaksanakan rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3779/M.PAN-RB/11/2013 tanggal
22 November 2013 perihal Hasil Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, BKPM melakukan upaya sebagai berikut :
a.

Mengadakan sosialisasi arahan kebijakan penanaman modal dan penyusunan
Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) dan Rencana Umum
Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK). Dalam tahun 2013, terdapat
11 (sebelas) dokumen RUPMP/RUPMK, terdiri dari 3 (tiga) Provinsi yang sudah
memiliki dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP),
3 (tiga) Provinsi telah menyusun draft RUPMP, 2 (dua) Kabupaten telah
menyusun RUPMK, dan 3 (tiga) Kabupaten/Kota telah menyusun draft RUPMK.
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b. Melakukan reviu penetapan kinerja, reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan
reviu Rencana Strategis BKPM. Hasil dari reviu tersebut, BKPM dalam Tahun
2014 akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dan penyusunan Rencana
Strategis BKPM Tahun 2015 – 2019. Melakukan pemantauan oleh Tim Khusus
yang diberi tugas untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP), dimana salah satu tugasnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi
data kinerja unit-unit kerja di lingkungan BKPM.
c.

Melaksanakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang mulai diterapkan dalam
Tahun 2013 dan tahun-tahun mendatang. Dengan tujuan kinerja pegawai
BKPM akan terukur.

d. Menyajikan informasi kinerja dalam LAKIP unit kerja melalui evaluasi dan
analisis serta pembandingan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya.
Hal tersebut dapat dilihat di dalam LAKIP Unit Kerja Eselon I dan Eselon II
(Mandiri) Tahun 2013. Sistem penyajian informasi kinerja ini masih dalam
proses penyempurnaan lebih lanjut yang akan dilakukan dalam Tahun 2014.
e.

Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan BKPM.
Dalam rangka meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja, BKPM
bekerjasama dengan BPKP melakukan pelatihan dan simulasi pelaksanaan
evaluasi kinerja kepada APIP dan kepada Anggota Tim Khusus Monitoring dan
Pengumpulan Data Kinerja unit kerja di lingkungan BKPM. Melalui pelatihan
tersebut, diharapkan kualitas SDM evaluator meningkat.

f.

Meningkatkan manajemen kinerja melalui penyusunan perencanaan kinerja
yang berorientasi hasil, kemudian melakukan pengukuran atas apa yang
direncanakan, melaporkan realisasi kinerja dan melakukan evaluasi atas
akuntabilitas kinerja serta memanfaatkan seluruh proses tersebut dalam
pengambilan keputusan. Proses manajemen kinerja di lingkungan BKPM telah
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dilakukan beberapa kegiatan secara elektronik yaitu dengan menggunakan
teknologi informasi (IT) terkini. Walaupun demikian, terhadap penggunaan IT
tersebut BKPM secara terus menerus melakukan evaluasi dan pengembangan
sehingga manajemen dapat dilaksanakan dengan akurat, transparan, efisien
dan efektif.
g.

Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen
kinerja di seluruh jajaran BKPM untuk mempercepat terwujudnya yang
berkinerja dan akuntabel. Dalam Tahun 2013, BKPM melakukan upaya
peningkatan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan baik teknis maupun
penjenjangan. Pelatihan tersebut dilakukan juga kepada aparatur instansi
penanaman modal di daerah (provinsi/kabupaten/kota), dalam rangka untuk
kesamaan norma, standar, prosedur dan kriteria penanaman modal.

7. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20102014, peningkatan Penanaman Modal merupakan prioritas dalam agenda untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyederhanaan prosedur
penanaman

modal,

penciptaan

kepastian

hukum

termasuk

penyusunan

rekomendasi kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi peraturan
perundang-undangan perizinan penanaman modal baik di Pusat maupun di
Daerah, penyempurnaan kelembagaan penanaman modal yang berdaya saing,
efisien, transparan dan non diskriminatif; serta penciptaan insentif penanaman
modal. Disamping itu Pengembangan sistem informasi penanaman modal dan
mendorong, memperkuat serta meningkatkan penanaman modal dalam negeri.
Jakarta, 13 Maret 2014
Badan Koordinasi Penanaman Modal

x

Laporan Akuntabilitas Kinerja
Badan Koordinasi Penanaman Modal 2013

LAMPIRAN :
PENGUKURAN KINERJA SASARAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TAHUN 2013
No.

SASARAN

1.

Meningkatnya
realisasi penanaman
modal nasional yang
berorientasi
pada
kegiatan pembinaan,
pengawasan,
dan
pemantauan
penanaman modal

2.

3.

Meningkatnya minat
penanaman
modal
melalui
efektivitas
kegiatan
promosi
yang tepat sasaran

Meningkatnya
kualitas
pelayanan
penanaman modal
yang
berorientasi
pada
peningkatan
daya saing

INDIKATOR KINERJA

1.1.

TARGET 2013

REALISASI

%

KATE
GORI

Nilai
realisasi
penanaman modal

Rp 390,3
triliun

Rp.398,6
triliun

102,1

Sangat
baik

1.2. Penyebaran
penanaman modal
keluar jawa
1.3. Capaian nilai realisasi
PMDN terhadap
target
1.4. Capaian nilai realisasi
PMA terhadap target
2.1. Tingkat
awareness
pemirsa iklan BKPM
di
TV
media
internasional
2.2. Jumlah minat investasi
yang dicatat
melalui
berbagai
kegiatan (MII, TTI,
GPID,
Pameran,
Kunjungan/Misi
Investasi, IIPC, IRU,
FO, Help Desk BKPM)
3.1. Waktu penyelesaian
pelayanan
penanaman modal
sesuai dengan SOP
berupa :
a. Izin
Prinsip
Penanaman Modal
b.Izin Usaha

Rp152,5
triliun

Rp. 168,3
triliun

110,4

Sangat
baik

Rp 117,7
triliun

Rp.128,2
triliun

108,88

Sangat
Baik

Rp 272,6
triliun
70

Rp 270,4
triliun
61

99,19

Baik

87,14

Baik

12.000 minat
penanaman
modal

14.946 minat
penanaman
modal

124,0

Sangat
baik

3 hari

3,10 hari

96,77

Baik

7 hari

5,67 hari

123,46

7 hari

7,17 hari

97,63

Sangat
baik
Baik

6.820
perizinan

15.744
perizinan

230,85

Sangat
baik

75 dari skala
100 (3 dari
skala 4)

3,264

108,80

Sangat
baik

c. Surat Persetujuan
Fasilitas
3.2. Perizinan dan non
perizinan
yang
diterbitkan
3.3. Survei
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
terhadap
kualitas
pelayanan
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penanaman modal
3.4. Survei Integritas KPK
4.

Meningkatnya
kualitas
iklim
penanaman modal,
pengembangan
potensi daerah, dan
pemberdayaan usaha
nasional

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Jumlah daerah yang
menerapkan
pelayanan terpadu
satu pintu (PTSP)
dan
perizinan
penanaman modal
secara elektronik
(SPIPISE)
Indeks kemudahan
berusaha (Ease of
doing business
Indeks daya saing

Peringkat
Negara
Indonesia dibidang
penanaman modal

Peringkat 5
besar
50 Kab/Kota

4

125,00

50

100

A.T Kearney
Peringkat 20

9

222,22

peringkat Ba1
BB+
BB+
WEF
peringkat 44

Baa3
BBBBB+

Invest
ment
grade

46

95,65

Baik

11 Provinsi/
Kabupaten/K
ota

110

Sangat
baik

126

Sangat
baik

Terca
pai

Baik

5.

Meningkatnya
kualitas perencanaan
penanaman
modal
yang
berorientasi
pada
peningkatan
daya saing

Jumlah daerah yang telah
memiliki
dokumen
perencanaan penanaman
modal (Renstra/RUPMP/K)

10 Provinsi/
Kabupaten/
Kota

6.

Meningkatnya
kerjasama
penanaman modal

Jumlah hasil perundingan
kerjasama
penanaman
modal

129 dokumen
hasil
perundingan

162 dokumen

Meningkatnya
dukungan
manajemen
pelaksanaan
teknis lainnya

7.1.

Wajar Tanpa
Pengecualian
(WTP)

Wajar Tanpa
Pengecualian

7.

dan
tugas

Opini
Badan
Pemeriksa Keuangan
(BPK)

hasil
perundingan

Sangat
baik
Sangat
baik

Sangat
baik
Sangat
baik

(WTP)
Baik

7.2. Kategori
Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah (LAKIP)

Jumlah Anggaran Tahun 2013
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2013
Sisa Anggaran

Peringkat “B”

Peringkat “B”

Terca
pai

= Rp 705.750.673.000,0 (100,00 %)
= Rp 593.832.388.536,0 ( 84,14 %)
= Rp 111.918.284.464,0 ( 15,86 %)
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KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kinerja BKPM Tahun 2012.
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menguraikan hal-hal pokok mengenai capaian kinerja
pelaksanaan sasaran dan program BKPM sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Selain menguraikan capaian kinerja periode Tahun 2012, Laporan Akuntabilitas
Kinerja

juga menguraikan

penjelasan mengenai

perbandingan kinerja

yang

menggambarkan keberhasilan capaian organisasi Tahun 2012 dibandingkan dengan
tahun

sebelumnya.

Dengan

demikian,

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

ini

menggambarkan pencapaian sasaran dan program BKPM sesuai dengan perencanaan
yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2010 – 2014, serta Rencana Kinerja
yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja BKPM Tahun 2012.
Pada Tahun 2012, realisasi investasi PMDN dan PMA mencapai Rp 313,2 triliun
atau 110,5% dari target Tahun 2012 (Rp 283,5 triliun), sedangkan bila dibandingkan
dengan capaian pada periode yang sama tahun 2011 (Rp 251,3 triliun), terdapat
peningkatan sebesar 24,6%.
Sebaran lokasi proyek pada periode Januari sampai dengan Desember tahun
2012 di luar Jawa sebesar Rp 137,6 triliun (43,9%), dan apabila dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun 2011 sebesar Rp 103,2 triliun, terdapat peningkatan
sebesar 33,3%.
Capaian realisasi investasi ini merupakan outcome (goal) BKPM dalam rangka
konstribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,23 %. Capaian ini meningkat
sangat signifikan baik dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan di dalam
Renstra maupun bila dibandingkan dengan realisasi investasi tahun sebelumnya.
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Kebijakan dan strategi BKPM ke depan adalah meningkatkan realisasi dan
penyebaran peluang investasi ke seluruh wilayah Indonesia dengan beragam sektor
unggulan daerah yang mengutamakan pada “Smart Capital Investment” yaitu investasi
yang lebih memberikan nilai tambah baik terhadap pertumbuhan industri hulunya
(down stream) maupun teknologi yang digunakan (green industry dan transfer
knowledge).
Demikian, semoga laporan akuntabilitas kinerja ini dapat memberikan manfaat
dalam pelaksanaan kebijakan penanaman modal untuk mendorong peningkatan iklim
penanaman modal yang berdaya saing di Indonesia.
Jakarta, 15 Maret 2013
Badan Koordinasi Penanaman Modal

Muhammad Chatib Basri
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Peran strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sesuai Prioritas
Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20102014 adalah meningkatkan iklim penanaman yang berdaya saing di seluruh wilayah
Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, kebijakan penanaman modal diarahkan
melaui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur dan perbaikan sistem
informasi.
Penilaian capaian kinerja BKPM tahun 2012 dapat dilihat dari kontribusi
penanaman modal terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang
menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 24,63% dari tahun sebelumnya.
Pertumbuhan investasi ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap kinerja
perekonomian Indonesia sehingga Indonesia menjadi negara prospektif tujuan
investasi.
Peningkatan iklim penanaman modal ini ditandai dengan pemberian predikat
investment grade dari Rating and Investment Information, Inc. (R&I) dengan outlook
BBB-. Lembaga pemeringkat lainnya yang telah memberikan predikat investment grade
yakni Moody’s Investor Service dengan outlook Baa3 (stable); Japan Credit Rating
Agency, Ltd dengan outlook BBB (stable); dan Fitch Ratings dengan outlook BBB
(stable). Sedangkan Standard & Poor’s memberikan predikat 1 Norch closer to
Investment Grade dengan outlook BB+ (positive). Pemberian peringkat rating dari
lembaga pemeringkat ini menunjukkan kepercayaan yang lebih besar terhadap
ekonomi Indonesia berdampak pada peningkatan foreign direct investment dan
perbaikan iklim penanaman modal.
Faktor kunci yang mendukung keputusan upgrade bagi sovereign credit rating
Indonesia oleh lembaga pemeringkat adalah :
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(1) Kekuatan Indonesia mencapai pertumbuhan yang tinggi ditengah penurunan
ekonomi global. PDB tahun 2012 tumbuh sebesar 6,23 persen dengan besaran atas
dasar harga berlaku mencapai Rp 8.241,9 triliun;
(2) Investasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang tumbuh dengan
baik saat ini. Pertumbuhan investasi tumbuh year on year (y-o-y) sebesar 24,63
persen;
(3) Pengelolaan fiskal yang konservatif dan utang pemerintah yang rendah dengan
Rasio debt to GDP sebesar 23%.
Keberhasilan BKPM Tahun 2012 dalam pencapaian tujuan dan sasaran dapat
dilihat dari meningkatnya capaian realisasi penanaman modal yang sangat signifikan,
dengan detail sebagai berikut :
1. Kumulatif realisasi investasi periode Januari sampai dengan Desember 2012
sebesar Rp 313,2 triliun, terdiri dari realisasi PMDN sebesar Rp 92,2 triliun dan
realisasi PMA sebesar Rp 221,0 triliun (US$ 24,6 miliar). Sedangkan bila
dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun 2011 (Rp 251,3
triliun), terdapat peningkatan sebesar 24,6%. Pencapaian ini memberikan
gambaran yang sangat positif bagi pertumbuhan perekonomian secara nasional.
2. Sebaran lokasi proyek pada periode Januari sampai dengan Desember tahun
2012 di luar Jawa sebesar Rp 137,6 triliun (43,9%), dan apabila dibandingkan
dengan periode yang sama pada tahun 2011 sebesar Rp 103,2 triliun, terdapat
peningkatan sebesar 33,3%.
3. Realisasi investasi berdasarkan Koridor Ekonomi pada periode Januari sampai
dengan Desember 2012 adalah :
I. Koridor Ekonomi Sumatera dengan realisasi investasi sebesar Rp 47,8 triliun
(15,3%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 14,3 triliun dan PMA sebesar US$ 3,7
miliar.
II. Koridor Ekonomi Jawa dengan realisasi investasi sebesar Rp 175,6 triliun
(56,1%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 52,7 triliun dan PMA sebesar US$
13,7 miliar.
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III. Koridor Ekonomi Kalimantan dengan realisasi investasi sebesar Rp 45,6
triliun (14,6%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 16,7 triliun dan PMA sebesar
US$ 3,2 miliar
IV. Koridor Ekonomi Sulawesi dengan realisasi investasi sebesar Rp 18,5 triliun
(5,9%) terdiri dari PMDN sebesar Rp 4,9 triliun dan PMA sebesar US$ 1,5
miliar.
V. Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara dengan realisasi investasi sebesar Rp
13,3 triliun (4,2%) terdiri dari PMDN sebesar Rp 3,2 triliun dan PMA sebesar
US$ 1,1 miliar.
VI. Koridor Ekonomi Papua-Maluku dengan realisasi investasi sebesar Rp 12,4
triliun (4,0%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 0,4 triliun dan PMA sebesar US$
1,3 miliar.
Keberhasilan BKPM dalam tata kelola manajemen pada Tahun 2012 adalah
pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi dengan rata-rata capaian sebesar 56
persen. Pencapaian tersebut menunjukkan adanya semangat perubahan dalam
mewujudkan reformasi birokrasi di BKPM. Keberhasilan lainnya adalah perolehan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan BKPM Tahun 2011 dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK RI), sehingga BKPM telah mendapatkan opini WTP selama 4
(empat) tahun berturut-turut sejak tahun 2008.
Fokus BKPM kedepan adalah melakukan upaya-upaya untuk peningkatan
kualitas pelayanan (service excellence) melalui streamlining

perijinan, investment

tracking, peningkatan layanan Front Office, peningkatan peran Investor Relation Unit
(IRU), targeted promotion, dan peningkatan layanan Indonesia Investment Promotion
Centre (IIPC); sehingga akan meningkatkan capaian realisasi investasi dan penyebaran
investasi ke seluruh wilayah Indonesia.
Jakarta, 15 Maret 2013
Badan Koordinasi Penanaman Modal
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LAMPIRAN :
PENGUKURAN KINERJA SASARAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TAHUN 2012
No.

1

2.

3.

SASARAN

Meningkatnya
realisasi
penanaman modal nasional
yang
berorientasi
pada
kegiatan
pembinaan,
pengawasan, dan pemantauan
penanaman modal

INDIKATOR KINERJA

1.1. Nilai realisasi
modal

REALISASI

%

penanaman

Rp 283,5
trilyun

Rp.303,2
trilyun

110,5

1.2. Rasio penyebaran penanaman
modal keluar jawa

32,72 %

43,93 %

134,3

1.3. Rasio penanaman modal PMDN
terhadap PMA

40,87 %

41,71 %

102,0

Meningkatnya
minat
penanaman modal melalui
efektivitas kegiatan promosi
yang tepat sasaran

2.1.Tingkat awareness pemirsa
iklan BKPM di TV media
internasional

65

63

96,9

2.2.Jumlah minat investasi yang
dicatat
melalui
berbagai
kegiatan (MII, TTI, GPID,
Pameran,
Kunjungan/Misi
Investasi, IIPC, IRU, FO, Help
Desk BKPM)

9.000 minat
penanaman
modal

8.960

99,6

Meningkatnya
kualitas
pelayanan penanaman modal
yang
berorientasi
pada
peningkatan daya saing

3.1.Waktu penyelesaian pelayanan
penanaman
modal
sesuai
dengan SOP berupa :
- Izin Prinsip Penanaman
Modal
- Izin Usaha
- Surat Persetujuan Fasilitas

3 hari

3 hari

100

7 hari
7 hari

7 hari
4 hari

100
175

7.900 buah

16.649 buah

210,75

pelayanan

Rata-rata
indeks 4 dari
skala 5

3,187

79,68

1. Jumlah
daerah
yang
menerapkan pelayanan terpadu
satu pintu (PTSP) dan perizinan
penanaman modal secara
elektronik (SPIPISE)

50 Kab/Kota

50

100

2. Peringkat Negara Indonesia
dibidang penanaman modal

44 peringkat
wEF

46

104,55

3. Indeks kemudahan berusaha
(Ease of doing business)

20 Peringkat
A.T Kearney

9

222,22

3.2.Perizinan dan non perizinan
yang diterbitkan
3.3.Survey
kualitas
penanaman modal

4.

TARGET
2012

Meningkatnya kualitas iklim
penanaman
modal,
pengembangan potensi daerah,
dan pemberdayaan usaha
nasional
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Baa3
BBBBB+

Investmen
t grade

33 provinsi
memiliki
dokumen
perencanaan
penanaman
modal
(Renstra/
RUPMP)

33 provinsi

100

24 dokumen

24 dokumen

100

Jumlah
hasil
perundingan
kerjasama penanaman modal

74 dokumen
hasil
perundingan

129 dokumen
hasil
perundingan

174,3

1.1. Opini
Badan
Keuangan (BPK)

Pemeriksa

Wajar Tanpa
Pengecualian
(WTP)

Wajar Tanpa
Pengecualian
(WTP)

Tercapai

1.2. Jumlah
PTSP
Provinsi/
Kabupaten/Kota
yang
memanfaatkan SPIPISE

50 PTSP
Provinsi/
Kabupaten/
Kota

50 PTSP
Provinsi/
Kabu paten/
Kota

100

4. Indeks daya saing

Ba1 peringkat
BB+
BB+
Ranking 50
(score 4.4)

5.

Meningkatnya
kualitas
perencanaan
penanaman
modal yang berorientasi pada
peningkatan daya saing

5.1. Jumlah daerah
memiliki
perencanaan
modal

yang telah
dokumen
penanaman

5.2. Jumlah dokumen perencanaan
penanaman modal sebagai
bahan
informasi
yang
dimanfaatkan
oleh
para
stakeholder penanaman modal

6.

Meningkatnya
penanaman modal

kerjasama

7.

Meningkatnya
dukungan
manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2012
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2012
Sisa Anggaran (Penghematan)

: Rp 688.712.597.000,0 (100,00%)
: Rp 568.455.559.018,0 ( 82,54%)
: Rp 120.257.037.982,0 ( 17,46%)
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KATA PENGANTAR
BKPM menyusun laporan pertanggung jawaban kinerja dalam bentuk “Laporan
Akuntabilitas Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2011”
mengacu pada Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Koordinasi Penanaman Modal menyusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggung
jawaban pelaksanaan kinerja BKPM Tahun 2011. Di dalam laporan tersebut diuraikan
hal-hal pokok mengenai pelaksanaan sasaran dan program BKPM sebagaimana akan
diuraikan lebih lanjut dalam Bab IV Akuntabilitas Kinerja.
Disamping uraian mengenai capaian kinerja periode pelaksanaan tahun 2011,
diuraikan pula penjelasan mengenai perbandingan kinerja secara singkat khususnya
untuk hal-hal yang bersifat pokok/penting yang menggambarkan keberhasilan capaian
organisasi

tahun 2011 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan

demikian laporan akuntabilitas ini, cukup menggambarkan peningkatan pencapaian
sasaran dan program BKPM sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan sebelumnya
di dalam Rencana Strategis Tahun 2010 – 2014, serta Rencana Kinerja yang ditetapkan
dalam Penetapan Kinerja BKPM Tahun 2011.
Capaian realisasi penanaman modal yang merupakan outcome (goal) BKPM
dalam rangka konstribusi bagi peningkatan perekonomian nasional, meningkat sangat
signifikan baik dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan di dalam Renstra
maupun bila dibandingkan dengan realisasi penanaman modal tahun sebelumnya.
Perlu kami laporkan bahwa target realisasi penanaman modal yang ditetapkan
oleh Kepala BKPM tahun 2011, yaitu sebesar Rp 240 triliun, telah terlampaui dengan
capaian realisasi penanaman modal sebesar Rp. 251,3 triliun. Terdapat peningkatan
capaian realisasi penanaman modal sebesar Rp. 11,3 triliun atau sebesar 4,7 %.

i
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Disamping itu, masih diperlukan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan
promosi penanaman modal baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam rangka
penyebaran informasi potensi penanaman modal Indonesia dan iklim penanaman
modal yang kondusif, sehingga menarik minat investor untuk menanamkan modalnya
di Indonesia.
Demikian, semoga laporan akuntabilitas kinerja ini dapat memberikan manfaat.
Jakarta, 31 Januari 2012
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Kepala,

Gita Irawan Wirjawan
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengembangan iklim penanaman modal dan iklim usaha merupakan salah satu
prioritas dan amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional
Tahun 2010-2014 di bidang penanaman modal, yang harus menjadi arah bagi Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya
dalam empat tahun kedepan. Hal tersebut membawa pesan perlunya peningkatan
kualitas tata kelola dan kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (Internal) dan
hubungan antar lembaga (eksternal).
Prioritas nasional di bidang penanaman modal yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah RI yaitu ”terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing dan
meningkatnya realisasi penanaman modal di seluruh wilayah Indonesia”.
Dalam tahun 2011, terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing
ditandai dengan adanya 3 (tiga) survey pemeringkat internasional yaitu Moody’s, Fitch,
dan Standard & Poors telah memberikan peringkat “investment grade” bagi Indonesia,
yang berarti bahwa kepercayaan investor untuk melakukan penanaman modal di
Indonesia semakin meningkat, hal ini ditandai dengan semakin membaiknya persepsi
resiko melakukan penanaman modal di Indonesia.
Moody’s memberikan peringkat Baa3, Fitch memberikan peringkat BBB-,
Standard & Poors memberikan peringkat BB + bagi Indonesia. Keuntungan bagi
Indonesia setelah mencapai peringkat investment grade antara lain :
1.

Para investor global akan semakin tertarik untuk melakukan penanaman modal di
Indonesia, sehingga sektor riil akan semakin berkembang

2.

Biaya pendanaan pembangunan akan berpotensi menurun, karena biaya imbal
hasil penerbitan surat berharga Pemerintah RI bisa menjadi lebih rendah

3.

Indonesia berpotensi menarik investor yang lebih berkualitas dan berjangka
panjang
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4.

Perekonomian nasional diharapkan semakin meningkat.
Selanjutnya dunia usaha juga akan semakin berkembang karena adanya potensi

penurunan biaya pendanaan pembangunan dan perluasan usaha, serta adanya banyak
alternatif sumber pembiayaan. Sebagai dampaknya adalah semakin terbukanya
penciptaan lapangan kerja yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Disamping itu Indonesia dimata investor masih merupakan negara yang menarik
untuk tujuan penanaman modal. Hal ini didasarkan atas:
1.

Situasi makroekonomi dunia yang belum sepenuhnya pulih.
Negara-negara di Eropa Barat yang sedang dilanda gonjang-ganjing ekonomi.
Keadaan fiskal, moneter, dan politik yang belum pulih dalam kurun waktu 2-3
tahun ke depan. Selain itu Amerika Serikat belum terlihat adanya penyikapan
terhadap beban utangnya sehingga ruang fiskalnya masih sempit. Rasio debt to
GDP negara-negara barat pada kisaran 70% - 170%.
Keadaan ekonomi negara-negara tersebut berdampak pada sisi penanaman modal
dan perdagangan. Investor akan merefigurasi portfolio yang lebih segar, salah
satunya Indonesia, hal ini dikarenakan :
- Indonesia memiliki sustainability secara fiskal;
- Rasio debt to GDP sebesar 25% dan pada 3 tahun ke depan diperkirakan bisa
mencapai 20%;
- Dari sisi moneter BI rates turun menjadi 6,25%, yang mengindikasikan laju inflasi
dapat dikendalikan dengan baik;
- Dari sisi skala ekonomi, Indonesia memiliki penduduk 240 juta, yang merupakan
pasar yang besar. Pada 15 tahun ke depan, sekitar tahun 2025, Indonesia memiliki
keunggulan profil demografi, di mana 60% penduduknya berada pada usia
dibawah 29 tahun. Semakin muda usia penduduk, maka akan cenderung semakin
konsumtif.
- Pendidikan semakin baik. Hal ini ditunjukkan ruang fiskal yang semakin besar
untuk pendidikan, sekitar Rp 240 triliun.

iv

Laporan Akuntabilitas Kinerja
Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2011

2.

Kondisi perekonomian Indonesia lebih baik dibandingkan negara-negara tetangga.
GDP nominal Indonesia saat ini sebesar 820 miliar dolar atau Rp 8.000 triliun,
sementara Singapura 220 miliar dolar, Malaysia 230 miliar dolar, dan Thailand 310
miliar dolar. GDP PPP Indonesia saat ini sebesar 1,1 triliun dolar dan ekspor
Indonesia per tahunnya sekitar Rp 18 triliun.
Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan 6,5% - 7,5% (riset dari
Standard Chartered Bank). Artinya setiap tahun ada penambahan GDP sebesar Rp
8 – 9 triliun. Sehingga akumulasi pada tahun 2030, Penambahan Modal Tetap
Bruto (PMTB) sebesar Rp 60 triliun. Ekspor Indonesia sekitar 30% dari PMTB atau
Rp 18 triliun per tahunnya.

3.

Adanya Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
(MP3EI) yang sangat berkaitan erat dengan penanaman modal di wilayah tersebut.
Landasan yang mendasari MP3EI adalah semangat pemerataan pembangunan,
semangat pemerintah vs swasta dan klusterisasi pembangunan nasional. Adapun
basis MP3EI adalah agro industri, energi, dan jasa.
Dalam pelaksanaannya, master plan percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia
dilakukan dengan tiga strategi utama. Pertama, pengembangan potensi ekonomi
(koridor Sumatera, koridor Kalimantan, koridor Sulawesi, koridor Papua-Maluku,
koridor Jawa dan koridor Bali-Nusa Tenggara),

dan difokuskan kepada

pengembangan delapan program utama. Yaitu pertanian, pertambangan, energi,
industri, kelautan, pariwisata, dan telematika, serta pengembangan kawasan
strategis. Strategi kedua perkuatan konektivitas nasional, serta ketiga perkuatan
kemampuan sumberdaya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi.
Keberhasilan BKPM dalam pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilihat dari
meningkatnya capaian realisasi penanaman modal yang sangat signifikan yaitu sebesar
251,3 triliun, dengan detail sebagai berikut :
1.

Capaian realisasi penanaman modal dalam tahun 2011 mencapai Rp. 251,3 triliun
terdiri dari realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 76,0
triliun dan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 175,3 triliun, atau
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sebesar 104,7% dari target yang ditetapkan tahun 2011 yaitu sebesar Rp 240
triliun. Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2010 sebesar Rp 208,5
triliun, maka terdapat peningkatan sebesar 20,5%. Pencapaian ini memberikan
gambaran yang sangat positif bagi pertumbuhan perekonomian secara nasional.
2.

Capaian realisasi PMDN tahun 2011 sebesar Rp 76,0 triliun dibandingkan dengan
tahun 2010 sebesar Rp 60,5 triliun, terdapat peningkatan sebesar 25,62%.

3.

Capaian realisasi PMA tahun 2011 sebesar Rp 175,3 triliun dibandingkan dengan
tahun 2010 sebesar Rp 148,0 triliun, terdapat peningkatan sebesar 88,45%.

4.

Apabila capaian realisasi PMDN dibandingkan dengan PMA tahun 2010 dan 2011,
maka diperoleh rasio PMDN terhadap PMA tahun 2010 sebesar 40,87 %,
sedangkan rasio PMDN terhadap PMA tahun 2011 sebesar 43,35 %, yang berarti
bahwa terjadi peningkatan rasio PMDN / PMA tahun 2011 sebesar 2,45 %.

5.

Penyebaran realisasi penanaman modal di wilayah/koridor Jawa Tahun 2011
adalah sebesar 58,93%, atau terjadi penurunan sebesar 8,34% dibandingkan tahun
2010 yang sebesar 67,27%. Sedangkan penyebaran realisasi penanaman modal
keluar Jawa adalah sebesar 41,06% atau terjadi peningkatan sebesar 8,34% dari
tahun 2010 yang sebesar 32,72%.

6.

Penyebaran realisasi penanaman modal didasarkan atas 6 (enam) koridor ekonomi
yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Papua –
Maluku.
Keberhasilan BKPM juga dapat dilihat dari transparansi pelayanan penanaman

modal yang bebas KKN, ditandai dengan adanya Survey Integritas yang dilakukan oleh
KPK, sejak tahun 2008 hingga tahun 2011. Hasil survey menunjukan bahwa indeks
integritas Badan Koordinasi Penanaman Modal mencapai angka 7.60 lebih tinggi dari
indeks integritas nasional (IIN), dan juga lebih tinggi dari indeks integritas total pusat
(IITP). Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik di BKPM menempati peringkat 1
(satu) dan dinyatakan baik dan memuaskan.
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Jika dibandingkan dengan hasil survey KPK yang dilaksanakan dalam tahun
2010, terdapat peningkatan kualitas layanan yang semakin memuaskan, transparan
dan bebas KKN. Dengan demikian terlihat ada perbaikan yang sangat signifikan dalam
bidang layanan penanaman modal di BKPM.
Pemberian opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI),
terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan BKPM Tahun 2010, dengan predikat
“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tahun
2008.
Kedepan BKPM akan tetap melakukan berbagai upaya agar target yang sudah
ditetapkan dapat dicapai, antara lain melalui penyempurnaan kebijakan penanaman
modal, peningkatan pelayanan, dan pemberian berbagai fasilitas fiskal bagi penanaman
modal, serta percepatan pembangunan infrastruktur.

Jakarta, 31 Januari 2012
Badan Koordinasi Penanaman Modal
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LAMPIRAN :
PENGUKURAN KINERJA SASARAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TAHUN 2011
No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Meningkatnya
realisasi
penanaman modal nasional
yang
berorientasi
pada
kegiatan
pembinaan,
pengawasan,
dan
pemantauan
penanaman
modal

1. Realisasi penanaman modal

2.

Meningkatnya
minat
penanaman modal melalui
efektivitas kegiatan promosi
yang tepat sasaran

Jumlah
modal

3.

Meningkatnya
kualitas
pelayanan
penanaman
modal yang berorientasi
pada peningkatan daya saing

1. Waktu
pelayanan
penanaman modal sesuai
dengan SOP:
 Pendaftaran penanaman
modal
 Izin usaha

1

4.

Meningkatnya kualitas iklim
penanaman
modal,
pengembangan
potensi
daerah, dan pemberdayaan
usaha nasional

Realisasi

%

Rp 240 trilyun

Rp 251,3 triliun

104,7

32,72 %

41,06 %

Meningkat
8,34

43,35 %

Meningkat
2,48

9.000 minat
penanaman
modal

9.501 minat

105,6

1 hari

1 hari

100

7 hari

5 hari

140

2. Survey kepuasan pelayanan
masyarakat

Meningkat

Meningkat

1. Jumlah
daerah
yang
menerapkan
pelayanan
terpadu satu pintu (PTSP)
dan perizinan penanaman
modal secara elektronik
(SPIPISE)

50 Kab/Kota

50 Kab/Kota

2. Peringkat Negara Indonesia
dibidang penanaman modal

Peringkat 44
(WEF)

Peringkat 46
(WEF)

3. Indeks kemudahan berusaha
(Ease of doing business)

Peringkat 9
At Kerney

Peringkat 9
A.t.Kerney

Peringkat Ba1
Moody’s
-Fitch BB+
-Standard &
Poor BB+

Peringkat Baa3
Moody’s

2. Rasio penyebaran
penanaman modal keluar
jawa
3. Rasio penanaman modal
PMDN terhadap PMA

minat

penanaman

4. Indeks daya saing

Target

40,87 %

%

100
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5.

Meningkatnya
kualitas
perencanaan
penanaman
modal yang berorientasi
pada peningkatan daya saing

Jumlah dokumen perencanaan
dan hasil kajian penanaman
modal yang berkualitas

1 RUPM
1 revisi Renstra
15 kajian

1 RUPM
1 revisi Renstra
18 kajian

100
100
120

6.

Meningkatnya
kerjasama
penanaman modal

1. Jumlah MoU kerjasama
penanamam modal

8 MoU

8 MoU

100

2. Jumlah
perjanjian/
kesepakatan
kerjasama
penanaman modal

120 dokumen

156 dokumen

130

3. Jumlah penjodohan (match
making)
UKM
dengan
PMA/PMDN

33 UKM dengan
PMA
104 UKM
dengan PMDN

16 UKM
dengan PMA
104 UKM
dengan PMDN

100

WTP

WTP

100

7.

Meningkatnya
dukungan
manajemen dan pelaksanaan
tugas teknis lainnya

Opini BPK

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2011
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2011
Sisa Anggaran (Penghematan)

: Rp 511.701.090.000,0 (100,00 %)
: Rp 456.643.409.432,0 ( 10,76 %)
: Rp 55.057.680.568,0 ( 89,24 %)
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KATA PENGANTAR
Berdasarkan Instruksi Presiden R.I. Nomor 7 Tahun 1999 dan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BKPM menyusun
laporan pertanggung jawaban kinerja dalam bentuk “Laporan Akuntabilitas Kinerja
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2010”.
Laporan akuntabilitas kinerja ini, menguraikan hal-hal pokok
berkaitan dengan pelaksanaan tugas, fungsi, peran dan kewenangan Badan
Koordinasi Penanaman Modal selama tahun 2010, serta penjelasan mengenai
pencapaian tujuan dan sasaran strategis BKPM sebagaimana telah ditetapkan di
dalam Rencana Stratejik (Renstra) BKPM Tahun 2010-2014.
Sasaran strategis yang ditetapkan di dalam Renstra BKPM tersebut di
atas, seluruhnya telah dapat dicapai dengan baik, melalui berbagai kebijakan,
strategi dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja dilingkungan BKPM.
Secara umum dapat disampaikan bahwa capaian realisasi investasi

yang merupakan outcome (goal) BKPM dalam rangka konstribusi bagi peningkatan
perekonomian nasional, meningkat sangat signifikan baik dibandingkan dengan
target yang telah ditetapkan di dalam Renstra maupun bila dibandingkan dengan
realisasi investasi tahun 2009.
Namun demikian, mengingat target realisasi investasi yang ditetapkan

oleh Kepala BKPM tahun 2011, meningkat 15% dari realisasi investasi tahun 2010,
yaitu dari realisasi investasi sebesar Rp 208,5 triliun tahun 2010, menjadi Rp 240
triliun tahun 2011, maka masih diperlukan berbagai upaya yang harus dilakukan
dalam tahun 2011, baik yang menyangkut penyempurnaan kebijakan yang terkait
investasi, perbaikan pelayanan investasi, pemberian berbagai tambahan fasilitas
fiskal bagi kegiatan penanaman modal, percepatan pembangunan berbagai
infrastruktur, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, agar target
tersebut dapat tercapai.
Disamping

itu,

masih diperlukan upaya peningkatan kualitas
pelaksanaan promosi penanaman modal baik di dalam negeri maupun di luar
negeri, dalam rangka menyebarkan informasi potensi investasi Indonesia dan iklim
Laporan Akuntabilitas Kinerja BKPM
Tahun 2010

i
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investasi yang kondusif, sehingga menarik minat investor untuk menanamkan
modalnya di Indonesia.
Demikian, semoga laporan akuntabilitas kinerja ini dapat memberikan
manfaat.
Jakarta, 31 Januari 2011
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Kepala,

Gita Irawan Wirjawan

Laporan Akuntabilitas Kinerja BKPM
Tahun 2010
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Ikhtisar Eksekutif

Pemerintah menetapkan prioritas nasional di bidang penanaman modal

”menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing dan
meningkatnya realisasi penanaman modal di seluruh wilayah Indonesia”.
yaitu

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan berbagai penataan dan

penyempurnaan berbagai kebijakan sektor terkait, perkuatan koordinasi antar
pengambil keputusan sampai kepada perbaikan prosedur perizinan yang
keseluruhannya dalam rangka mewujudkan kepastian hukum serta memudahkan
pelayanan kepada para penanam modal.
Selain

itu,

dilakukan juga kajian yang terus-menerus terhadap
pengembangan insentif penanaman modal yang tujuannya adalah untuk
memperkuat daya saing investasi di berbagai sektor, dan yang tidak kalah
pentingnya adalah perbaikan infrastruktur penunjang bagi terciptanya iklim
investasi yang kondusif yang mampu membangun kekuatan struktur perekonomian
nasional. Kecenderungan arus investasi dunia saat ini hanya akan mengalir ke
negara maupun daerah yang menjanjikan prospek keuntungan, menawarkan
kemudahan dan pelayanan yang lebih baik.
Kondisi

iklim

investasi

Indonesia sepanjang tahun 2010 telah
menunjukkan perbaikan, hal ini tercermin dari hasil survey World Economic Forum
(2010 – 2011) tentang perbandingan daya saing global yang menempatkan
Indonesia di peringkat 44, lebih baik 10 tingkat dari peringkat Indonesia di tahun
2009-2010 yang menempati peringkat 54 dari 133 negara di dunia.
Terdapat sekitar 100 indikator yang digunakan dalam survei tersebut,

yang direfleksikan dalam 12 pilar utama daya saing, salah satunya adalah pilar
efisiensi berbisnis disamping pilar utama lainnya yaitu: institusi, infrastruktur,
stabilitas makroekonomi, kesehatan dan pendidikan utama, pendidikan tinggi dan
pelatihan, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, ukuran pasar, dan
inovasi.
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Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif seperti yang

dijelaskan sebelumnya dan berdasarkan amanat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, BKPM telah menyusun suatu Rencana
Umum Penanaman Modal (RUPM) yang berisikan pemikiran strategis serta arah
kebijakan makro dan langkah-langkah penting berkaitan dengan peningkatan
kualitas dan kuantitas penanaman modal ke depan (white paper).
RUPM diharapkan akan menjadi dokumen perencanaan jangka panjang

(15 tahun) yang komplementer terhadap perencanaan sektor dan menjadi referensi
bagi perencanaan penanaman modal pusat dan daerah serta dunia usaha. Berfokus
pada pangan, energi dan infrastruktur, implementasi RUPM dilakukan secara paralel
mulai dari strategi jangka pendek seperti quick wins (low hanging fruits), akselerasi
pembangunan infrastruktur dan energi, industrialisasi skala besar menuju strategi
jangka panjang, yaitu ekonomi berbasis pengetahuan.
Perumusan

RUPM

telah melalui
stakeholders (interdep, dunia usaha, akademisi).

proses

pembahasan

dengan

Keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran strategis BKPM dalam tahun

2010 dapat dilihat dari indicator sebagai berikut :
1.

Realisasi Investasi PMDN/PMA Meningkat
a. Realisasi investasi PMDN/PMA yang berhasil dicapai seluruhnya sebesar
Rp. 208,5 triliun, yang terdiri dari realisasi investasi PMDN sebesar Rp 60,5
triliun dan realisasi investasi PMA sebesar Rp 148,0 triliun.
Dibandingkan dengan target realisasi investasi tahun 2010 yang ditetapkan
dalam Renstra BKPM Tahun 2010-2014 sebesar Rp 160,1, terjadi
peningkatan sebesar 30,2%. Sedangkan bila dibandingkan dengan capaian
realisasi investasi tahun 2009 sebesar Rp 135,2 triliun, terjadi peningkatan
sebesar 54,2%.
b. Realisasi investasi di luar Pulau Jawa untuk tahun 2010 sebesar Rp 68,5
triliun, sedangkan realisasi yang sama untuk tahun 2009 sebesar Rp 25,0
triliun. Dengan demikian terjadi peningkatan realisasi investasi di luar
Pulau Jawa sebesar 174%.

Laporan Akuntabilitas Kinerja BKPM
Tahun 2010

iv

Indonesia Investment Coordinating Board

Penyebaran realisasi investasi di luar Pulau Jawa tahun 2010 mencapai
32,9% atau Rp 68,5 triliun dari total realisasi investasi, sedangkan
penyebaran realisasi investasi di luar Pulau Jawa tahun 2009 hanya
mencapai sebesar 18,5% atau 25,0 triliun dari total realisasi investasi
sebesar Rp 135,2 triliun.
c. Realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia selama tahun 2010 mencapai
463.012 orang yang terdiri dari proyek Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) sebanyak 133.053 orang, dan untuk proyek Penanaman Modal
Asing (PMA) sebanyak 329.959 orang. Apabila dibandingkan dengan
penyerapan tenaga kerja Indonesia tahun 2009 sebanyak 303.537 orang,
terdapat peningkatan sebesar 52,5%.
d. Terdapat 56 proyek PMDN (32,8%) yang berorientasi ekspor dari 171
proyek PMDN yang telah menyelesaikan seluruh kegiatan investasinya,
dan siap untuk berproduksi komersial. Sedangkan untuk proyek PMA
terdapat 204 proyek (23,1%) yang berorientasi ekspor dari 883 proyek
PMA yang telah menyelesaikan seluruh kegiatan investasinya, dan siap
untuk berproduksi komersial.
2.

SPIPISE Dimanfaatkan Secara Efektif dan Efisien Bagi Pelaksanaan PTSP
a. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik
(SPIPISE) dalam pemberian pelayanan informasi dan perizinan investasi di
pusat dan daerah telah dimanfaatkan bagi pelaksanaan PTSP oleh
investor.
b. Berfungsinya sistem National Single Window on Investment (NSWi) yang
dibuka melalui portal BKPM telah dirasakan manfaatnya oleh investor
dalam penyelesaian pelayanan perizinan investasi.
c. Berfungsinya Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di 33 provinsi
dan 40 kabupaten/kota sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam
Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2010, yang akan dikembangkan lebih
lanjut dalam tahun-tahun berikutnya di kabupaten/kota diseluruh
Indonesia.
d. Memberikan
penghargaan
investasi
kepada
Daerah
yang
menyelenggarakan PTSP di Bidang Penanaman Modal terbaik, dan
Perusahaan PMA/PMDN yang sudah ada, yang bertujuan untuk
mendorong peningkatan iklim investasi di daerah.
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3.

Penetapan Daerah Unggulan Sebagai Daerah Potensial Pengembangan
Investasi
Tahun 2010 BKPM telah menetapkan 7 Daerah Unggulan (Regional
Champions) yaitu: Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Provinsi Papua, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa
Timur, dan Provinsi Riau.
Penetapan daerah unggulan tersebut berdasarkan : perekonomian daerah,
proyek-proyek investasi yang ditawarkan, perangkat daerah untuk
memberikan iklim investasi yang kondusif, ketersediaan sumber daya
manusia, dukungan sarana dan prasarana.
Beberapa proyek penanaman modal yang potensial di daerah unggulan
tersebut antara lain:
a. Jalan Tol akses Balikpapan-Samarinda-Bontang di Provinsi Kalimantan
Timur.
b. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
c. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
d. Peluang tambang emas, dan prospek sumber daya gas dan minyak bumi di
Provinsi Papua.
e. Bandar Udara Internasional Kertajati dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas
Bumi Tampomas di Provinsi Jawa Barat.
f. Rel Kereta Api Terpadu dengan Pelabuhan (Tanjung Api-Api) di Provinsi
Sumatera Selatan.
g. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Provinsi Jawa Timur.
h. Pembangunan Sistem Rel Kereta Api di Provinsi Riau.

4.

Citra Indonesia Sebagai Tujuan Investasi Meningkat
BKPM telah melakukan komunikasi dengan para Opinion Makers serta
Lembaga Pemikir (Think Tank) di negara-negara potensial antara lain Amerika
Serikat, Inggris, dan Singapura dalam rangka memperbaiki citra Indonesia
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sebagai negara tujuan investasi dengan menggunakan tagline “Invest in
Remarkable Indonesia”. Sebagai hasilnya adalah membaiknya persepsi para
investor asing di negara tersebut tentang kondisi Indonesia. Hal ini
ditunjukkan berdasarkan survey yang dilakukan di negara tersebut terhadap
para executive global dengan total penjualan lebih dari US$ 2 Triliun, antara
lain :
a. A.T Kearney Survey (USA).
Posisi Indonesia pada tahun 2009 menempati peringkat 21 dan pada tahun
2010 meningkat menjadi peringkat 20.
b. UK Trade and Investment.
Posisi Indonesia pada tahun 2009 menempati peringkat 6 dan pada tahun
2010 meningkat menjadi peringkat 2.
c. Moody’s Investors Service.
Menaikan peringkat surat utang Indonesia dari Ba2 menjadi Ba1, atau satu
peringkat di bawah Investment Grade. Kenaikan peringkat ini seharusnya
sejak lama karena perekonomian Indonesia terus membaik. Pertumbuhan
ekonomi Indonesia selama ini digerakan oleh pasar domestik yang besar
dan mampu dikelola oleh kebijakan ekonomi yang baik. Saat ini peringkat
utang Indonesia Ba2 untuk mata uang lokal dan mata uang asing. Revisi
prospek menjadi positif dilakukan Moody’s selang tiga bulan setelah
Standard & Poor’s menaikan peringkat kredit Indonesia ke level
tertingginya dalam dua belas bulan terakhir, yakni BB pada 12 Maret 2010.
5.

Kerjasama Penanaman Modal Meningkat
BKPM telah ikut aktif dalam berbagai fora kerjasama di bidang ekonomi
secara bilateral dengan beberapa negara mitra mencakup bidang
perdagangan dan investasi, mengingat Indonesia sebagai salah satu negara
tujuan investasi di lingkungan ASEAN dan Asia Timur, sebagai berikut:
a. BKPM atas nama Pemerintah telah menandatangani Investment Support
Agreement (ISA) antara Indonesia dengan Overseas Private Investment
Corporation (OPIC), sebuah lembaga asuransi investasi yang dimiliki oleh
Amerika Serikat. Kesepakatan ini sebagai wujud komitmen Pemerintah
dalam memberikan perlindungan bagi para investor yang menanamkan
modalnya di Indonesia dan merupakan keinginan bersama untuk
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mendorong kegiatan ekonomi di Indonesia guna meningkatkan
pengembangan sumber daya ekonomi dan kapasitas produktif Republik
Indonesia.
Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Amerika Serikat mengenai Persetujuan Dukungan Penanaman Modal
terdiri dari 7 (tujuh) Pasal dan Pengaturan Pelaksanaan yang terdiri dari
6 (enam) butir.
b. BKPM berpartisipasi aktif dalam perundingan World Trade Organization
(WTO) yang mengkompromikan berbagai kepentingan yang
bertentangan diantara negara anggotanya, khususnya dalam perumusan
Domestic Regulations yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah
pemegang otoritas di Indonesia untuk menerbitkan legislasi nasional
(The right to regulate) yang diperlukan untuk mengamankan
kepentingan nasional dan pembangunan.
c. BKPM melakukan kerjasama dengan OECD dalam Investment Policy
Reviews dalam rangka Encouraging Responsible Business Conduct yang
penerbitan buku diluncurkan pada bulan Maret 2010.
d. Finalisasi penyusunan Reservation List Asia Comprehensive Investment
Agreement (ACIA).
6.

Peraturan di Bidang Penanaman Modal Meningkatkan Kepastian dan
Keamanan Investasi
BKPM telah menyelesaikan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. BKPM juga telah melaksanakan
koordinasi di tingkat Pusat dan Daerah, dengan mengikutsertakan kalangan
dunia usaha, sebagai berikut:
a. Penyelesaian Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar
Bidang Usaha Tertutup dan Daftar Bidang Usaha Terbuka dengan
Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
b. Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman dan
Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang
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merupakan perubahan dari Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun
2009.
c. Kepala BKPM mendapatkan pendelegasian wewenang penerbitan
perizinan di bidang penanaman modal dari 14 Kementerian
d. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian
Perindustrian dalam rangka mendorong investasi pada kegiatan industri
hulu dan pionir dengan memberikan insentif tax holiday.
e. Telah ditandatangani Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalam
Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
570/3727A/SJ; Nomor SE/08/M.PAN-RB/9/2010; Nomor 12 Tahun 2010
tanggal 15 September 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan
Penanaman Modal di Daerah.
7.

Kegiatan Investasi Skala Besar yang Merupakan Prioritas Berdampak Besar
Bagi Perekonomian Nasional
a. Pengembangan proyek investasi di bidang coal to liquid yang saat ini
pada tahap penjajakan untuk kajian bersama antara Sasol South Africa
dengan Pertamina dan PT. Bukit Asam, dengan perkiraan nilai investasi
US$ 5 miliar.
b. Kegiatan investasi di bidang pengembangan rel kereta api khusus
angkutan batubara terpadu Coal Terminal, pembangkit listrik dan
rencana Smelter Alumina di Kutai Timur, Kalimantan Timur oleh MEC
Group dengan perkiraan nilai investasi US$. 4 miliar.
c. Telah diterbitkan persetujuan penanaman modal untuk kegiatan
investasi kerja sama PT. Krakatau Steel dengan POSCO Korea Selatan (PT.
Krakatau Posco) di bidang industri baja yang dengan rencana investasi
awal US$. 2,84 miliar.
d. Kegiatan investasi di bidang oil & gas di Provinsi Kalimantan Timur,
dengan rencana investasi awal sebesar US$ 2,5 miliar.
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Berkaitan dengan penetapan target realisasi investasi PMDN/PMA tahun

2011 sebesar Rp 240,0 triliun, meningkat 15% dari realisasi investasi tahun 2010,
BKPM akan melakukan berbagai upaya agar target tersebut dapat dicapai, antara
lain melalui penyempurnaan kebijakan penanaman modal, peningkatan pelayanan,
dan pemberian berbagai fasilitas fiskal bagi penanaman modal, serta percepatan
pembangunan infrastruktur.

Jakarta, 31 Januari 2011
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Kepala,

Gita Irawan Wirjawan
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LAMPIRAN :
PENGUKURAN KINERJA SASARAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TAHUN 2010
No.

Sasaran Srategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%
%%

1.

Meningkatnya
kualitas
perencanaan
penanaman
modal yang berorientasi pada
peningkatan daya saing

1. Jumlah daerah yang
mempunyai perencanaan
penanaman modal sesuai
dengan Rencana Umum
Penanaman Modal
(RUPM)

33 Provinsi

33 Provinsi

100

2. Jumlah daerah yang

33 Provinsi

33 Provinsi

1. Jumlah peraturan
/keputusan Kepala BKPM

3 Peraturan

3 Peraturan

100

2. Jumlah usulan peraturan
di bidang penanaman
modal

5 Usulan
Peraturan

5 Usulan
Peraturan

100

3. Presentase / jumlah
daerah yang
melaksanakan peraturan
penanaman modal

33 Provinsi

33 Provinsi

100

Peringkat 54
(WEF)

Peringkat 44
(WEF)

122,7

Peringkat 129
(IFC)/ World
Bank

Peringkat
122 (IFC)/
World Bank

105,7

Peringkat 51
(IMD)

Peringkat 42
(IMD)

2 MoU
kerjasama
Penanaman
modal

2 MoU
kerjasama
Penanaman
modal

3 kesepakatan kerjasama

3
kesepakatan
kerjasama

100

melaksanakan
penanaman modal yang
sesuai dengan RUPM

2.

3.

Tersedianya rumusan kebijakan
sebagai bahan masukan bagi
penyempurnaan
kebijakan
penanaman
modal
yang
diarahkan pada peningkatan
daya saing

Meningkatnya citra Indonesia
sebagai
Negara
tujuan
penanaman
modal
yang
prospektif dan kondusif

1. Peringkat Negara
Indonesia dibidang
penanaman modal
2. Indeks kemudahan
berusaha (Ease of doing
business) RPJMN 2014
3. Indeks daya saing

4.

Meningkatnya
penanaman modal

kerjasama

1. Jumlah MoU kerjasama
Penanaman modal

121,4

2. Jumlah kerjasama
penanaman modal

100

100
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penanaman
modal

penanaman
modal

20 UKM
dengan PMA
20 UKM
dengan PMDN

20 UKM
dengan PMA
20 UKM
dengan
PMDN

1. Waktu pelayanan
penanaman modal yang
efektif dan efisien

1-7 hari

1-7 hari

100

2. Jumlah permohon-an
penanaman modal yang
disetujui/dapat
diselesaikan

6.500
Permohonan

6.500
Permohonan

100

Meningkat

Meningkat

100

Rp 160,1
trilyun

Rp 160,1
trilyun

100

Meningkat

48,9%

Meningkat

23,8%

Meningkat

246%

WTP

WTP

100

100%

100%

100

3. Jumlah penjodohan
(match making) UKM
dengan PMA/PMDN

5.

Meningkatnya
kualitas
pelayanan penanaman modal
yang
berorientasi
pada
peningkatan daya saing

3. Survey kepuasan
pelayanan masyarakat

6.

Meningkatnya realisasi dan
diversifikasi penanaman modal

1. Realisasi penanaman
modal
2. Rasio penanaman modal
jawa terhadap luar jawa
3. Rasio penanaman modal
primer terhadap
sekunder dan tersier

100

4. Rasio penanaman modal
PMA terhadap PMDN

7.

Meningkatnya
kualitas
program/kegiatan
dan
anggaran
serta
evaluasi
program/kegiatan BKPM

1. Opini BPK

Meningkatnya
sarana
prasarana
kerja
dibutuhkan

1. Sarana SPIPISE diseluruh
Indonesia

144 unit

144 unit

100

2. Jumlah kabupaten yang
telah dilengkapi dengan
sarana SPIPISE

33 Propinsi
50 Kab/Kota

33 Propinsi
50 Kab/Kota

100

dan
yang

2. Presentase kesesuaian
pelaksanaan kegiatan
dengan perencanaan

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2010
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2010

: Rp 428.662.735.000,0
: Rp 378.271.371.900,0
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KATA PENGANTAR

Laporan akuntabilitas kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Tahun 2009, disusun berdasarkan Instruksi Presiden R.I. Nomor 7 Tahun 1999,
disajikan dengan menggunakan standar penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
yang baku, sebagaimana dimaksud di dalam Surat Keputusan Kepala Lembaga
Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan akuntabilitas kinerja ini, menguraikan hal-hal pokok berkaitan
dengan pelaksanaan tugas, fungsi, peran dan kewenangan Badan Koordinasi
Penanaman Modal selama tahun 2009, serta penjelasan mengenai pencapaian
tujuan BKPM sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Stratejik (Renstra)
BKPM Tahun 2005-2009. Penjelasan tersebut kami anggap perlu, berkenaan dengan
berakhirnya masa Renstra tersebut.

Dengan memperhatikan realisasi pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran
sebagaimana diuraikan di dalam isi laporan akuntabilitas ini, dapat diambil
kesimpulan bahwa secara umum target yang telah ditetapkan sebelumnya,
seluruhnya dapat dicapai dengan baik.

Upaya peningkatan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal yang
dilakukan selama tahun 2009 telah berjalan dengan baik, sehingga dapat
memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perekonomian nasional
sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009.
Namun demikian, tantangan kedepan diperkirakan lebih besar mengingat target
pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 rata-rata
sebesar 6,3–6,8 % pertahun yang jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi tahun
2005-2009 yaitu 5,6%.
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Berkaitan dengan hal tersebut, BKPM akan terus melakukan berbagai upaya
antara lain melakukan penyempurnaan peraturan dan kebijakan penanaman modal;
meningkatkan kompetensi aparatur; melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada
investor, meningkatkan promosi dan kerjasama investasi; serta melakukan
penyebarluasan potensi dan peluang investasi bekerjasama dengan daerah. Dengan
upaya tersebut diharapkan para penanam modal/investor lebih tertarik untuk
menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga keberadaan BKPM akan dirasakan
manfaatnya oleh seluruh bangsa.
Demikian, semoga laporan akuntabilitas kinerja ini dapat memberikan
manfaat.

Jakarta, 15 Maret 2010
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Kepala,

Gita Irawan Wirjawan
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Ikhtisar Eksekutif
Laporan akuntabilitas kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Tahun 2009, merupakan media pertanggung jawaban kinerja BKPM kepada Bapak
Presiden R.I. dan kepada publik, yang disampaikan melalui Bapak Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam laporan
akuntabilitas tersebut disampaikan keberhasilan pencapaian kinerja sasaran dan
kegiatan BKPM Tahun 2009, kendala yang dihadapi dan permasalahan yang terjadi,
serta upaya yang akan dilakukan dalam tahun-tahun berikutnya dalam rangka
mengatasi kendala yang ada, termasuk upaya untuk meningkatkan kinerja.
Tujuan dan sasaran yang akan dicapai maupun kegiatan-kegiatan yang
dilakukan, telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan Rencana Stratejik BKPM Tahun
2005 – 2009, yang disusun dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009 sebagai pedoman utama, serta
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009, disesuaikan dengan “core business”
BKPM sebagaimana dijabarkan dalam tugas pokok, fungsi, kewenangan dan peran
BKPM.
Salah satu prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
yang berkaitan dengan masalah investasi adalah : ”Peningkatan Investasi dan Ekspor
Non Migas” dan sasaran yang hendak dicapai dalam upaya meningkatkan investasi
tersebut adalah “terwujudnya iklim investasi yang kondusif dan kompetitif” sehingga
mampu meningkatkan investasi dalam bentuk Pembentukan Modal Tetap Domestik
Bruto (PMTB) sebesar 12,1 %.
Untuk mencapai sasaran pemerintah tersebut di atas, perlu dilakukan
perbaikan iklim investasi yang diarahkan pada penyederhanaan prosedur,
penciptaan iklim investasi yang kondusif, dan peningkatan daya tarik investasi agar
investasi tumbuh tinggi, melalui kegiatan :

(1)

penyederhanaan prosedur,

peningkatan pelayanan dan pemberian fasilitas penanaman modal;
pelayanan penanaman modal;

(3)

(2)

pengendalian

peningkatan promosi investasi di dalam negeri;

peningkatan promosi investasi di luar negeri;

(5)

(4)

peningkatan kerjasama penanaman

modal. (6) pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
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pengembangan “Indonesia Promotion Office (IPO)”;
peningkatan sarana dan prasarana;

(9)

(8)

pembangunan/ pengadaan/

sinkronisasi dan harmonisasi peraturan-

peraturan yang terkait dengan pengembangan penanaman modal;
peta komoditi unggulan;

(11)

(10)

penyusunan

perencanaan dan pengembangan penanaman modal;

dan (12) peningkatan kapasitas kelembagaan investasi. Hal-hal tersebut di atas, telah
dicapai dengan baik, sebagaimana diuraikan di dalam penjelasan lebih lanjut dalam
Bab III Akuntabilitas Kinerja.
Keberhasilan kinerja BKPM dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis
organisasi sesuai dengan sasaran pemerintah tahun 2009 yang diselaraskan dengan
visi BKPM dalam Renstra 2005-2009 yaitu ”terwujudnya Indonesia sebagai negara
tujuan investasi yang menarik” dapat ditunjukkan melalui 4 (empat) Indikator
Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :
1. Jumlah persetujuan investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN)
meningkat
Capaian persetujuan investasi PMDN tahun 2009 adalah sebesar Rp 195,50
trilyun, meningkat 47,11% jika dibandingkan dengan target renstra sebesar Rp
103,4 trilyun. Selanjutnya, jika nilai persetujuan investasi PMDN tahun 2009
dibandingkan dengan nilai persetujuan investasi PMDN tahun 2008 sebesar Rp
151,30 trilyun, maka terjadi peningkatan sebesar 29,21%.
2. Jumlah persetujuan investasi penanaman modal asing (PMA) sedikit menurun
Capaian persetujuan investasi PMA tahun 2009 adalah sebesar Rp 210,60 trilyun,
jika dibandingkan dengan target renstra sebesar Rp 242,1 trilyun, maka nilai
persetujuan PMA lebih rendah 14,95%. Selanjutnya, jika nilai persetujuan
investasi PMA tahun 2009 dibandingkan dengan nilai persetujuan investasi PMA
tahun 2008 sebesar Rp 333,00 trilyun, maka terlihat ada penurunan sebesar
36,76%.
Penurunan persetujuan investasi tersebut disebabkan oleh adanya imbas krisis
ekonomi global yang dialami oleh banyak negara termasuk Indonesia, penilaian
internasional tentang Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang masih tinggi, sehingga
para investor menunda keputusan untuk melakukan investasi di Indonesia.
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Total nilai persetujuan investasi PMDN dan PMA selama tahun 2009 mencapai Rp
406,10 trilyun, jika dibandingkan dengan target Renstra 2005-2009 sebesar Rp
345,74 trilyun, nilai persetujuan investasi tahun 2009 meningkat Rp 60,36 trilyun
atau 17,46%. Selanjutnya, jika total nilai persetujuan investasi PMDN dan PMA
tahun 2009 dibandingkan dengan total nilai persetujuan investasi PMDN dan
PMA tahun 2008 sebesar Rp 484,30 trilyun, maka terlihat ada penurunan sebesar
19,25%.
3. Jumlah PMDN yang merealisasikan investasi meningkat
Capaian realisasi investasi PMDN tahun 2009 sebesar Rp 37,8 trilyun, jika
dibandingkan dengan target renstra sebesar Rp 38,1 trilyun, maka nilai realisasi
investasi PMDN lebih rendah 0,79%. Selanjutnya, jika nilai realisasi investasi
PMDN tahun 2009 dibandingkan dengan nilai realisasi investasi PMDN tahun
2008 sebesar Rp 20,40 trilyun, maka terjadi peningkatan sebesar 85,29%.
4. Jumlah PMA yang merealisasikan investasi menurun
Capaian realisasi investasi PMA tahun 2009 sebesar Rp 98,1 trilyun, jika
dibandingkan dengan target renstra sebesar Rp 55,8 trilyun, maka nilai realisasi
investasi PMA meningkat 75,81%. Selanjutnya, jika nilai realisasi investasi PMA
tahun 2009 dibandingkan dengan nilai realisasi investasi PMA tahun 2008
sebesar Rp 134,10 trilyun, maka terlihat ada penurunan sebesar 26,85%.
Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya krisis ekonomi global yang
mengimbas secara langsung ke Indonesia, fluktuasi nilai tukar mata uang rupiah
terhadap US dolar, kelangkaan US dolar di pasar internasional, sehingga para
investor masih menunda keputusan untuk merealisasikan rencana investasinya di
Indonesia.
Total nilai realisasi investasi PMDN dan PMA selama tahun 2009 mencapai Rp
135,90 trilyun, jika dibandingkan dengan target Renstra BKPM periode 2005 –
2009, realisasi investasi tahun 2009 meningkat Rp 55,6 trilyun atau 69,24 %.
Selanjutnya, jika total nilai realisasi investasi PMDN dan PMA tahun 2009
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dibandingkan dengan total nilai realisasi investasi PMDN dan PMA tahun 2008
sebesar Rp 154,50 trilyun, maka terlihat ada penurunan sebesar 12,03%.
Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA tahun 2009 mencapai 1.469 proyek
dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 303.537 orang. Jumlah tenaga kerja
tersebut tidak termasuk tenaga kerja yang dipekerjakan dalam kegiatan
pembangunan proyek PMDN dan PMA yang masih dalam tahap pembangunan
proyek (belum berproduksi komersial).
Jumlah nilai persetujuan dan realisasi investasi yang disebutkan di atas, tidak
termasuk investasi untuk sektor Minyak dan Gas Bumi, Perbankan, Lembaga
Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Pertambangan dalam rangka
Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara, investasi
Porto Folio dan investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis.
Faktor-faktor kinerja lainnya yang juga dapat dijadikan sebagai tolok ukur
pendukung pencapaian tujuan dan sasaran BKPM sesuai dengan sasaran pemerintah
dalam RKP tahun 2009 adalah sebagai berikut :
1. Ketepatan waktu penyelesaian pelayanan penanaman modal meningkat.
Rata-rata waktu penyelesaian permohonan pelayanan dan perizinan penanaman
modal hanya mencapai 5 hari dibandingkan dengan target penyelesaian 10 hari
dalam SOP atau mengalami percepatan 100%. Peningkatan efektivitas pelayanan
penanaman modal ini telah dilakukan melalui penyederhanaan prosedur
pemberian perizinan penanaman modal dan penyempurnaan terhadap SOP
menjadi lebih sederhana, transparan, dan dengan waktu penyelesaian yang lebih
cepat. Pelayanan penanaman modal dilakukan dengan sistem otomasi/
komputerisasi melalui front office dan back office. Selain itu, dalam rangka
peningkatan pelayanan tersebut juga telah disiapkan sarana pelayanan yang
lebih baik.
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2. Pemberian stimulus penanaman modal tetap menarik bagi investor.
Peningkatan pelayanan fasilitas penanaman modal, juga dilakukan melalui
pemberian fasilitas penanaman modal dalam bentuk keringanan bea masuk atas
impor barang modal (peralatan & mesin) bagi proyek PMDN dan PMA yang
sedang melakukan pembangunan proyeknya. Fasilitas keringanan bea masuk
juga diberikan atas impor bahan baku bagi proyek yang mulai melaksanakan
kegiatan komersialnya.
3. Perkembangan nilai realisasi investasi PMDN dan PMA menunjukkan tren yang
semakin meningkat
Perkembangan nilai realisasi penanaman modal menunjukkan tren yang
meningkat, terlihat dari data sejak 1990-2009.
4. Penyediaan informasi penanaman modal terkini lebih ditingkatkan
Informasi penanaman modal terkini mengenai regulasi; potensi sumber daya dan
peluang usaha daerah dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi Indonesia,
secara berkesinambungan ditingkatkan melalui penyusunan peta komoditi
unggulan; pemetaan investasi sektor-sektor unggulan bidang industri baja,
otomotif, perkapalan dan elektronika, industri petrokimia terintegrasi dengan oil
refinerynya, industri bahan baku farmasi, industri nikel, elektronika dan
komponennya, cluster industri makanan dan minuman; dan pemetaan investasi
industri agro diantaranya pengembangan investasi CPO, kakao dan karet serta
energi alternatif.
5. Peningkatan promosi investasi dilakukan lebih terarah dan targeted.
Peningkatan promosi investasi dilaksanakan dalam rangka penyebarluasan
informasi, potensi dan peluang penanaman modal di dalam dan luar negeri yang
dilaksanakan secara efisien dan efektif, termasuk pelaksanaan koordinasi
promosi antara pusat dan daerah melalui pelaksanaan market research kebijakan
dan insentif penanaman modal negara pesaing, pelaksanaan market intelligence
kebijakan dan potensi penanaman modal negara target promosi, pendirian
Indonesian Investment Promotion Centre (IIPC), pelaksanaan fasilitasi minat
investasi sebagai tindak lanjut penerimaan misi investasi, pelaksanaan Marketing
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Investasi Indonesia (MII), pelaksanaan rebranding dalam rangka membangun
citra Indonesia melalui media dalam negeri dan internasional, penyelenggaraan
Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) dan seminar investasi, penyelenggaraan
talkshow, penerimaan dan pendampingan misi investasi dari luar negeri,
penyelenggaraan pameran di dalam dan luar negeri serta penyiapan dan
penyeberluasan sarana promosi dalam bentuk media cetak dan elektronik
(website). Seluruh kegiatan promosi investasi tahun 2009, telah memberikan
hasil yang sangat signifikan dalam menarik investasi ke Indonesia, terlihat dari
meningkatnya persetujuan dan realisasi investasi.
6. Kesepakatan kerjasama dan fasilitasi penanaman modal di dalam dan luar
negeri meliputi regional, bilateral dan multilateral di bidang penanaman modal
sangat penting untuk dicapai.
Selama ini BKPM telah melaksanakan berbagai kegiatan kerjasama dalam rangka
memperjuangkan posisi Indonesia dalam perundingan dengan pihak asing
dibidang penanaman modal. Kerasnya persaingan antar negara untuk menarik
investasi asing ke negaranya sendiri memerlukan upaya yang terus menerus agar
kelangsungan investasi Indonesia dapat dijaga dengan baik, dengan harapan
investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia jumlahnya akan
meningkat. Dalam tahun 2009, BKPM telah mengikuti perundingan kerjasama
penanaman modal yang menghasilkan 84 laporan, meningkat 123,53%
dibandingkan dengan target sebelumnya.
7. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
sudah mulai diterapkan.
SPIPISE ini dimaksudkan untuk membantu penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) dalam rangka menciptakan transparansi informasi, kemudahan,
penyederhanaan dan percepatan proses penyelesaian perizinan penanaman
modal. Dalam tahun 2009 telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 tahun
2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang penanaman modal,
diikuti dengan penerbitan 4 Peraturan Kepala BKPM dan 15 Peraturan tentang
pelimpahan/pendelegasian

wewenang

dari

Kementerian/Lembaga
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penanaman modal. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan investasi di
Indonesia.
8. Penyempurnaan peraturan penanaman modal dan pemberian dalam kepastian
hukum meningkat.
Badan Koordinasi Penanaman Modal telah melakukan sinkronisasi pelaksanaan
Undang-Undang Penanaman Modal dan harmonisasi kebijakan di pusat dan
daerah. Selain itu, dilakukan pula kajian-kajian hukum penanaman modal asing
untuk digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan peraturan kebijakan
bidang penanaman modal; dan memberikan bantuan hukum serta penyelesaian
sengketa hukum yang dihadapi oleh penanam modal.
9. Pengembangan penanaman modal melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
akan ditingkatkan
Salah satu alternatif pengembangan investasi ke depan adalah pengembangan
investasi yang diarahkan sejalan dengan telah diundangkannya Undang-Undang
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman
Modal akan senantiasa bekerjasama dan berkoordinasi dengan instansi teknis
terkait.
Dalam rangka menyikapi tahun 2010 dan sejalan dengan meningkatnya
target pertumbuhan ekonomi, maka target investasi akan semakin meningkat pula.
Oleh karena itu harus dilakukan upaya sungguh-sungguh, sehingga peran BKPM
dapat dirasakan manfaatnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
melalui upaya peningkatan realisasi investasi. Selanjutnya berkaitan dengan hal
tersebut di atas, dan dengan mempertimbangkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2010 sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan bidang investasi, Badan
Koordinasi Penanaman Modal akan melakukan upaya stratejik, antara lain sebagai
berikut :
1. Melakukan koordinasi intensif dengan instansi terkait dalam rangka mendorong
percepatan penyelesaian peraturan dan kebijakan pemerintah yang terkait
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dengan penanaman modal, pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana
lain yang dibutuhkan investor.
2. Meningkatkan upaya promosi investasi terpadu dan kerjasama investasi di dalam
dan luar negeri.
3. Memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam perundingan kerjasama di
bidang penanaman modal, melalui upaya koordinasi dengan interdep instansi
sektor terkait dan juga dengan dunia usaha untuk menyusun posisi Indonesia
dalam menghadapi setiap kerjasama/perundingan/perjanjian internasional guna
peningkatan investasi.
4. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap proyek penanaman modal,
termasuk membantu penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh investor.
5. Menyiapkan potensi investasi unggulan yang prospektif bagi investor
diantaranya:
a) Master plan investasi industri manufaktur; pengembangan investasi industri
pupuk, semen, smelter tembaga; industri perkapalan untuk mendukung
transportasi gas;
b) Pengembangan investasi food estate; bahan bakar nabati;
c) Pemetaan dan pengembangan investasi pelabuhan untuk ekspor.
6. Mengintensifkan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang
penanaman modal di pusat dan daerah.
7. Meningkatkan kompetensi aparatur di pusat dan daerah, khususnya untuk
meningkatkan pelayanan dan operasional Sistem Pelayanan Informasi Perizinan
Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
Dari upaya-upaya tersebut diharapkan investasi Penanaman Modal Dalam
Negeri dan Penanaman Modal Asing masih akan tumbuh, sehingga dapat
memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Jakarta,
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LAMPIRAN :
PENGUKURAN KINERJA SASARAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TAHUN 2009

No.

SASARAN

(1)
1.

2.

3.

1. Meningkatnya
promosi dan
kerjasama
penanaman
modal

2. Meningkatnya
Investasi

3. Meningkatnya
daya tarik
penanaman
modal

INDIKATOR
SASARAN

RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
(TARGET)

REALISASI

PERSENTASE
PENCAPAIN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

o Jumlah
persetujuan
penanaman
modal dalam
negeri

Rp.103,42
triliyun

Rp.195,50
trilyun

189,04

o Jumlah
persetujuan
penanaman
modal asing

Rp.242,32
trilyun

Rp.210,60
trilyun

86,91

o Jumlah PMDN
yang
merealisasikan
investasi

Rp.38,09
trilyun

Rp.37,80
trilyun

99,24

o Jumlah PMA
yang
merealisasikan
investasi

Rp.56,03
trilyun

Rp.97,20
trilyun

173,48

o Jumlah sektor /
bidang usaha di
daerah yang
diminati
investor

24 sektor
PMDN
24 sektor PMA

22 sektor
PMDN
23 sektor PMA

91,67

o Jumlah investor
yang berminat
pada komoditi
investasi yang
dipamerkan /
dipromosikan

140 Letter Of
Intent

140 Letter Of
Intent

100,00

o Jumlah investor
/ perusahaan
yang
memanfaatkan
kebijakan /
stimulus di
bidang
penanaman
modal

126 Proyek
PMDN
187 proyek
PMA

110 proyek
PMDN
138 proyek
PMA

87,30

o Jumlah stimulus
investasi yang
dimanfaatkan

US$.10,9
milliar PMDN
US$.32,4

5,4 milliar
PMDN
22,5 milliar

49,54
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oleh investor

4.

milliar PMA

PMA

o SP Baru,
Perluasan dan
Merger /alih
status

10 Hari

5 Hari

200,00

o SP Alih Status

7 Hari

5 Hari

140,00

o SP Perubahan
dan KPPA

5 Hari

4 Hari

125,00

10 Hari

6 Hari

166,00

o APIT

5 Hari

3 Hari

166,00

o RPTK,
TA.01.IMTA

4 Hari

3 Hari

133,00

14 Hari

5 Hari

280,00

o Jumlah
prosedur
perizinan
penanaman
modal yang
disederhanakan

7 SOP

18 SOP

257,14

o Jumlah
peraturan
penanaman
modal yang
disempurnakan

1 peraturan

20 peraturan

2000,00

33 daerah

3 daerah

9,10

35 kasus

24 kasus

68,57

4. Meningkatnya
o Ketepatan
pelayanan
waktu
penanaman
penyelesaian
modal yang lebih
perizinan
efektif
penanaman
modal

o Izin Usaha Tetap

o Pabean

5.

5. Meningkatnya
koordinasi
penanaman
modal

o Jumlah daerah
yang
menerapkan
kebijakan
penanaman
modal
pelayanan
terpadu satu
pintu

6.

6. Meningkatnya
pemahaman
aparatur
daerah,
perusahaan
PMA dan
PMDN
terhadap

o Jumlah
permasalahan di
bidang
penanaman
modal yang
berhasil
diselesaikan

Laporan Akuntabilitas Kinerja BKPM
Tahun 2009

xii

Indonesia Investment Coordinating Board
ketentuan
pelaksanaan
penanaman
modal
7.

8.

7. Meningkatnya
kualitas
pelaksanaan
pola-pola
kemitraan
UKM pada
proyek
penanaman
modal

Jumlah kemitraan
UKM dengan PMA
dan PMDN yang
menerapkan
rekomendasi pola
kemitraan yang
saling
menguntungkan

60 UKM PMA
700 UKM
PMDN

37 UKM PMA

61,67

795 UKM
PMDN

113,57

8. Terciptanya
standarisasi
pelayanan
penanaman
modal

Jumlah daerah
yang menerapkan
SOP pelayanan
penanaman modal

33 provinsi
500 Kab/ Kota

3 Provinsi
-

9,09

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2009
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2009
Sisa Anggaran (Penghematan)

: Rp 376.815.006.000,0 (100,00 %)
: Rp 311.602.419.289,0 ( 82,69 %)
: Rp 65.212.586.711,0 ( 17,31 %)
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KATA PENGANTAR
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2012, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas
antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.
Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban
menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Penyusunan Laporan Keuangan Badan Koordinasi Penanaman Modal mengacu pada Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya
telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada par a
pemakai

laporan

khususnya

sebagai

sarana

untuk

meningkatkan

akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan
Koordinasi Penanaman Modal. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk
memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

REVIU LAPORAN KEUANGAN
OLEH INSPEKTORAT
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) melakukan reviu terhadap Laporan Keuangan sebelum Laporan Keuangan tersebut disampaikan

kepada Kepala BKPM dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan serta Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK).
Standar reviu Laporan Keuangan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu atas
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Reviu oleh Inspektorat dilakukan dengan tujuan
untuk membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan BKPM,
dan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi yang
disajikan, serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan Sistem Akuntansi
Pemerintahan (SAP), sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas.
Keyakinan terbatas mengenai akurasi dan keandalan informasi antara lain dilakukan dengan
membandingkan saldo akun Laporan Keuangan terhadap buku besar dan terhadap laporan pendukung
lainnya, menilai proses rekonsiliasi internal antara data transaksi keuangan dengan data transakni
Barang Milik Negara (BMN), dan menilai proses inventarisasi BMN oleh unit akuntansi. Keyakinan
terbatas atas keabsahan informasi yang disajikan diperoleh dengan menilai proses verifikasi dokumen
sumber transaksi keuangan atau transaksi BMN, dan menilai proses otorisasi dokumen transaksi
keuangan atau transaksi BMN. Sedangkan keyakinan terbatas atas pengakuan, pengukuran, dan
pelaporan transaksi keuangan diperoleh dengan menilai penyajian akun-akun dalam Laporan Keuangan
berdasarkan SAP.
Reviu dilakukan atas semua Laporan Keuangan BKPM baik Laporan Keuangan Semester maupun
Laporan Keuangan Tahunan.

PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN BKPM
OLEH BPK RI
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan BKPM untuk
setiap tahun anggaran berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, yaitu dalam rangka memperoleh
keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Pemeriksaan tersebut meliputi
pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan
oleh BPK juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi yang signifikan

yang dibuat oleh BKPM, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian
atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian
terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
Menurut opini BPK, laporan keuangan BKPM Tahun 2008 s.d. Tahun 2013 “Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)”, dalam semua hal yang material, posisi keuangan (Neraca) BKPM tanggal 31 Desember untuk tahun-tahun
tersebut, dan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Terhadap hal-hal yang merupakan temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, telah dilakukan tindak
lanjut oleh BKPM, baik berupa perbaikan dalam penyajian Laporan Keuangan maupun tindak lanjut atas temuan
dan rekomendasi terhadap kepatuhan peraturan perundangan-undangan dan sistem pengendalian intern.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) DAN
NERACA BKPM
1.

Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Tahun 2013
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) :
Kode

Uraian Program

065.01.01

Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM

065.01.02
065.01.06

Anggaran (Rp)

Realisasi Belanja (Rp)

%

202.509.378.000

152.599.021.055

75.35

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur BKPM

50.560.657.000

43.620.628.026

86.27

Program Peningkatan Daya Saing
Penanaman Modal

452.680.638.000

397.574.997.655

87,83

705.750.673.000

593.794.646.736

84,14

Jumlah

b. NERACA BPKM Per-31 DESEMBER 2013 :
Tanggal neraca

Kenaikan/(Penurunan)

NAMA PERKIRAAN
31 Des 2013 (Rp)

31 Des 2012 (Rp)

Rp

%

ASET
Aset Lancar

13.554.016.749

14.454.821.490

(900.804.741)

Aset Tetap

584.069.343.979

745.036.526.922

(160.967.182.943)

(21,61)

-

26.710.468

(26.710.468)

(100,00)

94.627.521.270

88.444.779.950

6.182.741.320

6,99

692.250.881.998

847.962.838.830

(155.711.956.832)

(18,36)

1.536.229.409

5.481.725.134

(3.945.495.725)

(71,98)

12.017.787.340

8.973.096.356

3.044.690.984

33,93

678.696.865.249

833.508.017.340

(154.811.152.091)

(18,57)

690.714.652.589

842.481.113.696

(151.766.461.107)

(18,01)

692.250.881.998

847.962.838.830

(155.711.956.832)

(18,36)

Piutang Jangka Panjang
Aset Lainnya
Jumlah Aset

(6,23)

KEWAJIBAN
Kewajiban jangka Pendek
EKUITAS DANA
Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas Dana Investasi
Jumlah Ekuitas Dana
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

2.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Tahun 2012
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) :
Kode

Uraian Program

065.01.01

Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM

065.01.02
065.01.06

Anggaran(Rp)

Realisasi Belanja(Rp)

%

217.200.127.000

183.156.730.902

84,32

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur BKPM

42.808.200.000

34.780.693.883

81,25

Program Peningkatan Daya Saing
Penanaman Modal

408.704.270.000

350.518.134.233

85,76

668.712.597.000

568.455.559.018

85,01

Jumlah

b. Neraca BKPM Per-31 DESEMBER 2012 :
Tanggal neraca

Kenaikan/(Penurunan)

NAMA PERKIRAAN
31 Des 2012 (Rp)

31 Des 2011 (Rp)

Rp

%

ASET
Aset Lancar

14.454.821.490

8.292.793.187

6.162.028.303

74,30

Aset Tetap

745.036.526.922

679.225.031.194

65.811.495.728

9,68

26.710.468

-

26.710.468

0,00

88.444.779.950

83.118.182.150

5.326.597.800

6,40

847.962.838.830

770.636.006.531

77.326.832.299

10,03

5.481.725.134

2.768.764.474

2.712.960.660

97,98

8.973.096.356

5.524.028.713

3.449.067.643

62,43

833.508.017.340

762.343.213.344

71.164.803.996

9,33

842.481.113.696

767.867.242.057

74.613.871.639

9,71

847.962.838.830

770.636.006.531

77.326.832.299

10,03

Piutang Jangka Panjang
Aset Lainnya
Jumlah Aset
KEWAJIBAN
Kewajiban jangka Pendek
EKUITAS DANA

-

Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas Dana Investasi
Jumlah Ekuitas Dana
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

3.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Tahun 2011
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) :
Kode

Uraian Program

01.01.01

Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM

01.01.02
04.90.06

Anggaran(Rp)

Realisasi Belanja(Rp)

%

153.237.173.000

127.764.094.195

83,38

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur BKPM

10.716.385.000

9.223.336.418

86,07

Program Peningkatan Daya Saing
Penanaman Modal

347.747.532.000

319.655.978.819

91,92

511.701.090.000

456.643.409.432

89,24

Jumlah

b. Neraca BKPM Per-31 DESEMBER 2011 :
Tanggal neraca

Kenaikan/(Penurunan)

NAMA PERKIRAAN
31 Des 2011 (Rp)

31 Des 2010 (Rp)

Rp

%

ASET
Aset Lancar
Aset Tetap
Aset Lainnya
Jumlah Aset

8.292.793.187

5.356.384.142

2.936.409.045

54,82

679.225.031.194

674.429.327.201

4.795.703.993

0,71

83.118.182.150

76.204.309.050

6.913.873.100

9,07

770.636.006.531

755.990.020.393

14.645.986.138

1,93

2.768.764.474

1.766.898.557

1.001.865.917

56,70

KEWAJIBAN
Kewajiban jangka Pendek
EKUITAS DANA
Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas Dana Investasi
Jumlah Ekuitas Dana
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

4.

5.524.028.713

3.589.485.585

1.934.543.128

53,89

762.343.213.344

750.633.636.251

11.709.577.093

1,55

767.867.242.057

754.223.121.836

13.644.120.221

1,80

770.636.006.531

755.990.020.393

14.645.986.138

1,93

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Tahun 2010
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) :
Kode

Uraian Program

01.01.09

Program Penerapan Kepemerintahan yang
Baik

01.01.15

Anggaran(Rp)

Realisasi Belanja(Rp)

%

64.662.670.000

54.636.636.284

84,49

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik

130.268.100.000

116.159.343.233

89,16

04.90.01

Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi

69.388.885.000

61.659.321.646

88,86

04.90.02

Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi

164.343.080.000

145.816.070.703

88,72

428.662.735.000

378.271.371.866

88,24

Jumlah

b. Neraca BKPM Per-31 DESEMBER 2010 :
Tanggal neraca

Kenaikan/(Penurunan)

NAMA PERKIRAAN
31 Des 2010 (Rp)

31 Des 2009 (Rp)

Rp

%

ASET
Aset Lancar
Aset Tetap
Aset Lainnya
Jumlah Aset

5.356.384.142

4.307.548.270

1.048.835.872

24,34

674.429.327.201

647.693.087.710

26.736.239.491

4,12

76.204.309.050

61.807.614.445

14.396.694.605

23,29

755.990.020.393

713.808.250.425

42.181.769.968

5,90

1.766.898.557

4.072.470.152

(2.305.571.595)

(56,61)

KEWAJIBAN
Kewajiban jangka Pendek
EKUITAS DANA
Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas Dana Investasi
Jumlah Ekuitas Dana
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

5.

3.589.485.585

235.078.118

3.354.407.467

1.426,93

750.633.636.251

709.500.702.155

41.132.934.096

5,79

754.223.121.836

709.735.780.273

44.487.341.563

6,26

755.990.020.393

713.808.250.425

42.181.769.968

5,90

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Tahun 2009
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) :
Kode

Uraian Program

01.01.09

Program Penerapan Kepemerintahan yang
Baik

01.01.15

Anggaran(Rp)

Realisasi Belanja(Rp)

%

51.190.000.000

40.238.174.923

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik

120.328.034.000

94.191.894.438

04.90.01

Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi

70.892.200.000

61.017.104.632

04.90.02

Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi

134.404.772.000

116.175.245.245

86,44

376.815.006.000

311.622.419.238

82,70

Jumlah

78,61

78,28
86,07

b. Neraca BKPM Per-31 DESEMBER 2009 :
Tanggal neraca

Kenaikan/(Penurunan)

NAMA PERKIRAAN
31 Des 2009 (Rp)

31 Des 2008 (Rp)

Rp

%

ASET
Aset Lancar
Aset Tetap
Aset Lainnya
Jumlah Aset

4.307.548.270

1.063.187.696

3.244.360.574

305,15

647.693.087.710

636.399.856.458

11.293.231.252

1,77

61.807.614.445

21.341.385.306

40.466.229.139

189,61

713.808.250.425

658.804.429.460

55.003.820.965

8,34

4.072.470.152

266.979.357

3.805.490.795

1.425,38

KEWAJIBAN
Kewajiban jangka Pendek
EKUITAS DANA
Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas Dana Investasi
Jumlah Ekuitas Dana
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

235.078.118

796.208.339

(561.130.221)

(70,47)

709.500.702.155

657.741.241.764

51.759.460.391

7,86

709.735.780.273

658.537.450.103

51.198.330.170

7,77

713.808.250.425

658.804.429.460

55.003.820.965

8,34

