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BAB I.    PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

menyatakan peningkatan penanaman modal diperlukan untuk mengolah potensi 

ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil, dengan menggunakan modal yang 

berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, guna mempercepat pembangunan 

ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia. 

Dalam menghadapi persaingan ekonomi global yang semakin ketat, 

kebijakan penanaman modal harus diarahkan untuk menciptakan daya saing 

perekonomian secara nasional. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan arah 

perencanaan penanaman modal  yang jelas dan jangka panjang yang termuat 

dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). Hal ini 

sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan 

dasar penanaman modal. Kebijakan dasar penanaman modal tersebut diwujudkan 

dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.   

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 

Tentang Rencana Umum Penanaman Modal,  RUPM merupakan dokumen 

perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 

2025. Daerah menindaklanjuti RUPM Nasional dengan menyusun RUPM 

Propinsi dan RUPM Kabupaten/Kota.  

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan 

nasional. Pelaksanaan pembangunan dimaksud memerlukan modal yang 

bersumber dari modal Pemerintah maupun modal masyarakat. Kegiatan 

penanaman modal merupakan langkah awal dalam kegiatan produksi. Untuk 

mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan tingkat 

penanaman modal yang tinggi pula. 

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk: 

a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; 

b) menciptakan lapangan kerja; 
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c) meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; 

d) meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; 

e) meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; 

f) mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; 

g) mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan 

menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar 

negeri; dan 

h) meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2021 dinyatakan Visi Pemerintah 

Kabupaten Bengkulu Utara  pada  tahun 2016-2021 dirumuskan sebagai berikut :  

“Terwujudnya Pemerintahan yang Adil untuk Kesejahteraan Rakyat” 

Pencapaian visi tersebut diwujudkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten 

Bengkulu Utara sebagai berikut :  

1. Membangun pemerintahan yang adil dan berwibawa 

2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas 

3. Membangun Pelayanan masyarakat 

4. Membangun Ekonomi Kerakyatan 

5. Membangun Sumber Daya Manusia 

Pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten Bengkulu Utara tidak 

hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Tetapi juga 

dilaksanakan oleh masyarakat melalui dunia usaha. Dengan diberlakukannya 

otonomi daerah, maka peran pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat 

Kabupaten Bengkulu Utara  menjadi  semakin besar, karena kemampuan 

keuangan pemerintah daerah yang terbatas. Meskipun demikian, potensi 

pembangunan yang dimiliki oleh masyarakat tetap harus diatur dan dikoordinir 

oleh pemerintah daerah, agar usaha yang dilaksanakan tidak menimbulkan 

dampak kerugian dikemudian hari.   

Agar tujuan penyelenggaraan  penanaman modal di Kabupaten Bengkulu 

Utara  dapat tercapai maka pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan dasar 

penanaman modal yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman 

Modal Kabupaten (RUPMK) Bengkulu Utara. Perencanaan merupakan bagian 
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terpenting dari pelaksanaan suatu kegiatan. Dimilikinya perencanaan akan 

memudahkan pengambilan keputusan sesuai arah yang benar, efisien, dan efektif.  

RUPMK Bengkulu Utara  merupakan dokumen perencanaan jangka panjang 

yang bersifat komplementer terhadap perencanaan lintas sektoral (SKPD) dan 

wilayah. Sehingga dapat berfungsi mensinergikan dan mengoperasionalisasikan 

seluruh kepentingan pembangunan terkait bidang penanaman modal di Kabupaten 

Bengkulu Utara.   

Maksud dan tujuan disusunnya RUPMK Bengkulu Utara  agar tidak terjadi 

tumpang tindih dengan penetapan prioritas dari investasi yang akan dipromosikan. 

RUPMK Bengkulu Utara  merupakan dokumen perencanaan penanaman modal 

jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025. 

Tahapan penyusunan RUPMK sesuai dengan Peraturan Kepala Badan 

Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012, di awali 

dengan penyusunan Naskah Akademis sebagai landasan penyusunan RUPMK. 

Serta mengacu kepada Rencana Umum Penanaman Modal Propinsi Bengkulu dan 

prioritas pengembangan potensi Kabupaten Bengkulu Utara. 

Dasar hukum dalam penyusunan Naskah Akademis RUPMK Bengkulu Utara 

adalah:  

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;  

2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah;  

3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  

4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum 

Penanaman Modal;  

5) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RUPM Propinsi dan 

RUPM Kabupaten/Kota; dan 

6) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 9  Tahun 2016 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Bengkulu Utara Tahun 2016 – 2021. 

Ruang lingkup dalam RUPMK Bengkulu Utara terdiri dari Arah Kebijakan 

Penanaman Modal dan Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum 
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Penanaman Modal.  Arah Kebijakan penanaman modal meliputi tujuh elemen 

utama langkah strategis yang akan ditempuh dalam rangka mencapai visi 

penanaman modal nasional, yakni “Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam 

Rangka Terwujudnya Indonesia Mandiri, Maju, dan Sejahtera”, yaitu: 

Peningkatan Iklim Penanaman Modal, Persebaran Penanaman Modal, Fokus 

Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi, Penanaman Modal yang 

Berwawasan Lingkungan, Pemberdayaan UMKM dan Koperasi, Pemberian 

Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal, dan Promosi dan Kerjasama 

Penanaman Modal. 

Sedangkan Peta Panduan implementasi rencana umum penanaman modal 

merupakan peta jalan yang berisikan rencana aksi dalam rangka pencapaian visi 

dan misi tersebut.  Rencana aksi RUPMK terbagi dalam empat fase, yakni: 

• Fase I Jangka Pendek: Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah 

dan cepat menghasilkan; 

• Fase II Jangka Menengah: Percepatan pembangunan infrastruktur dan energi; 

• Fase III Jangka Panjang: Pengembangan industri berskala besar, dan  

• Fase IV Jangka Panjang: Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan. 

1.2  Sistematika Penulisan 

Naskah Akademis RUPM Kabupaten Bengkulu Utara  disusun mengacu 

kepada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik 

Indonesia nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum 

Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal 

Kabupaten/Kota, dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 1.1 Latar belakang 

 1.2 Sistematika Penulisan 

BAB II POTENSI DAN REALITAS 

 2.1 Potensi dan Kondisi Umum Penanaman Modal  

Kabupaten Bengkulu Utara 

 2.2 Kontribusi Penanaman Modal Bagi Pembangunan  

Kabupaten Bengkulu Utara 

 

 2.3 Kondisi Kelembagaan Penanaman Modal  

di Kabupaten Bengkulu Utara 

 2.4 Isu Strategis Terkait Penanaman Modal  
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di Kabupaten Bengkulu Utara 

BAB III VISI DAN MISI PENANAMAN MODAL  

 3.1 Visi  

 3.2 Misi  

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL 

KABUPATEN BENGKULU UTARA 

 4.1 Peningkatan Iklim Penanaman Modal 

 4.2 Persebaran Penanaman Modal 

 4.3 Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan 

Energi  

 4.4 Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan 

 4.5 Pemberdayaan UMKM dan Koperasi  

 4.6 Pemberian Kemudahan dan Insentif Penanaman 

Modal 

 4.7 Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal 

BAB V INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN 

DAN PELUANG 

 5.1 Analisis  SWOT 

 5.2 Sintesis Hasil Analisis 

BAB VI KEBIJAKAN STRATEGIS 

BAB VII KONTRIBUSI MANFAAT EKONOMI, SOSIAL DAN 

LINGKUNGAN BIDANG PENANAMAN MODAL 

PADA PEMBANGUNAN KABUPATEN BENGKULU 

UTARA 

BAB VIII PENUTUP 
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BAB II.   POTENSI DAN REALITAS 

 

 

2.1 Potensi dan Kondisi Umum  

Kabupaten Bengkulu Utara dibentuk berdasarkan Undang-undang Darurat 

Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-

kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan. Terletak di  

koordinat antara 101⁰32′ – 102⁰8′ BT dan 2⁰15′-4⁰LS. Ibu kota Kabupaten 

Bengkulu Utara  terletak di Kecamatan Kota Arga Makmur, berjarak 74 km dari 

ibukota Provinsi Bengkulu. Saat ini, Kabupaten Bengkulu Utara terdiri atas 19 

kecamatan. Peta Kabupaten Bengkulu Utara seperti tampak pada Gambar 2.1 

dibawah ini. 

 

Gambar 2.1 Peta  Kabupaten Bengkulu Utara 

 

Secara geografis wilayah Kabupaten Bengkulu Utara  berbatasan langsung 

dengan Samudera Indonesia sepanjang lebih kurang 239,1 Km. Selengkapnya  

batas-batas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara secara geografis sebagai berikut: 

1) Sebelah Utara dengan Kabupaten Mukomuko; 
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2) Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah; 

3) Sebelah Timur dengan Propinsi Jambi dan Kabupaten Lebong, dan Rejang 

Lebong; dan 

4) Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. 

Berdasarkan data BPS Bengkulu Utara tahun 2015, sektor pertanian masih 

menjadi tulang punggung perekonomian Bengkulu Utara, meskipun peranannya 

mengalami penurunan dari 42,28% menjadi 42,06%.  Sementara di sisi lain, peran 

sektor industri pengolahan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor kontruksi 

dan beberapa sektor ekonomi lainnya mengalami peningkatan. Peningkatan peran 

sektor-sektor diluar sektor pertanian antaralain karena adanya peningkatan 

produktivitas dan konsumsi masyarakat. 

Merujuk pada RUPM Propinsi Bengkulu Tahun 2014-2025, dinyatakan 

bahwa potensi dan kondisi umum wilayah yang berhubungan langsung dengan 

penanaman modal, dapat dikelompokan menjadi tiga bagian, yaitu: 1) kelompok 

potensi yang terkait dengan kepastian dan kenyamanan berusaha, 2) kelompok 

potensi bidang usaha yang bersifat terbuka terhadap investasi dan 3) kelompok 

potensi tanaman pangan, infrastruktur dan energi.  

2.1.1 Kepastian dan Kenyamanan Berusaha 

Guna mencapai tingkat penanaman modal yang tinggi untuk mendukung 

pembangunan, perlu diciptakan suatu kondisi yang menjamin kemudahan 

pelayanan dan perizinan kepada para investor sehimgga tercipta kepastian dan 

kenyamanan berinvestasi.  

Kepastian dan kenyamanan berusaha dibutuhkan oleh investor untuk 

memperoleh jaminan terhadap keamanan aset yang mereka miliki. Melalui 

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara, di Kabupaten Bengkulu Utara 

dibentuk satuan kerja perangkat daerah   yang khusus memberikan pelayanan 

perizinan kepada masyarakat secara terpadu. Sehingga investor akan memperoleh 

kemudahan pelayanan perizinan serta kepastian biaya dan waktu dalam 

pengurusan izin.  
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Sedangkan pengurusan izin usaha  dengan kriteria tertentu dan skala kecil 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara membentuk unit  Pelayanan 

Admistrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Sehingga masyarakat dapat langsung  

mengurus di unit PATEN yang tersedia di semua  kecamatan di Kabupaten 

Bengkulu Utara.  

Kedua sistem ini diselenggarakan bertujuan untuk mempermudah 

masyarakat dalam berusaha, sehingga menciptakan iklim investasi yang kondusif 

di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. 

2.1.2 Potensi Bidang Usaha Terbuka Untuk  Penanaman Modal 

Dalam menentukan bidang usaha terbuka dan tertutup untuk penanaman 

modal, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara berpedoman pada 

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Bidang Usaha yang 

Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang 

Penanaman Modal serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun  2014 tentang Daftar 

Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan 

di Bidang Penanaman Modal.  

Bidang usaha terbuka untuk penanaman modal di Kabupaten Bengkulu 

Utara adalah bidang pertanian, bidang industri, bidang energi dan jasa-jasa. 

Berdasarkan data PDRB Bengkulu Utara tahun 2015,  bidang usaha diluar sektor 

pertanian mengalami pertumbuhan  yang positif. Ini mengindikasikan potensi 

penanaman modal terbuka di luar sektor pertanian. Ini sejalan dengan visi misi 

pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Bengkulu Utara 

tahun 2006-2026.  

Sektor pertanian mencakup lima sub sektor, yaitu Pertanian Tanaman 

Pangan, Perkebunan, Perhutanan, Peternakan, dan Perikanan. Pertanian tanaman 

pangan meliputi padi, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan. Pada tahun 2014, 

produksi padi ladang sebesar 4.535 Ton, sedangkan produksi padi sawah sebesar 

103.562 Ton. Kabupaten Bengkulu Utara memiliki lahan persawahan dengan 

pengairan irigasi mencapai 9.522 Ha dan luas total lahan persawahan yang ada 

14.521 Ha, dengan tanaman padi sebagai komoditas utama. Sub sektor 

perkebunan memiliki potensi untuk dikembangkan di Kabupaten Bengkulu Utara. 
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Hal ini dapat kita lihat pada beragamnya jenis tanaman yang diusahakan oleh 

masyarakat terutama karet, kopi dan kakao. 

Sub sektor perikanan juga menyumbang nilai produksi dalam sektor 

pertanian.  Di Kabupaten Bengkulu Utara sub sektor perikanan disumbang oleh 

kegiatan usaha: budidaya perikanan  tambak, kolam, mina padi dan keramba serta 

usaha perikanan tangkap. Usaha perikanan budidaya ikan laut terdapat  di 

Kecamatan Enggano. Komoditi yang dikembangkan berupa: ikan kerapu dan 

rumput laut. 

Kontribusi sektor industri dalam PDRB Kabupaten Bengkulu Utara tahun 

2014 sebesar 8,58%. Jenis industri yang terdapat di Kabupaten Bengkulu Utara 

berupa industri menengah dan industri kecil yang  tersebar hampir di semua 

kecamatan. Kelompok industri yang berkembang dapat digolongkan dalam: 

Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) dan Industri Logam, Mesin dan 

Aneka Metal (ILMEA).   Kecamatan Kota Arga Makmur merupakan daerah yang 

paling banyak memiliki kelompok industri baik IKAHH maupun ILMEA. 

Selengkapnya data industri formal di Kabupaten Bengkulu Utara dapat di lihat 

pada Tabel 2.1 di bawah ini.  

Tabel 2.1  Data Industri Formal di Kabupaten Bengkulu Utara  

No Kelompok Industri 
Jumlah 

Unit Usaha 

Jumlah 

Tenaga 

Kerja 

(Nilai 000 Rupiah) 

Jumlah 

Investasi 

Produksi Nilai 

Tambah 

A ILMEA      

1 Alat Pertanian dan Logam  18 39 175500 760000 506667 

2 Perbaikan elektronik 
komunikasi dan lainnya 

5 13 14900 85000 56667 

3 Vulkanisir ban 2 3 90000 215000 143333 

4 Barang Perhiasan Pribadi 33 43 1795000 2921000 1947333 

5 Industri batu bata 37 121 416500 23566100 1570733 

6 Industri barang semen 17 54 359500 2261100 1507400 

7 Penjahit pakaian 81 198 2833200 9903325 6602217 

8 Industri batik 1 3 5000 7800 5200 

9 Industri cetak dan penerbitan 37 115 2691370 4591000 3060667 

10 Industri mebel kayu 154 387 3605500 14630600 9753733 

11 Service mesin kendaraan 268 499 7593450 18987200 12658133 

12 Industri bambu dan tempurung 40 109 261200 895818 597212 

13 Penyulingan Nilam 2 5 24000 185000 123333 

14 Pembuatan bak truk 1 3 5000 150000 100000 

15 Show mill 59 200 3614000 12889500 8593000 

 Jumlah 755 1792 Rata-rata Penyerapan TK: 2 orang 
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Lanjutan Tabel 2.1 

No Kelompok Industri 
Jumlah 

Unit Usaha 

Jumlah 

Tenaga 

Kerja 

(Nilai 000 Rupiah) 

Jumlah 

Investasi 

Produksi Nilai 

Tambah 

B IKAHH      

1 Industri giling padi dan olah 
beras 

82 204 1386600 9350000 5968000 

2 Industri tepung 1 2 4500 150000 102000 

3 Industri roti kue kering 47 139 448850 2656800 1491300 

4 Industri gula 130 231 458250 23431664 2043664 

5 Industru pengolahan kopi 48 119 365600 2132772 1005772 

6 Industri tempe tahu 78 246 1460405 1195150 4308592 

7 Industri kerupuk 11 63 105600 1456135 938566 

8 Industri kue basah  3 7 26000 288000 158000 

9 Industri perabot rumah tangga 1 6 15000 40000 30000 

 Jumlah 401 1017 Rata-rata Penyerapan TK: 2 orang 

Sumber: Bengkulu Utara Dalam Angka 2015. 

Merujuk pada RUPM Propinsi Bengkulu tahun 2014-2025 dinyatakan 

bahwa Kabupaten Bengkulu Utara merupakan salah satu kabupaten yang 

memiliki kelompok  industri ILMEA dan IKAHH terbanyak. Dengan rata-rata 

penyerapan tenaga kerja sebanyak 2 orang tenaga kerja. Namun jumlah ini lebih 

kecil jika dibandingkan rata-rata penyerapan tenaga kerja pada bidang industri di 

Propinsi Bengkulu.  

Selain pertanian tanaman pangan, perkebunan juga merupakan salah satu 

sub sektor penyumbang PDRB yang cukup besar di Kabupaten Bengkulu Utara. 

Kesuburan tanah serta iklim yang mendukung membantu perkembangan kegiatan 

perkebunan di Kabupaten Bengkulu Utara. Beberapa perusahaan perkebunan 

besar hingga saat ini telah menanamkan investasinya di Kabupaten Bengkulu 

Utara dengan membuka kawasan-kawasan perkebunan dengan komoditi unggulan 

adalah Kelapa Sawit dan Karet. Usaha Perkebunan di Kabupaten Bengkulu Utara, 

sebagian diusahakan oleh perusahaan perkebunan swasta, dan sebagian lagi oleh 

perkebunan rakyat. 

Kawasan perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh perusahaan swasta 

dan perkebunan kelapa sawit rakyat baik yang telah bekerja sama dengan pabrik 

pengolahan maupun belum bekerjasama mencapai luas total 56.666 Ha dan Karet 

seluas 35.917 Ha yang tersebar di Kabupaten Bengkulu Utara. Sedangkan 
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komoditas lain yang juga diusahakan oleh masyarakat adalah kopi, kelapa, kakao, 

lada, kayu manis, aren, pinang, kapuk, kemiri dan pala. 

Kawasan perkebunan besar swasta maupun perkebunan rakyat tersebar 

secara merata pada masing-masing kecamatan dengan komoditas unggulan yang 

berbeda-beda. Namun secara umum didominasi oleh perkebunan kelapa sawit, 

karet dan kopi. 

Hutan adalah kekayaan lainnya yang dimiliki oleh kabupaten Bengkulu 

Utara. Luasnya 261.171,66 Ha hutan di wilayah ini yang digunakan sebagai hutan 

produksi, hutan lindung, hutan suaka/wisata, hutan konvensi dan kegunaan 

lainnya. Hasil hutan meliputi kayu, rotan, damar serta  sarang burung walet. 

Wilayah  Kabupaten Bengkulu Utara memiliki  potensi  bahan tambang 

maupun bahan galian untuk mendukung industri, berupa: batu bara, bahan 

bangunan, bahan galian logam, batu mulia, bahan galian industri. Data potensi 

komoditas pertambangan di Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat pada matrix 

di bawah ini. 

Matriks 2.1 Potensi Komoditas Pertambangan di Kabupaten Bengkulu Utara 

No 
Jenis 

Komoditas 

Nama 

Komoditas 
Lokasi 

Tahapan 

Penyelidikan 
1 Bantuan Batu Apung Kec.Enggano (Desa Kahyapu, 

Malakoni) 

Prospeksi 

  Batu Gamping Kec.Enggano (Desa Kahyapo, 

Malakoni) Kec.Kerkap 

(Desa Batu Layang, Air Palik), 

Kec.Kerkap 

(Desa Hulu Air Palik), 

Kec.Kerkap 

(Desa Lubuk Durian) 

Survei Tinjau 

  Batu Gemping 

Terumbu 

Kec.Enggano (Desa Apoho, 

Kaana, Banjar Sari) 

Prospeksi 

  Bentonit Kec.Ketahun  

(Ds.Lubuk Mindai ) 

Survei Tinjau 

  

Lempung 

Kec.Kerkap (Desa Batu Layang, 

Aur Gading) Kec.Ketahun  

(Desa Gembung) 

Prospeksi 

 

Survei Tinjau 

  
Tupa Batu Apung 

Kec.Ketahun  

(Desa Bukit Makmur ) 

Hasil Survei 

  Marmer Kec.Kerkap 

(Desa SP.Ketenong) 

Survei Tinjau 

  Andesit Kec.Kerkap (Desa Batu layang ) 

Kec.Arma Jaya  

(Desa Pematang  Sapang ) 

Prospeksi 

Survei Tinjau 
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Lanjutan Matriks... 

No 
Jenis 

Komoditas 

Nama 

Komoditas 
Lokasi 

Tahapan 

Penyelidikan 

 

 

Pasir Batu Kec Lais (Desa Talang Rasau, 

Lb.Gedang)  

Kec.Putri Hijau (Desa Putri Hijau, 

Desa Pasar Sebelat) 

Kec.Arga Makmur  

(Desa Gn.Selan ) 

Kec. Putri Hijau  

(Desa.Air Petai,  

Desa Pasar Sebelat ) 

Kec.Kerkap (Desa Penyangkak, Desa 

Talang Rendah,  Desa Serumbung) 

Kec .Air Besi (Desa Selubuk, Desa Tj 

Agung Palik ) 

Survei Tinjau 

  Pasir Laut Kec.Air Napal Survei Tinjau 

  Pasir Laut Kec.Ketahun Desa Ketahun Survei Tinjau 

  Fosil Kayu Terkesik Kec Lais, Sungai Serangai Survei Tinjau 

  Fosil Kayu Terkesik Kec. Ketahun Sungai Urai Survei Tinjau 

  Kalsedon Agate Kec. Putri Hijau 

Hulu Sungai Sebelat 

Survei Tinjau 

  Kalsedon Agate Kec. Ketahun 

Sungai Lelangi 

Survei Tinjau 

2 Mineral 
Emas dmp Lebong Tandai Eksplorasi 

   
 Air Noar Prospeksi 

   
 Air Lusang Prospeksi 

   
 Hulu A.Lelangi Prospeksi 

   
 Lebong Kandis Prospeksi 

   
Pasir Besi Lais.Ketahun Survei Tinjau 

   

Batu Besi Kec. Kerkap (Air Benai ) Penyelidikan 

Umum 

3 Batu Bara  Kec.Ketahun (Tj.Dalam) Eksplorasi 

   Kec.kerkap (Ds.Air Benai ) Eksplorasi 

   Kec.Putri Hijau (Ds.Air Tenang, 

Ds.Suka maju ) 

Survei Tinjau 

   Kec Napal Putih (Ds.Napal 

Putih,Pd.Bakil ) 

Survei Tinjau 

   Kec .Air Besi (Ds.Air Besi ) Eksplorasi 

   Kec. Air Besi (Ds.Tanjung Karet ) Eksplorasi 

   Kec.Kerkap 

(Ds.Lb.Durian,A.Kotok,Bt Raja, 

Ds.Aur Gading 

Eksplorasi 

   Kec.air Padang (Ds.Air padang) Survei Tinjau 

   Kec.Lais (Ds.Air Buat Teluk Agung ) Survei Tinjau 

   Kec.Arga Makmur 

 (DS.Gunung Selan) 

Survei Tinjau 

      Kec.Air Padang (Ds.Air Padang ) Survei Tinjau 

      Kec.Kerkap (Ds.Lubuk Durian ) Survei Tinjau 

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi, 2016. 
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2.1.3 Potensi Bidang Pangan, Infrastruktur Dan Energi 

Isu besar yang menjadi tantangan di masa depan adalah masalah pangan. 

infrastruktur dan energi. Oleh karena itu RUPM Kabupaten Bengkulu Utara perlu 

menetapkan bidang pangan, infrastruktur dan energi sebagai isu strategis yang 

harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal 

di Kabupaten Bengkulu Utara.  

Kondisi geografis Kabupaten Bengkulu Utara yang terletak dalam koordinat 

antara 101˚32′ – 102˚8′ BT dan 2˚15′-4˚ LS,  menunjukkan bahwa Bengkulu Utara 

terletak di daerah tropis yang biasanya memiliki potensi yang lebih besar untuk 

ditanami dengan berbagai jenis tanaman. Sehingga potensi Alam Kabupaten 

Bengkulu Utara dapat dimanfaatkan dari waktu ke waktu. Dengan kondisi di atas 

menjadikan Bengkulu Utara daerah yang kaya karena memiliki sumberdaya baik 

di atas permukaan maupun yang terkandung di dalam bumi. 

2.1.3.1 Potensi Bidang Pangan  

Pertanian tanaman pangan meliputi padi, palawija, sayur-sayuran dan 

buah-buahan. Hampir semua wilayah kecamatan di Kabupaten Bengkulu Utara 

memiliki potensi tanaman pangan berupa: padi, jagung, ubi kayu, sayur-sayuran 

dan buah-buahan. Pada tahun 2014, produksi padi ladang sebesar 4.535 Ton, 

sedangkan produksi padi sawah sebesar 103.562 Ton. Kabupaten Bengkulu Utara 

memiliki lahan persawahan dengan pengairan irigasi mencapai 3.891 Ha dan luas 

total lahan persawahan yang ada 15.609 Ha, dengan tanaman padi sebagai 

komoditas utama. 

Lahan pertanian tanaman pangan tersebar di setiap kecamatan. Kecamatan 

Kerkap memiliki lahan sawah terluas dibanding dengan kecamatan-kecamatan 

lain sebesar 2.941 Ha dan Arga Makmur dengan luas 2.542 Ha. Sedangkan luas 

lahan sawah terkecil terdapat di Kecamatan Giri Mulya seluas 147 Ha. Sawah di 

Kabupaten Bengkulu Utara umumnya dikembangkan di dataran aluvium sungai, 

dengan sistem irigasi teknis, setengah teknis dan irigasi desa. Sampai dengan saat 

ini kegiatan produksi di sektor pertanian masih diusahakan secara mandiri oleh 

masyarakat.  
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Lahan tegalan/kering/ ladang/huma umumnya dikembangkan oleh petani 

di lahan-lahan dengan kemiringan agak berbukit hingga berbukit, bahkan di 

beberapa tempat banyak lahan agak bergunung. Penyebaran pola penggunaan 

tanah tegalan/ kering/ ladang/ huma tersebar di seluruh kecamatan. Paling luas 

Kecamatan Ketahun sekitar 10.978 Ha dan Napal Putih dengan luas 8.650 Ha 

sedangkan luasan tegalan/ kering/ ladang/ huma terkecil dijumpai di Kecamatan 

Giri Mulya seluas 219 Ha. Perkembangan Produksi Komoditi Tanaman Pangan 

Kabupaten Bengkulu Utara disajikan pada Tabel 2.2. dibawah ini. 

Tabel  2.2  Data  Produksi Komoditi Tanaman Pangan Kab. Bengkulu Utara 

No 

 

Jenis 

Komoditi 

Produksi (Ton/Tahun) 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Padi Sawah 105,251 92,127.89 90,731.07 103,561.04 103,562.90 

2 Padi Ladang 8,831 7,442.10 6,816.70 3,908.50 4,535.10 

3 Jagung 3,344 19,180.90 13,451.80 5,745.90 6,796.34 

4 Ubi Kayu 4,449 5,281.40 4,095.90 246,560 2,823 

5 Ubi Jalar 3,079 3,648.70 4,036.90 2,915.10 4,007.90 

6 Kacang Tanah 4,167 2,936.64 3,231.50 1,694 1,938.12 

7 Kacang Hijau 516 454.61 290.83 272.70 248.12 

8 Kedelai 638 519.80 197 210.70 396.90 

 Jumlah 130,275.00 9,252,253 32,120.63 364,867.94 124,308.38 

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara, 2015. 

Tanaman palawija yang diusahakan di Kabupaten Bengkulu Utara adalah 

tanaman jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kedelai. Tanaman palawija 

yang banyak diusahakan petani adalah tanaman jagung. Pada tahun 2013, luas 

panen tanaman jagung seluas 2.848 Ha dengan produksi sebanyak 13.451,8 Ton. 

Tanaman hortikultura sayur-sayuran terdiri dari tiga jenis komoditi yang 

mempunyai potensi, yakni: kacang  panjang, cabe, tomat, terung, buncis, timun, 

labu siam, kangkung, dan bayam. Luas total pemanfaatan ruang pertanian 

hortikultura yang digunakan untuk kegiatan pertanian komoditi tersebut adalah 

5.334 hektar, yang tersebar di seluruh kecamatan.  
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Tabel 2.3  Perkembangan Produk Sayur Mayur di Kab. Bengkulu Utara 

No Jenis Komoditi Jumlah Produksi (Ton) 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Labu Siam 5   -  

2 Kacang Panjang 453 408 611 459.4 538.7 

3 Cabe Merah 849 763 1.19 633.1 708.0 

4 Momat 224 201 361 226.9 284.0 

5 Teron 703 791 960 796.7 731.0 

6 Buncis 844 72 50 60.2 33.0 

7 Ketimun 409 319 448 368.6 322.4 

8 Kangkung 195 217 408 323.0 189.0 

9 Bayam 123 123 177 182.8 134.0 

 Jumlah 3,805 2,894 3,015 3,051 2,940 

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara, 2016 

 

Di  Kabupaten Bengkulu Utara terdapat  lima tanaman buah-buahan yang 

banyak dikembangkan oleh masyarakat, yaitu sawo, nanas, papaya, salak dan 

sirsak. Luas total pemanfaatan ruang pertanian tanaman buah-buahan tersebut 

adalah  114.074  hektar, yang tersebar di seluruh kecamatan. 

Tabel 2.4 Perkembangan Produk Buah-Buahan di Kab. Bengkulu Utara 

No. 

 

Jenis Komoditi 

 

Jumlah Produksi (Ton) 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 Alpokat 1,921  469 233  729.8  204.3  

2 Mangga 483  1,168  104  686.2  429.8  

3 Rambutan 3,577  7,417 827  573.9  480.8  

4 Duku 53 244  154  197.9  22.4  

5 Jeruk 26,412  4,969  2,315  1,946.6  255.2  

6 Durian 963  23,357  2,409  2,913.2  7,203.7  

7 Jambu 6,649  2,024  976  816.6  117.1  

8 Sawo 3,113  1,047  447  938  327  

9 Sirsak 1,393  556  176  207  32.6  

10 Pepaya 38,668  2,278 1,285  559.2  136.7  

11 Nanas 1,194  301  53 369 28.6  

12 Salak 17,671  41,371  15,835  782.8  138.7  

  Jumlah 102,097  85,201 24,814 10,720.2  9,376.9  

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan  Kabupaten Bengkulu Utara, 2016 

Investasi sangat diperlukan untuk dapat memanfaatkan lahan potensial yang 

tersedia secara optimal, meningkatkan produksi beras, meningkatkan produksi 

benih yang telah ada. Pengembangan budidaya padi ini tentu saja sejalan dan 
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mendukung program pemerintah pusat, nawa cita, salah satunya adalah ketahanan 

pangan nasional. Atas dasar ketersediaan lahan, ketersediaan dan kesiapan SDM, 

sumberdaya manusia yang cukup terampil dalam pengembangan benih, serta 

adanya pasar benih didalam maupun diluar Kabupaten Bengkulu Utara 

menjadikan sektor pertanian terpilih menjadi salah satu sektor potensial di 

Kabupaten Bengkulu Utara. Data ini sejalan dengan RUPM Propinsi Bengkulu 

menjadikan Kabupaten Bengkulu Utara sebagai salah satu daerah sentra produksi 

padi sawah di Propinsi Bengkulu. 

Sektor tanaman pangan dan Hortikultura yang ditawarkan kepada investor 

adalah bidang usaha industri pengolahan yang bahan bakunya berasal dari sektor 

ini seperti industri pengolahan makanan ternak, industri pengolahan tempe dan 

tahu, industri pengolahan makanan, komoditi buah seperti semangka, pisang, 

manga, jambu biji, jambu air, sawo dan nangka/cempedak. Dari ketersediaan 

potensi bahan baku, maka industri pengolahan aneka makanan cukup potensial 

untuk dikembangkan. 

Selain potensi tanaman pangan, potensi bidang pangan lainnya di 

Kabupaten Bengkulu Utara adalah potensi perikanan darat. Menurut RUPM 

Propinsi Bengkulu Tahun 2015, wilayah penghasil ikan budidaya tertinggi adalah 

Kabupaten Bengkulu Utara dengan produksi per tahun mencapai 15.519 ton. Pola 

pengembangan budidaya perikanan darat dilakukan melalui program  

Minapolitan. Data Produksi Perikanan budidaya dapat dilihat pada Tabel 2.5 

dibawah ini. 

Tabel 2.5 Jumlah Produksi Benih Menurut Jenis Usaha Budidaya 

NO 

 Jenis Budidaya Potensi Bibit 

(ekor) 

Jumlah produksi Benih 

2011 2012 2013 2014 2015 

A. Benih (Ekor)           

1. Balai Benih Ikan  (BBI) 20,000,000 9,000.000 9,500,000 14,000,000 14,500,000 15,000,000 

2. Unit Pembenihan 

Rakyat 
60,000,000 31.294.000 34,380,00 40,835,000 32,387,000 35,173,000 

 Sub Jumlah 80,000,000 40.294.000 43,880,000 54,835,000 46,887,000 35,173,000 

B. Pembesaran  ( Ton )             

1. Tambak 1,000.00 10,13 22.60 31.80 21.44 23,47 

2. Kolam 10,000.0 5.978,46 8.722,40 8,907 10.189,1 11,718 

3. Keramba 100.000 - - - - - 

4. Sawah 1,000.00 351,90 181.80 239.50 105.31 - 

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara, 2015.  
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Jenis komoditas yang dikembangkan adalah nila, mas, lele, gurame, patin 

dan lain-lain. Jumlah produksi perikanan dikawasan minapolitan dapat dilihat 

pada Tabel 2.6 dibawah ini. 

Tabel 2.6 Data Realisasi Produksi Per Komoditas Dikawasan Minapolitan  

NO KOMODITAS 
TAHUN 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Nila 3,428.09 3,247.96 3,277.67 3,295.29 3,498.30 3,786.13 

2 Mas 935.15 1,133.76 1,210.55 1,268.17 1,352.26 1,566.34 

3 Lele 578.12 630.24 845.16 856.23 861.22 1,012.41 

4 Gurame 101.33 106,40 139.47 140.08 142.12 182.53 

5 Patin 115.62 150.25 173.05 211.32 256.64 283.45 

6 Lain - lain 164.76 215.47 261.29 315.15 377.00 433.51 

Jumlah 5,323.07 5,377.68 5,907.19 6,086.24 6,487.54 7,264.38 

Produksi Rata- Rata/hari 14.79 14.94 16.41 16.91 18.02 20.18 

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara, 2015.  

Potensi sub sektor perikanan berupa pengembangan budidaya perairan 

umum yaitu sungai, rawa, danau dan irigasi yang tersedia untuk pembuatan 

keramba dan jaring apung. Saat ini produksi perikanan budidaya sebanyak 20 ton 

per hari.  Dengan adanya produksi perikanan yang tinggi ini membuka peluang 

investasi untuk pabrik pakan ikan di Kabupaten Bengkulu Utara. 

2.1.3.2 Potensi Bidang Infrastruktur   

Dalam kegiatan investasi keberadaan infrastruktur yang memadai sangat 

dibutuhkan. Infrastruktur yang baik akan menimbulkan efisiensi dan menekan 

biaya operasional. Keberadaan infrastruktur di Kabupaten Bengkulu Utara cukup 

memadai untuk menunjang kegiatan investasi. Infrastruktur yang ada terdiri atas 

penunjang transportasi berupa jalan dan jembatan, dan penunjang energi berupa 

ketersediaan sarana listrik dan air. 

Jalan merupakan sarana yang paling utama untuk kelancaran perekonomian, 

pembangunan dan sektor lainnya di Kabupaten Bengkulu Utara. Pada tahun 2013 

panjang jalan di Kabupaten Bengkulu Utara kualitas aspal sepanjang 540,01 km, 

Kerikil/Koral sepanjang 106,30 Kmdan Tanah sepanjang  74,20 Km. Jaringan 

jalan di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara terdiri atas: jalan nasional, jalan 

propinsi, kabupaten dan jalan lokal. Adapun jenis perkerasan jalan yang ada di 

Kabupaten Bengkulu Utara sebagian besar (62,37%) adalah jalan aspal, sebagian 
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besar (49,57%) dalam kondisi baik, 37,95% dengan kondisi sedang dan sisanya 

sekitar 1,11% dalam kondisi rusak.  

Tabel 2.7    Panjang Jalan Menurut Pemerintahan yang Berwenang di Kabupaten 

Bengkulu Utara 2011-2014 
 

Jenis Jalan 2011 2012 2013 2014 

Jalan Negara 100.85 105.24 105.24 105.24 

Jalan Provinsi 270.52 517.54 517.54 517.54 

Jalan Kabupaten 677.09 720.51 720.51 720.51 

Jumlah 1048.46 1343.29 1343.29 1343.29 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara, 2016. 

Ruas-ruas jalan nasional hampir semuanya diusulkan dengan fungsi sebagai 

jalan Kolektor 1. Sementara ruas-ruas jalan propinsi diusulkan dengan fungsi 

sebagai jalan Kolektor 3 dan sebagian lagi jalan lokal kabupaten. Secara khusus 

untuk jalan propinsi yang diusulkan untuk jalan lokal kabupaten ini 

diidentifikasikan sebagai jalan lokal 1. Sementara Jalan Lokal yang merupakan 

jalan Kabupaten/Kota akan diidentifikasikan sebagai Jalan Lokal 2 dan Jalan 

Lokal 3.  

Tabel 2.8  Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Bengkulu Utara 

2012-2014 (Km) 

Kondisi Jalan 2011 2012 2013 2014 

Baik 290.66 210.69 294.11 338.24 

Sedang 202.42 116.88 56.61 56.61 

Rusak - 204.18 111.79 111.79 

Rusak Berat 184.64 188.76 258 213.87 

Jumlah 677.72 720.51 720.51 720.51 
Sumber: Kabupaten Bengkulu Dalam Angka 2015. 

Saat ini Kabupaten Bengkulu Utara memiliki 5 terminal Tipe C lokasi 

terdapat di Ketahun, Putri Hijau, Lais, Girimulya dan Arga Makmur. Berdasarkan 

kebijaksanaan pengembangan kota di Arga Makmur sebagai Pusat Kegiatan 

Wilayah Promosi (PKWP) diharapkan dikembangkan terminal tipe B. Sarana 

Angkutan Darat yang diuji di Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari Bus 

Penumpang Umum 11 Bus, Bus umum 8 Bus, dan mobil barang umum sebanyak 

916 mobil, mobil barang swasta 1.814 mobil dan mobil barang dinas sebanyak 7 

mobil. 
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Sarana infrastruktur lainnya yang mendukung investasi adalah sarana 

komunikasi. Sarana telekomunikasi yang tersedia  menggunakan kabel dan 

nirkabel (telpon seluler). Fasilitas telpon seluler didukung oleh operator 

Telkomsel, Indosat dan XL. Kapasitas Telepon Terpasang dan Terisi serta 

penggunaan telepon di Kabupaten Bengkulu Utara Kapasitas Terisi 2.276 SST, 

Siap Pakai 385 SSTR, Kapasitas Terpakai 1.891 SST, Penggunaan per SST 

sejumlah 88.870.  

Kondisi layanan telekomunikasi dan informasi di wilayah Kabupaten 

Bengkulu Utara tersedia telpon (fixed phone), telepon selular, Telegram, ORARI, 

Televisi, Radio, dan Kantor Pos. Namun data yang cukup lengkap adalah data 

tentang kapasitas, jumlah pelanggan dari telepon kabel, jumlah sambungan 

pesawat telpon sebanyak 2.415 sambungan induk yang terdapat di Kecamatan 

Arga Makmur, Padang Jaya dan Ketahun. Pemasangan kabel-kabel utama telkom 

melalui jalur jaringan bawah tanah yang menghubungkan antara titik kontrol pusat 

dengan titik-titik kontrol yang lain yang tersebar di wilayah perencanaan. Jalur 

atas atau jalur yang melalui tiang, biasanya hanya jalur penyambungan ke 

pelanggan. 

Penyediaan energi untuk mendukung pengembangan kegiatan wilayah  

sebagian besar masih dipasok melalui jaringan listrik Jawa-Sumatra-Bali. Namun 

untuk menopang pengembangan wilayah kabupaten telah pula ada investor yang 

tertarik untuk membangun PLTU di Kabupaten Bengkulu Utara. Sedangkan dari 

sisi pelayanan listrik di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara sudah semua desa 

mendapat pelayanan listrik. Berdasarkan data PLN Ranting Arga Makmur tahun 

2016 jumlah produksi listrik 4.124.486 KWh, Terpasang 24.101 KVA, Terjual 

4.120.771 KWh, Dipakai Sendiri 3.712 KWh, Susut 17,59%. 

Sistem penyediaan air minum di Kabupaten Bengkulu Utara ditangani 

melalui sistem PDAM dan juga sistem swakelola masyarakat. Banyaknya jumlah 

pelanggan PDAM Tirta Ratu Samban dapat dilihat pada Tabel 2.10 dibawah ini. 
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Tabel 2.10  Banyaknya  pelanggan, Produksi dan nilai Air Minum di Kabupaten    

Bengkulu Utara 

Tahun Pelanggan Produksi Nilai /Value 

2003              9.548             3.110.679              2.314.104.675  

2004              7.081             2.098.580              2.131.254.895  

2005              7.971             2.294.774              2.327.621.750  

2006              8.358             2.498.648              2.643.553.250  

2007              8.474             2.551.629              3.999.056.100  

2008              9.473             2.727.966                      3.892.339  

2009              9.061             3.497.643              3.897.570.750  

2010              9.507             3.287.136              3.991.170.100  

2011           10.321             3.460.771              4.813.344.650  

2012           10.532             3.224.812              4.844.468.133  

2013           10.512             2.888.678              5.718.849.383  

2014           10.631             2.973.421              6.130.654.481  

Sumber : PDAM Kabupaten Bengkulu Utara, 2016 

Untuk membantu dan memperlancar kegiatan ekonomi dan Penanaman 

Modal terutama yang menyangkut keuangan, peranan bank sangat penting.  

Lembaga Perbankan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara yaitu : Bank Rakyat 

Indonesia (BRI) Bank Nasional Indonesia (BNI), BTN, Bank Mandiri, Bank 

Danamon, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu serta Lembaga keuangan Non 

Bank yang siap membantu dalam hal mendukung kepentingan masyarakat dan  

investor 

Kesehatan penduduk merupakan salah satu bagian dari tujuan pembangunan. 

Peningkatan kesehatan penduduk suatu wilayah akan mempengaruhi sumber daya 

manusia yang ada pada wilayah tersebut, dan mempengaruhi sektor-sektor yang 

lain yang akan memajukan pembangunan daerah. Untuk menunjang kesehatan 

penduduk, maka sangat diperlukan sarana dan prasarana kesehatan, seperti rumah 

sakit, puskesmas, tenaga medis, dan lain-lain. 

Pada tahun 2014 di Kabupaten Bengkulu Utara sudah terdapat 3 (Tiga) 

buah Rumah Sakit, yaitu di Kecamatan Arga Makmur (satu buah rumah sakit 

Umum dan satu buah rumah sakit swasta) dan satu buah rumah sakit lapangan di 

Kecamatan Enggano, 22 puskesmas, 103 puskesmas pembantu, 25 puskesmas 
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keliling dan 348 posyandu. Disetiap kecamatan minimal sudah terdapat satu 

puskesmas. 

  

2.2   Kontribusi Penanaman Modal Bagi Pembangunan  

 Seperti telah disampaikan pada Acara Sosialisasi Penyusunan Rencana 

Umum Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten di Solo tahun 2016, 

dinyatakan bahwa kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan 

sebesar 25% sisanya dibiayai oleh swasta melalui kegiatan penanaman modal.  

Target  Kabupaten Bengkulu Utara dalam pengembangan investasi jangka 

panjang secara umum adalah mendapatkan berbagai manfaat secara ekonomi, 

sosial dan lingkungan dari berbagai keunggulan yang dimiliki. Manfaat yang 

diperoleh tersebut digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat 

Kabupaten Bengkulu Utara khususnya dan Indonesia pada umumnya. Secara 

ekonomi investasi yang masuk antara lain dapat meningkatkan devisa, dan 

meningkatkan sumber-sumber penerimaan pajak bagi pembangunan.  

Kontribusi penanaman modal  di Kabupaten Bengkulu Utara terutama 

dirasakan oleh masyarakat di wilayah usaha investasi berada. Berdasarkan laporan 

Realisasi investasi pada tahun 2014, kegiatan investasi di Kabupaten Bengkulu 

Utara telah menyerap tenaga kerja 48,435 orang. Keberadaan perusahaan yang 

berinvestasi di Provinsi Bengkulu dapat pula memberikan pengalaman kerja 

kepada para karyawan perusahaan untuk selanjutnya beralih profesi menjadi 

wirausahawan muda yang mengembangkan usaha-usaha ekonomi berskala kecil 

dan menengah.  Namun tekanan-tekanan terhadap investor yang menuntut 

perbaikan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan dengan mengedepankan 

aspek kompromi demi kelangsungan usaha itu sendiri. 

Seperti yang telah dinyatakan pada RUPM Propinsi Bengkulu Tahun 2015, 

Secara sosial dan budaya, setiap perusahaan investasi memiliki kewajiban 

mengalokasikan sebagian keuntungan untuk pembinaan lingkungan sosial yang 

dikenal dengan cooperate social responsibility (CSR).  Dana CSR perusahaan 

dapat dialokasikan untuk pembangunan fasilitas umum dan sosial yang 

dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar lokasi investasi.  Selain itu, dana tersebut 

dapat pula dimanfaatkan untuk pembinaan lingkungan seperti pemberian beasiswa 
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kepada siswa yang orang tuanya kurang mampu, bantuan kesehatan, kebutuhan 

sosial lainnya.  Pelestarian budaya lokal dan nilai-nilai budaya setempat dapat 

pula dilakukan dengan dukungan perusahaan melalui pemanfaatan dana CSR. 

Data realisasi investasi di Kabupaten Bengkulu Utara dapat dilihat pada Tabel 

2.11 dibawah ini.  

Tabel 2.11 Realisasi Investasi Kabupaten Bengkulu Utara  

Tahun Realisasi Investasi  

(Rp) 

2006                       476,030,848,553  

2007                       951,200,376,030  

2008                       808,822,136,993  

2009                       645,220,952,693  

2010                   1,524,090,311,049  

2011                   1,615,650,450,342  

2012                   1,692,911,565,201  

2013                   3,126,315,849,148  

2014                   3,234,266,293,467  

2015 1,809,649,194,455 

Sumber: BPMPPTSP Kabupaten Bengkulu Utara. 

 
Peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Bengkulu Utara  memberikan 

indikasi bahwa masih kondusifnya dunia usaha di Kabupaten Bengkulu Utara. 

Investasi yang dilakukan pelaku usaha umumnya terbatas pada investasi yang 

merupakan kelanjutan dari realisasi investasi yang sedang berlangsung.  

Kecendrungan pelemahan perekonomian dan belum stabilnya harga komoditas 

utama mendorong pelaku usaha untuk berhati-hati dalam melakukan investasi.  

Akan tetapi, pelaku usaha menyakini investasi akan meningkat pada tahun 

berikutnya seiring dengan optimisme perbaikan ekonomi. 

2.3    Kondisi Kelembagaan Penanaman Modal di Kab. Bengkulu Utara  

Badan Penanaman Modal dan  Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Bengkulu Utara dibentuk pada tahun 2014 berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor  03 Tahun 2014 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayaan Perizinan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Bengkulu Utara. Badan ini mempunyai  tugas pokok yaitu:  

melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang 
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penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dengan 

prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. 

Untuk melaksanakan tugas pokok BPMPPTSP Kabupaten Bengkulu Utara 

mempunyai fungsi:  

a) Penyusunan program dan rencana kerja tahunan badan; 

b) Pembinaan kepada investor dan calon investor dalam upaya peningkatan 

realisasi investasi di Kabupaten Bengkulu Utara; 

c) Pelaksanaan publikasi dan promosi daerah; 

d) Pemutakhiran data potensi dan realisasi investasi daerah; 

e) Penyelenggaraan kajian potensi investasi; 

f) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal; 

g) Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan; 

h) Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan; 

i) Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan dan non 

perizinan; 

j) Pelaksanaan publikasi jenis pelayanan, persyaratan, mekanisme dan 

informasi penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya, waktu 

perizinan dan non perizinan melalui system informasi; 

k) Pengembangan kegiatan system informasi investasi dan perizinan; 

l) Penyelenggaraan evaluasi kegiatan penanaman modal dan pelayanan 

perizinan; 

m) Penanganan pengaduan terkait dengan pelayanan yang diselenggarakan; 

n) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Kantor BPMPPTSP Kabupaten Bengkulu Utara berkedudukan di ibu kota 

Kabupaten Bengkulu Utara, yaitu di Jalam M. Yamin  Kota Arga Makmur. 

Untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan kemudahan keterjangkauan 

oleh masyarakat saat ini di setiap kecamatan telah dibentuk Pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), yang dibentuk berdasarkan Peraturan 

Bupati Bengkulu Utara Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan 

Bupati kepada Camat dalam Kabupaten Bengkulu Utara.  

2.4   Isu Strategis Terkait Penanaman Modal di Kabupaten Bengkulu Utara 



  

26 

 

 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015-2035 telah ditetapkan 

Kawasan Strategis Kabupaten yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan 

ekonomi, yaitu: 

1) Kawasan minapolitan tangkap di Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan 

Ketahun, Kecamatan Air Napal, Kecamatan Enggano, dan Kecamatan Batik 

Nau serta minapolitan budaya terdapat di Kecamatan Padang Jaya, 

Kecamatan Arga Makmur, Kecamatan Arma Jaya, dan Kecamatan Kerkap; 

2) Kawasan Agropolitan di Kecamatan Lais, Kecamatan Giri Mulya, dan 

Kecamatan Ketahun; 

3) Kawasan perkotaan Kecamatan Kota Arga Makmur.  

Di samping itu terdapat pula beberapa wilayah di Kabupaten Bengkulu 

Utara yang menjadi kawasan strategis propinsi, yaitu:   

a) Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lagita yang terdiri dari Kecamatan 

Lais, Kecamatan Giri Mulya, dan Kecamatan Ketahun sebagai kawasan 

strategis propinsi bidang ekonomi; 

b) Kawasan Enggano sebagai kawasan strategis propinsi bidang ekonomi, sosial 

budaya dan fungsi daya dukung lingkungan hidup; dan 

c) Kecamatan Kota Arga Makmur sebagai kawasan strategis propinsi bidang 

ekonomi khususnya sebagai pusat pertumbuhan kawasan.  

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan kabupaten 

yang sejahtera, bersatu dan beriman berbasis ekonomi kerakyatan didukung 

sumber daya manusia yang berkualitas dan penataan ruang yang aman, nyaman, 

produktif dan berkelanjutan, meliputi:  

a. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara-

Selatan 

b. Pengembangan wilayah pusat-pusat permukiman untuk mendukung 

pengembangan ekonomi sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, 

dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah 

c. Peningkatan fungsi PKWp Kota Argamakmur menjadi PKW 

d. Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung;  
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e. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi 

pertanian dengan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan 

f. Peningkatan pertumbuhan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro 

dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, 

dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan 

g. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan 

hak dasar dalam rangka perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang 

dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana 

h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. 

Kawasan-kawasan strategis  yang telah di atur tersebut sangat mungkin 

untuk dikembangkan menjadi kawasan yang bernilai ekonomi tinggi dan 

mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat. Peran 

masyarakat melalui kegiatan penanaman modal sangat dibutuhkan untuk 

mewujudkan kawasan-kawasan strategis ini.  
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BAB III. VISI DAN MISI 

 

3.1. Visi 

Visi dan misi penanaman modal Kabupaten Bengkulu Utara yang 

dituangkan dalam RUPMK Bengkulu Utara diselaraskan dengan visi dan misi 

RUPM dan RUPM Propinsi Bengkulu.  Visi RUPM Nasional sampai tahun 2025: 

“Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam rangka terwujudnya Indonesia 

yang mandiri, Maju dan Sejahtera.” Berdasarkan visi tersebut, penanaman modal 

nasional dilaksanakan secara berkelanjutan dalam mewujudkan negara yang 

mandiri, maju dan sejahtera.  

Visi RUPMP Bengkulu 2014-2025: “Peningkatan Investasi Berkelanjutan 

Berbasis Ekonomi Kerakyatan dengan Aparatur Profesional.”  Visi RUPM 

Provinsi Bengkulu mengandung tiga kata kunci sebagai indikator penanaman 

modal, yakni: investasi berkelanjutan, ekonomi kerakyatan, aparatur profesional.  

Selain mengacu pada visi RUPM dan RUPMP Bengkulu, visi  RUPMK 

Bengkulu Utara yang akan di susun juga harus mendukung visi Pemerintah 

Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Bengkulu Utara. Visi pembangunan Bengkulu Utara yang tertuang 

dalam RPJPD tahun 2006 – 2026 adalah  “Terwujudnya masyarakat Bengkulu 

Utara yang sejahtera, bersatu dan beriman berbasis ekonomi kerakyatan 

didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.” 

Mengacu pada uraian di atas, maka dirumuskan Visi Penanaman Modal 

Kabupaten Bengkulu Utara sampai dengan tahun 2025 adalah: “Terwujudnya 

Iklim Investasi yang Kondusif untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah 

yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing.” Berdasarkan visi tersebut, iklim 

investasi yang kondusif bagi  penanaman modal akan mejadikan Kabupaten 

Bengkulu Utara sebagai  daerah yang maju, mandiri dan memiliki daya saing.  

3.2.  Misi 

Visi Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Utara, akan diwujudkan 

melalui lima misi, yaitu: 

1) Meningkatnya iklim usaha yang kondusif bagi upaya peningkatan 

peningkatan penanaman modal di Kabupaten Bengkulu Utara yang ditandai 
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dengan terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kegiatan investasi dan 

semakin mudahnya melakukan penanaman modal; 

2) Menjamin kepastian hukum dan kepastian berusahayang ditandai dengan 

adanya peraturan-peraturan yang mendukung penanaman modal, perizinan, 

penegakan hukum yang konsisten dan perlakuan yang sama; 

3) Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai ditandai dengan 

meningkatnya infrastruktur pendukung investasi yang layak dan memadai; 

4) Mendorong dan memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat 

untuk ikut berpartisipasi dalan penanaman modal yang ditandai dengan 

munculnya pengusaha baru yang inovatif, kreatif dan produktif; 

5) Mewujudkan peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis pada potensi 

unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan yang ditandai 

dengan pemberdayaan ekonomi lokal, kerjasama antar wilayah dan 

pengembangan pemasaran.  
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BAB IV.  ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL  

 

 

4.1. Arah Kebijakan Penanaman Modal  

Visi penanaman modal Indonesia sampai tahun 2025 adalah Penanaman 

Modal yang Berkelanjutan Dalam Rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, 

Maju dan Sejahtera. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu: 

1) Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing; 

2) Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai 

tambah; dan 

3) Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian nasional.  

Berdasarkan visi dan misi di atas, dirumuskan arah kebijakan penanaman 

modal yang meliputi tujuh  elemen utama sebagaimana terdapat pada Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2012, yaitu: 

1. Perbaikan iklim penanaman modal; 

2. Pesebaran Penanaman Modal; 

3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi; 

4. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (green investment) 

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

6. Pemberian fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal; dan 

7. Promosi Penanaman Modal. 

Merujuk pada RUPMP Bengkulu dinyatakan bahwa sasaran pembangunan 

investasi adalah untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi secara 

berkelanjutan dan berkualitas dengan peningkatan iklim investasi yang kondusif 

dan berdaya saing.  Perekonomian Propinsi Bengkulu yang berdaya saing hanya 

bisa diwujudkan apabila di dukung oleh sumberdaya manusia berupa  masyarakat 

yang berkualitas maupun aparatur yang profesional yang berpikiran maju serta 

mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan 

pengambilan kebijakan dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat sehari-

hari. Daya saing ekonomi yang tinggi harus dicapai atas usaha dan menggunakan 

kekuatan sendiri.  



  

31 

 

Iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing merupakan faktor daya 

tarik utama bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Propinsi 

Bengkulu. Iklim investasi yang kondusif diperlukan untuk kenyamanan dan 

keamanan dalam berinvestasi, sedangkan daya saing daerah dibutuhkan agar para 

investor lebih tertarik berinvestasi di Propinsi Bengkulu dibandingkan daerah-

daerah lain yang memiliki potensi serupa.  

4.2. Arah Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Utara 

 Penyusunan RUPMK Bengkulu Utara untuk mendukung RUPM dan 

RUPMP Bengkulu,  dan juga harus mendukung pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Utara tahun 

2006-2026 dengan visi misi sebagai berikut: 

Visi:  
 

“Terwujudnya masyarakat Bengkulu Utara yang sejahtera, bersatu dan beriman 

berbasis ekonomi kerakyatan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

berkualitas”  

 

Misi: 

1) Meningkatkan perekonomian daerah 

2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

3) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan menyelenggarakan 

pemerintahan yang bersih. 

4) Meningkatkan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat 

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2026 telah dinyatakan 

tentang sasaran pokok pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Bengkulu Utara  

Tahun 2006-2026. Sasaran pokok pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara  

selengkanya dapat dilihat pada matriks berikut: 
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No Tahapan Sasaran Akhir 

1 RPJMD ke-1  

(2006 – 2011) 

Diarahkan kepada program pembangunan 

untukmeningkatkan perekonomian daerah melalui 

pengembangan potensi daerah baik sumber daya alam 

maupun potensi ketenagakerjaan yang berkecukupan. 

Pembangunan perekonomian kerakyatan ini dilakukan 

dengan cara menggali dan mengoptimalkan 

pemanfaatan sumber daya dasar yakni pada bidang 

pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan kelautan, 

kehutanan, pertambangan dan pariwisata. 

Pengembangan dan peningkatan ekonomi daerah ini 

akan ditunjang pula oleh peningkatan sarana dan 

prasarana dan infrastruktur daerah untuk mendukung 

pencapaian kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur 

yang perlu menjadi prioritas adalah seperti transportasi, 

irigasi dan komunikasi. Disamping itu, pembangunan 

infrastruktur juga dimaksudkan untuk meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi 

kebutuhan dasar seperti air bersih, penerangan, 

perumahan dan sanitasi lingkungan. 

2 RPJMD ke-2  

(2011 – 2016) 

Diprioritaskan kepada peningkatan   kesejahteraan 

masyarakat. Seiring dengan adanya peningkatan 

perekonomian daerah maka kemudian peningkatan 

kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama pada 

RPJMD tahan kedua. Peningkatan pembangunan 

terhadap kependudukan, kepemudaan,olahraga, gender, 

pembangunan bidang ketenagakerjaan, kebudayaan dan 

kepariwisataan merupakan prioritas lainnya yang dapat 

dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan 

masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara. Selain 

daripada itu, peningkatan kehidupan beragama menjadi 

prioritas pula dalam peningkatan kesejahteraan 

masyarakat tersebut. 

3 RPJMD Ke-3  

(2016 – 2021) 

Memantapkan pembangunan daerah secaramenyeluruh 

di berbagai bidang dengan fokus tekanan kepada 

pencapaian dayasaing kompetitif perekonomian yang 

berlandaskan kepada keunggulan sumber daya alam 

dan sumber daya manusia berkualitas. Peningkatan 

kelembagaan politik dan hukum, dalam rangka untuk 

mewujudkan konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam 

berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi 

hukum dan penegakan huk-hak asasi manusia. 

4 RPJMD Ke-4  

(2021 – 2026) 

Diarahkan kepada terwujudnya masyarakat Bengkulu 

Utara yang sejahtera, bersatu dan beriman berbasis 

ekonomi kerakyatan didukung Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang berkualitas, dan pencapaian ini adalah 

melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang di 

Kabupaten Bengkulu Utara. 

 

RUPMK Bengkulu Utara yang disusun ini harus dapat mendukung 

pelaksanaan semua misi  pembangunan daerah  sebagaimana tertuang dalan 

RPJPD Kabupaten Bengkulu Utara.  Adapun arah kebijakan penanaman modal 

Kabupaten Bengkulu Utara, meliputi 7 (elemen) utama, yaitu: 



  

33 

 

a) Perbaikan iklim penanaman modal 

b) Persebaran penanaman modal 

c) Fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi 

d) Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (green investment) 

e) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK); 

f) Pemberian fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal; dan 

g) Promosi Penanaman Modal 

4.2.1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal 

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal, berupa: 

a) Penguatan  Kelembagaan Penanaman Modal, dilakukan dengan: 

1. Pembangunan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang 

penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman 

modal; 

2. Penyelenggaraan PTSP dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan 

wewenang dari lembaga/instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan 

non perizinan di pusat, propinsi, kabupaten; 

3. Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka 

pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal; 

4. Menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan 

masalah (problem-solving) baik kepada para penanam modal yang akan 

maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Bengkulu Utara. 

b) Bidang usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan 

Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan 

mengikuti Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016, diatur dengan cara: 

1. Pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal 

berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, 

pertahanan dan keamanan nasional serta kepentingan nasional lainnya; 

2. Pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan 

dengan kriteria kepentingan nasional, yaitu: perlindungan dan 

pengembangan UMKMK, pengawasan produksi dan distribusi, 

peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal dalam 
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negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh 

Pemerintah; 

3. Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan 

persyaratan di bidang penanaman modal berlaku secara nasional, bersifat 

sederhana dan terbatas untuk bidang usaha yang terkait dengan 

kepentingan nasional; 

4. Bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus 

jelas dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multitafsir; 

5. Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan 

persyaratan dengan mempertimbangkan kebebasan arus barang, jasa, 

modal, penduduk dan informasi. 

6. Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan 

persyaratan mempertimbangkan kebebasan arus barang, jasa, modal, 

penduduk, dan informasi di dalam wilayah Indonesia.  

c) Persaingan Usaha. Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting 

dari iklim penanaman modal untuk mendorong kemajuan ekonomi, maka:  

1. Perlu menetapkan pengaturan persaingan  usaha yang sehat (Level Playing 

Field), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang 

sama di masing-masing level pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha 

dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari 

pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.  

2. Perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-

kegiatan yang bersifat anti-persaingan, seperti penetapan syarat 

perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi 

penetapan harga barang yang mematikan pesaing.  

3. Lembaga pengawas persaingan usaha yang telah dibentuk Pemerintah 

perlu tens mengikuti perkembangan terakhir praktek-praktek persaingan 

usaha, termasuk kompleksitas praktek dan aturan persaingan usaha di 

negara lain.  

d) Hubungan Industrial. Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman 

modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia 

di Indonesia, oleh karena itu diperlukan:  
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1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan 

program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para 

pekerja.  

2) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang 

harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad 

baik (code of good faith).  

e) Sistem Perpajakan dan Kepabeanan. Arah kebijakan sistem perpajakan 

dan kepabeanan ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan 

dan kepabeanan yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan 

identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak dan 

bea masuk yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan 

atas insentif perpajakan dan kepabeanan bagi kegiatan penanaman modal perlu 

memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan juga prioritas 

pengembangan bidang usaha.  

4.2.2 Pesebaran Penanaman Modal 

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah 

sebagai berikut:  

a) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru melalui pengembangan sektor-

sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah 

yang dimiliki.  

b) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang 

mendorong pertumbuhan penanaman modal.  

c) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, antara lain dengan 

pola pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)  

d) Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan 

terbarukan sehingga dapat mendorong pemerataan penanaman modal di 

Kabupaten Bengkulu Utara.  

e) Percepatan pembangunan infrastruktur dengan mengembangkan pola 

Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS yang diintegrasikan 

dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis.  
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4.2.3 Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi 

a)  Pangan  

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi 

dilakukan untuk mewujudkan: (i) swasembada beras berkelanjutan; (ii) 

swasembada dan pengekspor jagung berdaya saing kuat; (iii) mengurangi 

ketergantungan impor dan swasembada kedelai; (iv) swasembada gula 

berkelanjutan; (v) mengembangkan industri turunan kelapa sawit melalui kluster 

industri dan peningkatan produktivitas perkebunannya; dan (vi) mengubah produk 

primer menjadi produk olahan untuk ekspor. 

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah 

sebagai berikut:  

1) Pengembangan tanaman pangan berskala besar (food estate) dengan tetap 

memperhatikan perlindungan bagi petani kecil.  

2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang 

promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan 

ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan 

ketersediaan infrastruktur.  

3) Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong 

pengembangan klaster industri agribisnis pada daerah yang memiliki potensi 

bahan baku produk pangan.  

4)  Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk 

pangan Indonesia.  

5)  Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara 

lain sektor pupuk dan benih.  

b) Infrastruktur  

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur 

adalah sebagai berikut:  

1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia. 

2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai 

strategi peningkatan potensi ekonomi di masing-masing wilayah.  

3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional sesuai dengan peran 

masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan infrastruktur.  
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4) Percepatan pembangunan infrastruktur  

5) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema 

Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau nonKPS.  

6) Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur. 

c)  Energi  

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah:  

1) Optimalisasi potensi sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong 

investasi infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di dalam 

negeri.  

2) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk 

mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam 

pengelolaan energi.  

3) Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan 

substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (renewable energy).  

4) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal serta 

dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya 

bagi sumber energi baru dan terbarukan.  

5) Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energy. 

4.4 Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (green investment) 

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green 

Investment) adalah sebagai berikut:  

a) Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan 

hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor 

kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program 

pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.  

b) Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, 

serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.  

c) Pengembangan ekonomi hijau (green economy).  

d) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal 

diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya 

pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan 
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pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (carbon 

trade).  

e) Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan 

secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir .  

f) Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau 

daya dukung lingkungan.  

4.5 Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) 

Arah kebijakan pemberdayaan UMKM dan Koperasi dilakukan berdasarkan 

dua strategi besar, yaitu:  

a) Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada 

skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha 

mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, 

dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.  

b) Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan 

(kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, 

keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga 

dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala 

usaha.  

Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil 

mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih 

besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama 

yang saling menguntungkan. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan 

keterkaitan usaha (linkage) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan 

usaha besar. 

4.6 Pemberian fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal 

Fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu 

keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok 

perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut 

berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan 

pemerintah. 
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a)  Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif.  

Untuk membangun konsistensi dalam kebijakan pemberian fasilitas, 

kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal, diperlukan pola umum 

pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sebagai 

berikut: 

Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan  

dan/atau Insentif Penanaman Modal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif 

Penanaman Modal 
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1. Pionir 

2. Prioritas tinggi 

3. Menyerap banyak tenaga kerja 

4. Pembangunan infrastruktur 

5. Melakukan alih teknologi 

6. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah 

perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu 

7. Menjaga kelestarian lingkungan hidup 

8. Melaksanakan kegiatan litbang dan inovasi 

9. Bermitra dengan UMKMK 

10. Menggunakan barang modal dalam negeri  

Pertimbangan eksternal 

• Strategi daerah pesaing  

• Praktek terbaik nasional  

• Komitmen nasional  
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Berdasarkan Gambar 1 di atas, dapat dijelaskan Pemberian fasilitas, 

kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan 

eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi strategi daerah pesaing, 

intensitas persaingan merebut penanaman modal, praktek terbaik secara nasional 

(national best practices), serta komitrnen nasional. Sedangkan pertimbangan 

internal yang perlu diperhatikan diantaranya strategi dan kebijakan pembangunan 

ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan wilayah; tujuan pemberian 

fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/keterkaitan 

sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarannya secara ekonomi, 

penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; serta tujuan 

pembangunan yang berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan 

kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/ atau insentif penanaman modal 

adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan 

dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu. 

Penetapan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman 

modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha, antara lain 

kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir; kegiatan penanaman 

modal yang termasuk skala prioritas tinggi; kegiatan penanaman modal yang 

menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan penanaman modal yang melakukan 

pembangunan infrastruktur; kegiatan penanaman modal yang melakukan alih 

teknologi; kegiatan penanaman modal yang berada di daerah terpencil, di daerah 

tertinggal, di daerah perbatasan, atau di daerah lain yang dianggap perlu; kegiatan 

penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup; kegiatan 

penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan 

inovasi; kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; serta 

kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri. 

Selain itu, dalam penetapan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif 

penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara 

lain kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, di wilayah 

berkembang, dan di wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih 

mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di kondisi wilayah 
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berbeda sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di 

seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. 

Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal kepada 

penanam modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar 

dibanding wilayah maju. Pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada indeks 

komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah 

penduduk miskin. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka ditetapkan pemberian 

fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif. Dengan demikian, pemberian fasilitas, 

kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan 

pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara 

pengembangan sektoral dan wilayah.  

Yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri 

pionir adalah penanarnan modal yang:  

• memiliki keterkaitan yang luas;  

• memberikan nilai tambah dan eksternalitas positif yang tinggi;  

• memperkenalkan teknologi baru; serta  

• memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.  

Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah 

penanaman modal yang:  

• mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;  

• memperkuat struktur industri daerah dan nasional;  

• memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar nasional dan internasional, dan  

• memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanarnan modal strategis di 

bidang pangan, infrastruktur, dan energi.  

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka kepentingan daerah dan 

perkembangan ekonomi. 
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b)  Bentuk/Jenis Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal 

oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah   

Fasilitas fiskal penanaman modal yang diberikan Pemerintah dapat berupa:  

a. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat 

tertentu terhadap jumlah penanaman modal dalam waktu tertentu;  

2. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas irnpor barang modal, mesin, 

atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di 

dalarn negeri;  

3. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong 

untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan 

tertentu;  

4. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang 

modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat 

diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;  

5. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan  

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah 

dan Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap 

kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman 

modal. Pemerintah provinsi dapat memberikan kemudahan berupa:  

a. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha 

tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.  

b. Berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;  

c. Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;  

d. Kemudahan pelayanan danlatau perizinan kepada perusahaan penanaman 

modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, 

dan fasilitas perizinan impor;  

e. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;  

f. Penyediaan sarana dan prasarana;  

g. Penyediaan lahan atau lokasi; dan  

h. Pemberian bantuan teknis.  
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Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada 

penanarn modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang 

antara lain dapat berupa:  

1. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;  

2. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;  

3. pemberian dana stimulan; dan/atau  

4. pemberian bantuan modal.  

c) Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Fasilitas, Kemudahan 

dan/atau Insentif Penanaman Modal  

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal, Pemerintah provinsi memberikan fasilitas dan kemudahan pelayanan 

dan/atau perizinan kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. 

Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud diberikan kepada penanaman 

modal yang:  

1) melakukan perluasan usaha; atau  

2) melakukan penanaman modal baru.  

Penanaman modal yang mendapat fasilitas penanaman modal adalah yang 

sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut:  

a) Melakukan industri pionir;  

b) Termasuk skala prioritas tinggi;  

c) Menyerap banyak tenaga kerja;  

d) Termasuk pembangunan infrastruktur;  

e) Melakukan alih teknologi;  

f) Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah 

lain yang dianggap perlu;  

g) Menjaga kelestarian lingkungan hidup;  

h) Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;  

i) Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau  

j) Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang 

diproduksi di dalam negeri.  

Untuk kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir menduduki 

peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki 
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keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian nasional, dan menggunakan 

teknologi baru.  

Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, 

pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalarn jumlah dan waktu 

tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan 

industri pionir. 

d) Mekanisme Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif  

Penanaman Modal  

Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanarnan modal Kabupaten 

Bengkulu Utara diberikan oleh  Bupati  terhadap bidang-bidang usaha, termasuk 

di dalamnya bidang-bidang usaha di kawasan wilayah tertentu. Oleh karena 

bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti 

perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap 

pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif  penanaman modal. Evaluasi ini 

dilakukan oleh BPMPPTSP dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) yang terkait.  

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan 

dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas, 

kemudahan, dan/atau insentif. Kepala BPMPPTSP menyampaikan hasil evaluasi 

kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Bengkulu 

Utara untuk dibahas dengan kepala-kepala SKPD terkait. Hasil pembahasan 

selanjutnya ditindaklanjuti oleh kepala-kepala SKPD terkait sesuai kesepakatan 

dalam pembahasan. 

4.7 Promosi Penanaman Modal 

Arah kebijakan promosi penanaman modal Bengkulu Utara sebagai berikut:  

a) Penguatan image building sebagai daerah tujuan penanaman modal yang 

menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan 

menyusun rencana tindak image building lokasi penanaman modal; 

b) Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (targetted promotion), 

terarah dan inovatif; 

c) Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman 

modal yang telah ditetapkan; 
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d) Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh 

SKPD terkait di tingkat kabupaten, kota, propinsi, maupun ditingkat nasional; 

e) Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk 

mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanarnan 

modal.  
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BAB V  INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN,  

ANCAMAN DAN PELUANG 

 

5.1  Analisis SWOT 

Perumusan strategi pengembangan Rencana Umum Penanaman Modal 

Kabupaten Bengkulu Utara, dilakukan melalui analisis lingkungan baik internal 

maupun eksternal. Hasil analisis lingkungan  Internal dan Eksternal (IE) serta 

Matrik Space (MS) sebagai berikut: 

Matrik  5.1. Faktor Strategis Internal 

 Faktor Strategis Internal  Bobot  Rating  Skor   

 

KEKUATAN/STRENGTH 

1. Kejelasan visi jangka panjang BU sd tahun 2026 

2. Ketersediaan lahan dan komoditi unggulan 

3. Situasi Keamanan 

4. Kepastian Hukum 

5. Kesiapan  Kelembagaan Dinas PM dan PTSP 

6. Kesiapan aparatur pemerintah 

Jumlah 

 

KELEMAHAN/WEAKNESS 

1. Infrastruktur yang belum merata dan optimal 

2. Investasi yang tidak merata 

3. Keunggulan daerah yang masih bersifat 

komparatif 

4. Tingginya biaya hidup 

5. Daya saing  daerah rendah 

6. Standarisasi pelayanan di daerah 

Jumlah  

 

0,15 

0,10 

0,15 

0,10 

0,05 

0,05 

0,60 

 

 

0,10 

0,05 

0,05 

 

0,05 

0,10 

0,05 

0,40  

 

4 

4 

4 

3 

2 

2 

 

 

 

2 

1 

1 

 

2 

2 

2 

  

 

0,60 

0,40 

0,60 

0,30 

0,10 

0,10 

2,10 

 

 

  0,20 

0,05 

0,05 

 

0,10 

0,10 

0,20 

0,70   

 Total 
 

1,00    
2,80 

(Menengah)   

 Matriks Space      1,40   

 
Matriks 5.2  Faktor Strategis Eksternal 

Faktor Strategis Eksternal Bobot Rating Skor 

PELUANG/OPPORTUNITY 

1. Regulasi percepatan pembangunan 

2. Kesepakatan pembangunan daerah 

3. Pembangunan ramah lingkungan 

4. Pengembangan energi terbarukan 

Jumlah 

ANCAMAN/THREATS 

1. Degradasi lingkungan 

2. Penurunan daya dukung lahan 

3. Bencana alam 

4. Meningkatnya daya saing daerah di luar 

Bengkulu Utara  

Jumlah 

 

0,20 

0,10 

0,15 

0,15 

0,60 

 

0,10 

0,10 

0,05 

0,15 

 

0,40 

 

4 

3 

2 

2 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

0,80 

0,30 

0,30 

0,30 

1,70 

 

0,20 

0,20 

0,10 

0,30 

 

0,80 

Total 1,00  2,50 
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(Menengah) 

Matrik Space   0,90 

5.2 Sintesis Hasil Analisis  

Berdasarkan analisis matrik SWOT, diperoleh nilai Internal Eksternal (IE) 

sebesar 2,80 dan 2,55, berarti kondisi Penanaman Modal di Kabupaten Bengkulu 

Utara  berada pada posisi Pertumbuhan dan Stabilitas. Artinya secara internal 

faktor-faktor yang memberikan sinyal positif atau merupakan kekuatan 

penanaman modal daerah secara akumulasi relatif besar. Begitu juga  dengan 

faktor-faktor eksternal yang mendukung terjadi kegiatan penanaman modal di 

Bengkulu Utara juga relatif  besar. Hasil analisis IE secara grafis disajikan pada 

Gambar 5.1 

Total Skor Internal 

 Kuat Rata-rata Lemah 

4,0 3,0 (2.8)                   2,0 1,0
 

T
o

tal S
k

o
r E

k
stern

al 

4,0 

 

 

 

 

  

3,0  
 

 

 

 

  

2,0 

 

 

 

1,0 

 

 

 

  

 

Gambar 5.1.  

Analisis SWOT Matrik Internal dan Eksternal 

 

Pendekatan  Matrik Space secara grafis disajikan pada Gambar 5.2. di 

bawah ini.    
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Gambar 5.2.   

Analisis SWOT Matriks Space 

 

Hasil analisis dengan Matrik Space (MS) diperoleh nilai sebesar 1,40 untuk 

sumbu X dan 0,90 untuk sumbu Y. Angka ini menunjukkan kondisi Penanaman 

Modal Kabupaten Bengkulu Utara berada pada posisi Agresif.  Berarti bahwa 

faktor-faktor yang  memberikan sinyal atau menunjukkan kekuatan penanaman 

modal dengan nilai yang positif atau masih lebih besar jika dibandingkan dengan 

faktor-faktor yang melemahkan.   

Demikian halnya dengan faktor-faktor yang memberikan peluang untuk 

berkembangnya penanaman modal di wilayah Kabupaten  Bengkulu Utara juga 

menunjukkan nilai yang positif atau masih lebih besar jika dibandingkan dengan 

faktor-faktor yang mengancam keberlangsungan penanaman modal.  Dengan 

kondisi ini  strategi yang tepat untuk diterapkan dalam pengembangan penanaman 

modal di Kabupaten Bengkulu Utara adalah strategi yang bersifat Agresif.  

Strategi yang agresif dibutuhkan agar kelebihan dari faktor-faktor yang menjadi 

kekuatan dan yang memberikan peluang dalam penanaman modal dapat 

dieksploitasi secara optimal sehingga 

Terdapat konsistensi antara dua pendekatan baik menggunakan Matrik 

Internal dan Eksternal (MIE) maupun Matrik Space (MS) dan keduanya 

1 2 3 

KONSERVATIF AGRESIF 

COMPETITIF DEFENSIF 
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mendukung adanya Strategi Pertumbuhan dan Stabilitas yang bersifat Agresif laju 

penanaman modal di Kabupaten  Bengkulu Utara dapat dipercepat.  

Secara teoritik, apabila kondisi hasil berada pada posisi pertumbuhan dan 

stabilitas serta posisi agresif maka pemerintah daerah harus mempercepat 

pertumbuhan investasi di Bengkulu Utara dengan berbagai cara, terutama yang 

berkaitan dengan promosi investasi melalui berbagai media promosi.  Untuk itu 

infrastruktur  jalan, jembatan, tenaga listrik dan pelabuhan udara serta pelabuhan 

samudra perlu ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitas. Sehingga akses 

barang dan jasa ke tujuan akhir pasar, baik pasar nasional maupun pasar 

internasional dapat berjalan lancar.  

Dalam upaya mendukung strategi Agresif, maka pemerintah daerah harus 

memperkecil ketidak merataan investasi.  Membangun keterkaitan antar daerah 

sangat diperlukan, terutama dalam memasok barang, dan keterkaitan ke depan 

pada jalur distribusi barang dan jasa.  Kemudian, strategi memperkecil 

kesenjangan investasi antar daerah juga harus mendapat perhatian dari semua 

pihak.  Selanjutnya, ke depan perlu meningkatkan peran Tim Pengendali Inflasi 

Daerah (TPID) yang sangat penting dalam rangka mengurangi tekanan biaya 

tinggi di daerah.  Strategi berikutnya adalah peningkatan keterampilan tenaga 

kerja di daerah agar daerah ini mampu mempunyai daya saing komparatif yang 

tinggi.   

Strategi Agresif menuntut pula para pengambil keputusan di daerah ini 

untuk mengantisipasi berbagai ancaman yang mungkin terjadi, seperti penurunan 

daya dukung lahan.  Daya dukung lahan perlu mendapat perhatian serius, karena 

topografi wilayah yang bergelombang sangat rentan terhadap penurunan daya 

dukung lahan terutama akibat budidaya kelapa sawit secara besar-besaran. Di 

masa yang akan datang ketersediaan sumber air sangat penting, hal ini diperlukan 

untuk mengantisipasi terjadinya kegersangan lahan yang akan mengakibatkan 

kelangkaan air untuk kepentingan investasi dan kehidupan umat manusia yang 

akan datang.   

Selain itu, daerah  ini berada pada kawasan rawan gempa bumi dan banjir, 

oleh karena itu program minimalisasi dampak bencana terhadap pengembangan 

investasi di daerah ini sangat diperlukan.  Strategi agresif juga mendapat rintangan 
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dari meningkatnya kompetensi antar wilayah, paling tidak di kawasan regional 

Sumatera.  Oleh karena itu, investasi pada infrastruktur jalan dan jembatan 

mendapat prioritas utama.  Dengan demikian, akses antar daerah dapat lebih 

lancar, sehingga masing-masing daerah dapat berkompetisi lebih sehat. 

Meningkatnya daya saing daerah lain terutama daerah tetangga, dapat menjadi 

pemicu Bengkulu Utara  untuk maju dan berkembang 

Strategi pertumbuhan dan stabilitas penanaman modal yang Agresif di 

Kabupaten Bengkulu Utara memerlukan penyusunan suatu arah dan strategi 

dengan melibatkan berbagai pihak terkait.  Selain itu, sesuai dengan amanat 

Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah 

telah berkomitmen untuk mengembangkan strategi dan kebijakan penanaman 

modal di Indonesia berdasarkan atas azas kepastian hukum, keterbukaan, 

akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, 

kebersamaan, efisiensi dan berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan 

ekonomi nasional. 

Atas dasar hal uraian diatas, maka kebijakan pengembangan investasi di 

Kabupaten Bengkulu Utara harus fokus pada lima sasaran, yaitu:  

(i)   Memberikan pelayanan yang lebih mudah dan cepat dalam penerbitan 

perijinan semua bidang usaha sesuai dengan peraturan dan ketentuan 

berlaku;  

(ii)  Mendorong pengembangan komoditi unggulan daerah dengan penyediaan 

informasi potensi unggulan daerah menjadi produk unggulan yang memiliki 

nilai tambah yang tinggi; 

(iii)  Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis kerakyatan;  

(iv)  Mendorong pertumbuhan lapangan kerja yang berorientasi produk 

ketahanan pangan; dan  

(v)  Mendorong realisasi investasi PMA dan PMDN. 
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Sasaran strategis pengembangan investasi di Kabupaten Bengkulu Utara, 

yaitu: 

No Sasaran Strategis Tujuan Akhir 

1 Memberikan pelayanan yang 

mudah dan cepat dalam 

penerbitan perijinan bidang 

usaha. 

Meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi  

   2 Mendorong pengembangan 

komoditi unggulan daerah yang 

memiliki nilai tambah yang tinggi 

1) Menciptakan lapangan kerja; 

2) Meningkatkan pembangunan 

ekonomi berkelanjutan; 

3) Meningkatkan kemampuan 

daya saing pelaku usaha 

3 Meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi kerakyatan 

1) Meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat; 

2) Meningkatkan kapasitas dan 

kemampuan teknologi;  

3) Mendorong pengembangan 

ekonomi kerakyatan 
4 Mendorong pertumbuhan 

lapangan kerja yang berorientasi 

produk ketahanan pangan 

1) Menciptakan lapangan kerja; 

2) Meningkatkan pembangunan 

ekonomi berkelanjutan 

5 Mendorong realisasi investasi 

PMA dan PMDN 

Mengolah ekonomi potensial 

menjadi kekuatan ekonomi riil 

dengan menggunakan dana yang 

berasal baik dari dalam negeri 

maupun dari luar negeri 

Sumber: LAKIP BPMPPTSP Bengkulu Utara tahun 2015.  
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BAB VI.  KEBIJAKAN DAN STRATEGI  PENANAMAN MODAL  

BENGKULU UTARA 

 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana 

Umum Penanaman Modal telah di susun tujuh arah kebijakan penanaman modal. 

RUPMP Bengkulu tahun 2014-2025 juga di susun dengan merujuk pada RUPM 

tersebut. Oleh karena itu, penyusunan RUPMK Bengkulu Utara merujuk pada 

dasar hukum yang sama, agar tercipta keterpaduan dan konsistensi arah 

perencanaan penanaman modal antara RUPMK Bengkulu Utara dengan RUPMP 

Bengkulu dan RUPM nasional.  

Kebijakan dan strategi  penanaman modal bengkulu Utara sebagai berikut: 

1) Perbaikan Iklim Penanaman Modal;  

2) Pemerataan Penanaman Modal;  

3) Konsentrasi Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi;  

4) Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan;  

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

6) Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal dan Pemberian Fasilitas, serta 

7) Promosi dan Kerjasama Penanamann Modal. 

Kebijakan dan strategi penanaman modal di Kabupaten Bengkulu Utara ini 

disusun dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan 

sebagaimana yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya.  

6.1 Perbaikan Iklim Penanaman Modal 

Investasi merupakan suatu keputusan bisnis yang memegang peran vital 

dalam suatu perekonomian. Keputusan melakukan investasi umumnya 

dipengaruhi oleh faktor keamanan, kepastian hukum, ketersediaan tenaga kerja, 

mutu pelayanan, kepastian lahan dan kepastian berusaha. Iklim yang kondusif 

berkorelasi langsung dengan tingkat pertumbuhan minat investasi. 

Berdasarkan RPJPD Bengkulu Utara tahun 2006-2026 untuk mewujudkan 

visi misi Kabupaten Bengkulu Utara, pengembangan daya tarik investasi menjadi 

salah satu agenda untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan 

menyelenggarakan pemerintahan yang bersih. Untuk  pencapaian agenda 
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pengembangan daya tarik investasi, ditetapkan sasaran dan arah kebijakan sebagai 

berikut: 

Sasaran 

1) Berkembangnya kapasitas pembiayaan untuk pengembangan ekonomi daerah 

2) Berkembangnya investasi 

3) Berkembangnya kaitan (linkages) diantara pasar regional (regional market) 

untuk mengatasi rintangan, pemancaran inovasi dan income multiflier 

4) Tumbuhnya perekonomian perdesaan dan perkotaan yang seimbang 

5) Tersedianya lapangan kerja di perdesaan yang menopang pertumbuhan 

ekonomi daerah 

Arah Kebijakan 

1. Penyediaan dan pengembangan jaringan informasi 

a) Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang menangani informasi dalam 

upaya menarik minat investor 

b) Meningkatkan intensitas kerjasama dengan pihak investor dan 

pengembang dalam mengembangkan agribisnis dan prasarana/sarana 

strategis pendukung percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan 

ekonomi daerah 

c) Menyediakan database yang berkaitan dengan profil investasi Kabupaten 

Bengkulu Utara 

d) Mengadakan ekspose, pameran investasi dan kerjasama dengan daerah 

lain 

2. Peningkatan investasi di daerah 

a) Mempermudah dan memfasilitasi proses perizinan 

b) Memberi insentif melalui pengurangan pajak dan meniadakan pungutan-

pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi 

c) Meningkatkan kapasitas infrastruktur yang mempermudah akses investor 

terhadap sumberdaya produktif 

d) Menciptakan kondisi keamanan dan hubungan harmonis antara masyarakat 

di daerah dengan para investor 
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3. Peningkatan akses pembiayaan untuk investasi 

a) Menarik minat perbankan untuk menyediakan dana bagi investasi 

b) Mengembangkan bank perkreditan di daerah 

c) Meningkatnya kapasitas kelembagaan keuangan di daerah 

Pada dokumen  RPJMD Bengkulu Utara tahun 2016-2021 juga dinyatakan 

kondisi keamanan dan ketertiban wilayah merupakan salah satu unsudalam  5 

tahun terakhir sebanyak 363 kasus yang dilaporkan setiap tahunnya.  Disamping 

permasalahan yang masih ada dalam pelaksanaan urusan penanaman modal, 

antara lain: 

a) Belum konsistennya pelaksanaan sistem dan prosedur perizinan investasi; 

b) Kondisi infrastruktur daerah yang belum ramah investasi; dan 

c) Masih lemahnya jaminan  hukum terhadap investasi. 

Kondisi ini harus menjadi perhatian bagi institusi penanaman modal untuk 

dapat menjaga dan meningkatkan kondusifitas wilayah agar tercipta perbaikan 

iklim investasi di  Bengkulu Utara. Strategi Perbaikan Perbaikan Iklim 

Penanaman Modal Bengkulu Utara, berupa: 

Strategi 1: Menjaga dan Meningkatkan  Kondusifitas Wilayah 

Bila dilihat data eksisting rencana proyek penanaman modal pada tahun 

2014 sebanyak …. proyek dengan nilai investasi sebesar Rp… Kondisi ini 

meningkat pada tahun 2015 menjadi …. proyek dengan nilai investasi sebesar 

Rp…Ini menunjukan Kabupaten Bengkulu Utara merupakan daerah yang menarik 

bagi calon investor. Oleh karena itu kondisi keamanan wilayah  perlu ditingkatkan 

dan permasalahan yang masih ada dalam urusan penanaman modal perlu segera di 

atasi agar rencana proyek menjadi terealisasi. 

Berdasarkan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) tahun 2015 

jumlah realisasi investasi di Kabupaten Bengkulu Utara sebesar 1.809 Milyar 

Rupiah. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2014 

sebesar 3.234  Milyar Rupiah. Penurunan ini sebagai dampak dari melemahnya 

harga komoditi  perkebunan di pasar internasional. Seperti kita ketahui komoditi 

perkebunan masih menjadi andalan di Bengkulu Utara. 

Dalam pelaksanaan realisasi investasi di lapangan permasalahan yang 

dihadapi investor antara lain: masalah ganti rugi lahan dan tanam tumbuh (contoh 
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pada CV.Kimberly), masalah tata batas desa (PT. Kota Agung Sukses), program 

plasma (pada perusahaan perkebunan), masalah infrastruktur, transportasi, dan 

birokrasi perijinan. Peran institusi penanaman modal Bengkulu Utara ke depan 

harus dapat memfasilitasi masalah yang dihadapi perusahaan dengan membentuk 

Satuan Tugas Bidang Penanaman Modal.  

Strategi 2: Memudahkan Skema Perijinan dan Kepastian Hukum  

Kepastian hukum merupakan kekuatan utama yang menjamin keamanan 

berinvestasi di Bengkulu Utara. Institusi penanaman modal (saat ini BPMPPTSP) 

wajib memfasilitasi dan menjamin keberlangsungan kegiatan penanaman modal di 

daerah. Penerapan sistem Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) harus 

terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya.  

Dengan penguatan pada PTSP ini kegiatan perijinan investasi menjadi lebih 

jelas, cepat, dan pada akhirnya akan berpengaruh pada efektifitas kelembagaan 

dalam rangka realisasi investasi di Bengkulu Utara. Selanjutnya yang juga perlu 

diperbaiki untuk meningkatkan kondusifitas iklim penanaman modal adalah 

adanya perbaikan regulasi yang semakin mempermudah proses dan 

menyederhanakan rentang waktu pelayanan investasi. Di antaranya adalah:  

a) Peraturan  Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana umum Penanaman 

Modal;  

b) Peraturan  Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata 

Cara Perijinan dan Non Prizinan Penanaman Modal;  

c) Perka BKPM  Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengendalian 

Pelaksanaan Penanaman Modal;  

d) Peraturan Kepala BKPM No. 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Fungsi 

PTSP Bidang Penanaman Modal.  

Konsistensi dan implementasi daripada peraturan tersebut lebih pasti, lebih 

cepat, dan membuat investor semakin mudah merealisasikan kegiatannya. 

Strategi 3: Kepastian kualitas dan pasokan tenaga kerja  

Isu lain yang menjadi perhatian adalah ketersediaan tenaga kerja yang dapat 

memenuhi syarat untuk kegiatan investasi di Bengkulu Utara. Masih minimnya 

tenaga terampil yang tersedia menyebabkan investor mendatangkan tenaga kerja 

terampil dari luar daerah. Hal ini rawan untuk menimbulkan gangguan 
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kondusifitas keamanan wilayah, karena akan timbul kecemburuan dari masyarakat 

di sekitar lokasi investasi.  

Berdasarkan data BPS Bengkulu  Utara tahun 2014 Tingkat Partisipasi 

Angkatan  Kerja (TPAK) sebesar 67,38 persen, menurun jika dibandingkan angka 

TPAK tahun  2013 yang sebesar 70,91 persen. Penurunan TPAK  ini diiringi 

dengan meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pada Tahun 2014, 

angka Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat dari tahun sebelumnya, 2,28 

persen menjadi 2,81 persen. Tingginya angka TPT tentunya juga dipengaruhi oleh 

kurangnya kesempatan kerja dan kurangnya lapangan usaha. Berdasarkan 

lapangan usaha utama, di Kabupaten Bengkulu Utara, masih didominasi oleh 

sektor pertanian. Lebih dari 50 persen penduduk bekerja di sektor pertanian. 

Sektor industri menjadi sektor terkecil yang diminati penduduk yang bekerja, 

yaitu hanya 1,29 persen. Selengkapnya data indikator ketenagakerjaan di 

Bengkulu Utara dapat dilihat pada Tabel 6.1 dibawah ini.  

Tabel 6.1  Indikator  Ketenagakerjaan  Kabupaten  Bengkulu  Utara 

URAIAN 2012 2013 2014 

TPAK (%) 76,15  70,91  67,38 

TPT (%) 1,84  2,28  2,81 

Bekerja (%) 97,15 98,16 97,72 

Sektor Pertanian (%) 53,22 56,53 55,08 

Sektor Industri (%) 1,91 2,06 1,29 

Sektor Jasa-jasa (%) 44,87 41,42 43,63 

Sumber: BPS Bengkulu Utara, 2014. 

Berdasarkan data pada Tabel 6.1 di atas, jumlah tenaga kerja yang bekerja 

di sektor industri masih sangat kecil jika dibandingkan dengan dua sektor lainnya. 

Sektor industri adalah sektor penghasil nilai tambah. Untuk dapat bekerja pada 

sektor ini, tenaga kerja harus memiliki pendidikan dan keterampilan tertentu. Di 

Kabupaten Bengkulu Utara masih sangat sedikit sekolah kejuruan di bidang 

industri.  Tenaga kerja yang masuk ke pasar kerja juga masih di dominasi oleh  

pendidikan SD ke bawah. Selengkapnya data distribusi penduduk yang bekerja 

menurut tingkat pendidikan di Bengkulu Utara, dapat dilihat pada Gambar 1 

dibawah ini.  
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Gambar 1. Distribusi Penduduk Kabupaten Bengkulu Utara yang Bekerja 

Menurut Pendidikan (Persen) 

 

Berdasarkan data pada Gambar 1 diatas, tenaga kerja yang bekerja pada 

sektor-sektor usaha di Kabupaten Bengkulu Utara di dominasi oleh tamatan 

Sekolah Dasar, SLTA dan SLTP. Tentunya kondisi ini perlu mendapat perhatian 

dan jalan keluar agar produktivitas tenaga kerja dapat lebih ditingkatkan.  

Strategi 4: Mewujudkan kepastian lahan usaha dan tersedianya data dan 

informasi komoditi unggulan investasi 

Di  Kabupaten Bengkulu Utara telah tersedia Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) tahun 2015-2035 berdasarkan Perda Nomor: 11 tahun 2015. Tersedianya 

Perda ini memudahkan bagi aparatur penanaman modal dalam mengarahkan dan 

memberikan informasi bagi calon investor yang akan menanamankan modalnya 

sehingga sejak awal telah terdeteksi bila terjadi tumpang tindih lahan.  

Komoditi unggulan yang akan dikembangkan ke depan adalah komoditi 

yang memberikan banyak nilai tambah. Kabupaten Bengkulu Utara tidak dapat 

lagi bergantung pada investasi yang mengandalkan lahan, seperti perkebunan dan 

pertambangan karena jumlah lahan yang terbatas. Untuk itu perlu 

mengembangkan sektor lain, seperti sektor pariwisata. Secara nasional pun hanya 

sektor pariwisata yang mengalami peningkatan realisasi investasi,sedangkan 

sektor lainnya berbanding terbalik. Pariwisata yang dapat dikembangkan 

utamanya ada di Pulau Enggano. Predikat pulau terluar Indonesia dapat menjadi 

salah satu merek dagang sektor pariwisata di Bengkulu Utara.  

 

 

SD ke bawah 42.53 

SLTP 20.83 

SLTA   36.64 
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6.2  Pemerataan Penanaman Modal 

Sektor pertanian merupakan  sumber  utama  pendapatan Kabupaten 

Bengkulu Utara. Sampai dengan tahun  2016, investasi yang berkembang di 

Kabupatn Bengkulu Utara masih didominasi oleh komoditi sektor perkebunan 

dengan nilai tambah ekonomi yang relatif rendah, karena komoditi yang 

dihasilkan masih berupa bahan mentah dan bahan setengah jadi. Dalam sepuluh 

tahun ke depan, strategi penanaman modal harus diarahkan pada sinergisme antara 

wilayah penghasil produk primer dengan wilayah yang berpotensi pengolah 

produk primer menjadi produk jadi. 

 Investasi berkembang di hampir semua kecamatan. Sebaran komoditi 

investasi dapat dilihat pada matriks di bawah ini.  

No Kecamatan Sebaran Komoditi 

1 Arga Makmur kelapa sawit, kopi, kakao, kelapa dalam, lada, karet, 

padi sawah, padi ladang, IKAHH, ILMEA, 

pertambangan, PLTMH, penginapan, alun-alun, 

wisata alam 

2 Air Padang IKAHH, ILMEA, karet 

3 Tanjung Agung 

Palik 

kelapa sawit, kopi, kakao, kelapa dalam, lada, karet, 

cengkeh, aren, kayu manis, pinang, kapuk, 

kemiri,vanilla, pala,jarak pagar, sapi, kerbau, 

kambing, ayam,itik, IKAHH, ILMEA, padi 

4 Air Besi karet, padi sawah, sayur-sayuran, buah-buahan, 

batubara, ILMEA, IKAHH, perikanan tangkap, 

wisataalam 

5 Putri Hijau kelapa sawit, karet, kopi, kelapa dalam, pinang, 

kapuk, sapi, kerbau, kambing, IKAHH, ILMEA, 

penginapan, wisata alam, pelabuhan, pasir batu, 

PLTMH, kalsedon agate,  

6 Pinang Raya kelapa sawit, karet, kopi, kakao, IKAHH,ILMEA, 

batuan, pasir, fosil kayu terkesik 

7 Padang Jaya kelapa sawit, karet, kopi, kakao, kelapa dalam, buah-

buahan, perikanan budidaya, sapi, kerbau, ayam, 

IKAHH, ILMEA, PLTMH, wisata alam 

8 Giri Mulya  

9 Arma Jaya  

10 Kerkap  

11 Lais  

12 Batiknau  
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13 Hulu Palik  

14 Napal Putih  

15 Ulok  Kupai  

16 Air Napal  

17 Enggano  

18 Ketahun  

19 Marga Sakti Seblat  

Sumber: BPMPPTSP Bengkulu Utara, 2016. 

Meskipun hampir semua wilayah kecamatan memiliki komoditi  yang dapat 

dikembangkan. Berdasarkan data BPMPPTSP Bengkulu Utara kecamatan-

kecamatan yang terletak di arah utara seperti: Putri Hijau, Ketahun, Napal Putih 

sejak lama telah menarik investor untuk menanamkan modalnya, khususnya di 

bidang perkebunan dan pertambangan, karena memiliki beberapa keunggulan 

dibandingkan dengan wilayah kecamatan lainnya. Keunggulan tersebut antaralain: 

sumberdaya alam yang dimiliki,  jumlah penduduk yang lebih banyak. Namun 

saat ini kondisi investasi bidang perkebunan dan pertambangan yang berada di 

kecamatan-kecamatan tersebut telah jenuh, karena keterbatasan lahan yang 

tersedia.  

Merujuk pada RUPMP Bengkulu tahun 2014-2025,  strategi pemerataan 

penanaman modal meliputi: 

Strategi 1:   Membentuk kawasan industri untuk meningkatkan nilai tambah 

Di Kabupaten Bengkulu Utara sampai dengan tahun 2016,  terdapat 16 

perusahaan yang berinvestasi di perkebunan kelapa sawit dengan 7 pabrik yang 

mengolah kelapa sawit menjadi crude palm oil (CPO). Sampai dengan saat ini 

CPO yang dihasilkan di bawa keluar daerah untk produksi lebih lanjut karena di 

Bengkulu Utara belum terdapat pabrik minyak goreng. Pada tahun 2006, telah di 

bangun pabrik minyak goreng oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu 

Utara namun berhenti berproduksi karena berbagai kendala.  

Berdasarkan  potensi CPO yang dimiliki, ke depan Bengkulu Utara 

diharapkan membentuk kawasan industri, yang dirancang sebagai kawasan 

industri hilir dari CPO yang diharapkan mampu mengolah produk CPO dari 

wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten 
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Bengkulu Tengah serta Kabupaten Bengkulu Selatan dan sekitarnya. Sehingga 

diharapkan terjadi peningkatan nilai tambah dari komoditi yang dihasilkan. Jenis 

Industri yang berpotensi dikembangkan adalah industri hilir berbasis CPO atau 

kelapa sawit, antara lain: 

1. Industri Berbasis Makanan  

- Minyak goreng  

- Margarin dan shortening  

- Minyak sawit merah  

2. Palmega  

- Palm Frying Shortening  

- Palm Ghee atau Vanaspati  

- Beta karoten  

3. Industri Biodiesel  

4. Industri Oleokimia Dasar  

- Industri fatty acid  

- Fatty alkohol  

- Industri puriffied glyserin  

5. Industri Produk Perawatan  

- Industri surfaktan  

- Deterjen  

- Industri sabun  

- Kosmetika  

6. Industri Berbasis Produk Samping Pabrik Kelapa Sawit  

- Industri briket arang  

- Industri makanan ternak  

- Industri kompos  

- Industri karbon aktif  

- Industri particle board  

Di samping komoditi sawit yang dihasilkan, komoditi karet juga banyak 

dihasilkan di Kabupaten Bengkulu Utara. Sampai dengan tahun 2016, terdapat 4 

perusahaan yang bergerak di perkebunan karet dan tiga diantaranya memiliki 

pabrik pengolahan yang mengolah getah karet menjadi SIR maupun crumb 
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rubber. Kedepan diharapkan juga pengembangan investasi diarahkan untuk 

meningkatkan nilai tambah komoditi karet.  

Strategi 2: Mengembangkan sentra-sentra ekonomi baru sesuai potensi wilayah 

Pemerataan penanaman modal dapat ditempuh dengan menawarkan 

pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di Kabupaten Bengkulu Utara kepada 

investor.  Sentra-sentra ekonomi baru yang ditawarkan kepada investor mengacu 

kepada kajian-kajian pengembangan kawasan strategis.   

Berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten Bengkulu Utara  Nomor 11 

Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara 

tahun 2015-2035, kawasan strategis  Bengkulu Utara meliputi: 

1) Kawasan minapolitan tangkap berada di Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan 

Ketahun, Kecamatan Air Napal, Kecamatan Enggano, dan Kecamatan Batik 

Nau; 

2) Kawasan  minapolitan budidaya berada di Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan 

Argamakmur, Kecamatan Arma Jaya, dan Kecamatan Kerkap;  

3) Kawasan agropolitan berada di Kecamatan Lais, Kecamatan Giri Mulya, dan 

Kecamatan Ketahun;  

4) Kawasan perkotaan berada di Kecamatan Kota Argamakmur; 

5) Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Lagita yang terdiri dari Kecamatan 

Lais, Kecamatan Giri Mulya, dan Kecamatan Ketahun 

6) Kawasan strategis provinsi bidang ekonomi, sosial budaya dan fungsi daya 

dukung lingkungan hidup berada di  Kecamatan Enggano; 

7) Kawasan strategis provinsi bidang ekonomi khususnya sebagai pusat 

pertumbuhan kawasan yaitu: Kecamatan Kota Argamakmur. 

Strategi 3: Mensinergiskan kegiatan investasi di berbagai wilayah kecamatan 

Peraturan  Daerah  Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2015 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2015-

2035 telah mengatur tentang rencana pola ruang kabupaten yang terdiri atas 

kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kegiatan investasi hanya dapat 

dilakukan dan dikembangkan pada kawasan budidaya. Pada perda tersebut telah 

diatur tentang sinergisitas kegiatan investasi, menjadi: 
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1) Kawasan peruntukan hutan produksi, meliputi: 

a. Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas (HPT) seluas ± 44.490 

(empat puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh) hektar terdiri atas 

HPT Lebong Kandis seluas ± 25.545 (dua puluh lima ribu lima ratus empat 

puluh lima) hektar, HPT Air Ketahun seluas ± 14.494 (empat belas ribu 

empat ratus Sembilan puluh empat) hektar, HPT Air Urai Air Serangai 

seluas ± 2.060 (dua ribu enam puluh) hektar, dan HPT Hulu Malakoni 

seluas ± 2.391 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu) hektar; 

b. Hutan Produksi Tetap (HP) meliputi HP Air Rami seluas ± 9.763 

(sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga) hektar; dan 

c. Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas ± 8.877 (delapan ribu 

delapan ratus tujuh puluh tujuh) hektar terdiri atas HPK eks Hutan 

Produksi Fungsi Khusus (HPKh) PLG Seblat seluas ± 711 (tujuh ratus 

sebelas) hektar, HPK Air Urai Air Serangai seluas ± 4.766 (empat ribu 

tujuh ratus enam puluh enam) hektar, dan HPK Air Bintunan seluas ± 

3.400 (tiga ribu empat ratus) hektar. 

2) Kawasan peruntukan pertanian meliputi: 

a. Rencana pengembangan kawasan peruntukan tanaman pangan seluas ± 

11.757,41 (sebelas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma empat satu) 

hektar dikembangkan di seluruh wilayah kecamatan terutama Kecamatan 

Kota Argamakmur, Kecamatan Lais, Kecamatan Kerkap, Kecamatan Giri 

Mulya, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Hulu Palik, dan Kecamatan Air 

Napal. 

b. Rencana pengembangan kawasan peruntukan hortikultura dikembangkan 

seluruh wilayah kecamatan terutama di Kecamatan Napal Putih, 

Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Batik Nau, dan Kecamatan Padang 

Jaya.  

c. Rencana pengembangan kawasan peruntukan perkebunan dikembangkan 

seluruh wilayah kecamatan terutama di Kecamatan Giri Mulya, 

Kecamatan Ketahun, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Padang Jaya, 

Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan Batik Nau, dan Kecamatan Air Besi. 
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d. Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertanian pangan 

berkelanjutan seluas ± 2.298, 59 Ha (dua ribu dua ratus sembilan puluh 

delapan koma lima sembilan) hektar dikembangkan di seluruh wilayah 

kecamatan. 

3) Kawasan peruntukan perikanan meliputi: 

a. Kawasan perikanan budidaya direncanakan dikembangkan di seluruh 

kecamatan; 

b. Kawasan perikanan tangkap di seluruh wilayah pesisir seluas ±  1.838,61 

(seribu delapan ratus tiga puluh delapan koma enam satu) kilo meter 

persegi; dan 

c. Kawasan peruntukan pengolahan ikan direncanakan dikembangkan di 

seluruh kecamatan yang memiliki potensi perikanan terutama di 

Kecamatan Ketahun, Kecamatan Lais, Kecamatan Putri Hijau, Kecamatan 

Air Napal, dan Kecamatan Enggano. 

4) Kawasan peruntukan pertambangan meliputi: 

a. Kawasan pertambangan mineral logam terdapat di seluruh wilayah 

kabupaten terutama di Kecamatan Kota Argamakmur dan Kecamatan 

Napal Putih; 

b. Kawasan pertambangan mineral bukan logam tersebar di seluruh 

kecamatan; 

c. Kawasan pertambangan batuan tersebar di seluruh kecamatan 

d. Kawasan batubara tersebar di seluruh kecamatan   

5) Kawasan peruntukan industri terletak di Kecamatan Kota Argamakmur dan 

kecamatan lainnya yang memiliki potensi; 

6) Kawasan peruntukan pariwisata tersebar di Kecamatan Kota Argamakmur, 

Kecamatan Kerkap, Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Napal Putih, 

Kecamatan Enggano, Kecamatan Air Napal, Kecamatan Air Padang, 

Kecamatan Putri Hijau dan Kecamatan Ketahun, serta kecamatan lainnya yang 

memiliki potensi pengembangan pariwisata. 

7) Kawasan peruntukan permukiman meliputi: 

a. Peruntukan permukiman perkotaan dikembangkan di  Kecamatan Kota 

Argamakmur; 
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b. peruntukan permukiman perdesaan dikembangkan di wilayah kecamatan 

mengikuti pola pengembangan kawasan agropolitan, minapolitan, serta 

kawasan strategis lainnya yang memiliki potensi pengembangan kawasan 

peruntukan permukiman. 

Strategi 4: Meningkatkan kapasitas investasi 

Merujuk pada RUPMP Bengkulu tahun 2014-2025, peningkatan kapasitas 

investasi dilakukan melalui: 

a. Peningkatan aksesabilitas di wilayah kecamatan meliputi pembangunan dan 

peningkatan jalan lintas wilayah dan jalan menuju sentra-sentra produksi 

berbasis investasi. Kualitas jalan yang baik dibutuhkan para investor guna 

menekan biaya produksi dan memperlancar distribusi dari lokasi produksi ke 

konsumen. Selain transportasi, akses informasi juga menjadi pendukung dalam 

berinvestasi, sehingga perlu adanya jaminan kelancaran berkomunikasi di 

lokasi usaha; 

b. Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui pengembangan sekolah-sekolah 

berbasis keterampilan kerja tidak hanya dikonsentrasikan di wilayah kecamatan 

kota, melainkan juga hingga ke wilayah pedesaan. Hal ini dimaksudkan agar 

tidak terjadi ketimpangan antara kualitas SDM di wilayah ibukota kabupaten 

dengan kualitas SDM di wilayah kecamatan. 

6. 3 Konsentrasi Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan  Energi 

Berdasarkan RUPMP Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara merupakan  

salah satu daerah untuk pengembangan komoditi pangan strategis dan agro 

industri, berupa padi sawah dan jagung.  Kabupaten Bengkulu Utara memiliki 

luas lahan dan potensi perairan yang mendukung pengembangan tanaman pangan.  

Peluang investasi meliputi sektor hulu untuk mendapatkan produk primer dan 

sektor hilir agroindustri untuk menghasilkan produk akhir.  

Strategi 1: Mempercepat pengembangan pangan dan agroindustri 

Strategi pengembangan pangan dan agroindustri adalah dengan penetapan 

wilayah konsentrasi pengembangan pangan, ini perlu dilakukan guna mendukung 

perwujudan terpenuhinya kebutuhan pangan di Kabupaten Bengkulu Utara. 

Daerah-daerah penghasil tanaman pangan padi dan jagung di Kabupaten 

Bengkulu Utara adalah kecamatan Arma Jaya, Hulu Palik, dan  Arga Makmur. 
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Startegi 2 :  Mempercepat pengembangan dan pembangunan infrastruktur 

strategis 

Investasi di bidang infrastruktur menjadi salah satu prioritas di Kabupaten 

Bengkulu Utara. Infrastruktur  penunjang investasi antara lain: jalan, jembatan, 

listrik dan ketersediaan air bersih.  Infrastruktur yang baik, akan menarik investasi 

untuk masuk ke Bengkulu Utara.  Infrastuktur yang baik  juga akan menekan 

biaya tinggi sehingga  tidak  perlu dilakukan insentif pajak lagi.  

Kondisi dilematis terkait dengan infrastruktur ini, apakah ingin 

meningkatkan kualitas atau kuantitasnya. Hal ini disebabkan keterbatasan dana 

yang ada dan besarnya pembiayaan untuk membangun/memperbaiki suatu 

infrastruktur di Kabupaten Bengkulu Utara. Hal lain yang juga menjadi masalah 

adalah belum meratanya pesebaran infrastruktur yang ada. Infrastuktur yang 

baikakan membuka isolasi daerah dan memperlancar arus kegiatan investasi. 

Strategi pengembangan investasi bidang infrastruktur strategis untuk 

membuka keterisolasian adalah: 

� Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan 

wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dengan dengan kabupaten tetangga, 

seperti perbatasan dengan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Lebong, 

Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Rejang Lebong. Investasi ini 

diperlukan guna meningkatkan roda perekonomian antara kabupaten 

Bengkulu Utara dengan daerah  tetangga. 

� Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan antar 

wilayah di  Kabupaten Bengkulu Utara 

� Pembangunan pelabuhan dan pembangunan infrastuktur lainnya. 

Strategi 3 : Mempercepat pengembangan energi 

Strategi peningkatan investasi untuk percepatan pengembangan energi 

dilakukan melalui pengembangan sistem penyediaan energi listrik meliputi : 

a. Pengoptimalan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang 

berada di subranting  Kecamatan Kerkap, Kelurahan Lubuk Durian, 

Kecamatan Kota Argamakmur, Kecamatan Lais, Desa Kuro Tidur Kecamatan 

Argamakmur dan Kecamatan Ketahun, serta wilayah lainnya yang ada di 

kabupaten; 
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b. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit 

Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), 

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di seluruh wilayah kabupaten yang 

memiliki potensi sumber daya energi, khususnya mendukung rencana 

pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Ketahun, 

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Napal Putih, dan 

Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), serta Pembangkit Listrik Tenaga 

Surya (PLTS) di Kecamatan Enggano dan Pulau Mega mengacu pada RTR 

Pulau Sumatera; 

c. Pengembangan energi briket batubara. 

d. Pengembangan energi terbarukan lainnya seperti energi matahari, angin, 

gelombang dan biomassa; 

e. Pengembangan prasarana pembangkit energi listrik baru dengan memanfaatkan 

tenaga panas bumi, tenaga surya, tenaga air, tenaga bayu, gelombang laut dan 

sumber energi lainnya dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten yang 

memiliki potensi; 

f. Pengembangan jaringan energi listrik dilakukan melalui pembangunan jaringan 

interkoneksi Sumatera bagian barat meliputi pengembangan jaringan kawat 

saluran udara, kabel bawah tanah, dan atau kabel bawah laut; dan 

g. Pengembangan sistem jaringan terisolasi tegangan tinggi dikembangkan di 

Pulau Enggano. 

6. 4 Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan 

Arah pengembangan penanaman modal berwawasan lingkungan dan 

berkelanjutan adalah investasi yang memanfaatkan limbah menjadi sumber energi 

baru yang berasal dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan perikanan dan 

pertambangan. Berdasarkan data BPS Bengkulu Utara tahun 2014, sektor 

pertanian dalam arti luas masih menempati posisi teratas sebagai penyumbang 

PDRB Bengkulu Utara. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu untuk 

melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 

Merujuk pada RUPMP Bengkulu tahun 2014-2025, strategi yang dapat diterapkan 

pada implementasi kebijakan ini adalah: 
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Strategi 1 : Pengolahan Limbah Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan 

Perikanan Menjadi Sumber Energi Baru  

Limbah yang dihasilkan sebagai efek dari kegiatan di sektor pertanian harus 

dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi baru, seperti pengolahan limbah 

kelapa sawit menjadi sumber energi listrik yang dapat dimanfaatkan oleh 

perusahaan atau masyarakat sekitar. Pada masa yang akan datang, perlu investasi 

dalam pengelolaan lingkungan perkebunan seperti pembuatan sumur resapan air 

pada areal perkebunan dan teras siring yang lebih ketat. Begitu juga lahan bekas 

kegiatan pertambangan harus dilakukan reklamasi,agar lingkungan tetap terjaga 

kelestariannya. 

Strategi peningkatan investasi untuk pengolahan limbah pertanian dan 

rumah tangga menjadi produk bermanfaat dapat diiplementasikan antara lain 

melalui program dan kegiatan berikut: 

� Pengolahan limbah pertanian dan rumah tangga menjadi energi biogas untuk 

skala rumah tangga, serta menjadi energi listrik pada skala yang lebih besar. 

� Pengolahan limbah pertanian dan rumah tangga menjadi pupuk organik 

sebagai alternatif dalam meningkatkan produktivitas lahan. 

Strategi 2: Memanfaatkan lahan suboptimal untuk investasi perkebunan dan 

kehutanan 

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat sementara lahan pertanian 

yang semakin terbatas menuntut adanya teknologi yang mampu meningkatkan 

produktivitas lahan-lahan suboptimal yang selama ini belum banyak 

dimanfaatkan, seperti lahan bekas tambang dan lahan kritis lainnya.  Kehadiran 

investor diharapkan dapat mengembangkan lahan tersebut untuk meningkatkan 

perekonomian daerah dan masyarakat melalui aplikasi teknologi yang sesuai 

dengan kondisi lahan suboptimal yang tersedia di Kabupaten Bengkulu Utara. 

Strategi Pemanfaatan lahan suboptimal untuk investasi perkebunan dan 

kehutanan dapat diimplementasikan melalui program dan kegiatan berikut: 

� Peningkatan investasi pemanfaatan lahan suboptimal untuk pengembangan 

tanaman perkebunan. 

� Peningkatan investasi pemanfaatan lahan suboptimal untuk pengembangan 

hutan tanaman industri. 
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6. 5 Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi  

Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) memegang  

peranan penting  di Kabupaten Bengkulu Utara sebagai pelaku usaha ekonomi dan 

penyedia lapangan kerja.  Sebagian besar UMKMK di Bengkulu Utara bergerak 

dibidang perdagangan dan ekonomi kreatif. Masih terbuka peluang usaha di 

bidang industri hilir dari industri minyak mentah sawit (CPO) seperti pabrik 

minyak makan mini dan pabrik sabun yang berskala kecil dan menengah.  

Investasi lain adalah pengolahan hasil tangkap nelayan tradisional dan hasil 

perikanan budidaya. Merujuk pada RUPMP Bengkulu tahun 2014-2025 pada arah 

kebijakan ini, startegi yang dapat diimplementasikan berupa: 

Strategi 1: Mengembangkan dan menerapkan teknologi tepat guna  

Strategi ini dapat diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan berikut: 

� Pengembangan teknologi hilirisasi produk minyak mentah sawit (CPO) seperti 

pabrik minyak makan mini dan pabrik sabun yang berskala kecil dan 

menengah; 

� Pengembangan dan penerapan teknologi hilirisasi produk karet menjadi bahan 

setengah jadi pada skala industri kecil dan menengah; 

� Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna industri pengolahan hasil 

tangkap nelayan tradisional; dan 

� Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna industri pengolahan hasil 

perikanan budidaya. 

Strategi 2:  Membangun dan mengembangkan jaringan kemitraan untuk 

menembus pasar nasional dan internasional 

Strategi ini dimaksudkan agar investor tertarik untuk membangun kemitraan 

dengan UMKMK untuk memasarkan produk-produk unggulan ke pasar nasional 

dan internasional.  Kontribusi investor dapat dilakukan antara lain melalui 

penyediaan modal produksi bagi UMKM, pengolahan hasil, dan pemasaran secara 

nasional dan internasional.  Kehadiran investor diharapkan dapat meningkatkan 

kapasitas, kualitas dan keberlanjutan produksi UMKMK agar mampu bersaing di 

tingkat nasional dan global. 
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6.6 Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal  dan Pemberian Fasilitas 

Merujuk pada RUPMP Bengkulu tahun 2014-2025 dinyatakan bahwa 

kebijakan kemudahan insentif penanaman modal dan pemberian fasilitas mutlak 

harus dilaksanakan., Di masa mendatang, Kabupaten Bengkulu Utara harus 

memiliki paying hukum untuk pelaksanaan kebijakan ini, karena saat ini belum 

tersedia terutama untuk pemberian insentif penanaman modal dan pemberian 

fasilitas. Sedangkan untuk kemudahan pelayanan telah dibentuk PTSP. 

Berdasarkan RUPMP Bengkulu tahun 2014-2025, strategi untuk 

melaksanakan kebijakan ini meliputi: 

Strategi 1: Kemudahan Pelayanan Penananam Modal  

Strategi ini dapat diimplementasikan melalui:  

a. Kemudahan pelayanan PTSP  

b. Pengadaan infrastruktur oleh pemerintah.  

c. Kemudahan perizinan untuk untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas 

keimigrasian dan perizinan impor  

d. Penyediaan data dan informasi terkait peluang investasi  

e. Penyediaan sarana prasarana, lokasi dan pemberian bantuan teknis  

Strategi 2: Pemberian Insentif  

Strategi yang dapat diterapkan dalam bagian ini adalah berupa insentif bagi 

pelaku usaha di antaranya:  

a. Memberikan keringanan pajak bumi dan bangunan  

b. Pengurangan dan pembebasan pajak  

c. Pengurangan dan pembebasan retribusi  

d. Pemberian bantuan modal dan dana stimulan  

Strategi 3:  Pemberian fasilitas 

Strategi ini dapat diterapkan melalui:  

a. Pajak penghasilan melalui pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan 

dalam jumlah dan waktu tertentu 

b. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat 

tertentu  

c. Pembebasan atau keringan bea masuk atas barang-barang impor yang belum 

diproduksi dalam negeri  



  

70 

 

d. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas bahan baku untuk produksi dalam 

negeri  

e. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas barang modal 

yang belum dapat diproduksi dalam negeri  

f. Percepatan penyusutan (amortisasi)  

6.7 Promosi dan Kerjasama Penanamann Modal 

Promosi  investasi merupakan kegiatan penting yang harus dilaksanakan 

agar potensi dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara dapat 

diketahui secara luas oleh calon investor.  Promosi yang dilakukan merupakan 

promosi investasi terpadu, artinya promosi investasi didukung oleh informasi 

yang lengkap dari semua sisi  pendukung investasi, seperti: prasarana dan sarana 

yang tersedia, tenaga kerja dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh investor. 

Oleh karena itu BPMPPTSP Bengkulu Utara harus menjalin kerjasama dan 

berkoordinasi dengan stake holder terkait.  Kebersamaan dalam menjaga citra 

daerah diharapkan dapat menambah daya tarik bagi investor untuk datang dan 

menanamkan modalnya di Kabupaten Bengkulu Utara. Strategi yang dapat 

diterapkan untuk kebijakan ini berupa: 

Strategi 1: Menyusun profil investasi bidang-bidang unggulan daerah 

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam melaksanakan kebijakan 

Promosi dan Kerjasama Penanamann modal adalah mempersiapkan informasi 

yang akurat dan komprehensif tentang peluang investasi yang tersedia.  Informasi 

yang harus dimunculkan dalam dokumen profil investasi adalah potensi suatu 

komoditi, jaminan keberlanjutan ketersediaan produk, ketersediaan dan kualitas 

infrastruktur pendukung, serta dukungan regulasi yang memberikan kenyamanan 

berinvestasi.Kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mengimplementasikan 

strategi ini antara lain adalah: 

� Pengkajian potensi, keberlanjutan dan dukungan infrastruktur serta regulasi 

untuk berinvestasi di Kabupaten Bengkulu Utara; 

� Penyusunan profil investasi spesifik komoditi dan atau wilayah dalam bentuk 

buku, VCD dan booklet. 
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Strategi 2: Melakukan promosi melalui berbagai media 

Kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mengimplementasikan strategi ini 

antara lain adalah: 

� Promosi peluang investasi melalui media cetak seperti surat kabar, majalah dan 

media cetak lainnya. 

� Promosi melalui media elektronik seperti televisi, radio dan baliho elektronik. 

� Promosi melalui media internet seperti website, blog, media sosial, dan media 

internet lainnya. 

Strategi 3: Melakukan interaksi langsung dengan pelaku usaha 

Kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mengimplementasikan strategi ini 

antara lain adalah: 

� Berperan serta dalam berbagai even promosi di tingkat nasional maupun 

tingkat internasional. 

� Pelaksanaan pekan promosi daerah dengan mengundang pelaku usaha nasional 

dan dari berbagai negara. 
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BAB VII.  PENUTUP 

 

Naskah Akademik yang telah di susun ini diharapkan dapat disempurnakan 

terlebih dahulu sebelum dijadikan landasan untuk penyusunan Peraturan Bupati 

tentang RUPMK Bengkulu Utara. Hal ini dikarenakan, berdasarkan Peraturan 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 

2012 tentang Pedoman Penyusunan RUPM Propinsi dan RUPM Kabupaten/Kota, 

tahapan penyusunan RUPMK terdiri atas tiga tahap, yaitu pengumpulan data, 

penyusunan naskah akademik, FGD dan Perbup. Karena keterbatasan dana, 

Naskah Akademik yang di susun ini  telah melalui tahap pertama.  

Penyusunan Naskah Akademik ini telah dilakukan melalui pengkajian 

terhadap data-data sekunder yang ada dan merujuk pada RUPMP Bengkulu, 

sehingga secara garis besar telah terdapat keserasian dan keterpaduan terhadap 

arah dan kebijakan penanaman modal baik di tingkat propinsi maupun tingkat 

nasional.  Penyempurnaan diperlukan untuk mempertajam substansi dan 

redaksional isi maupun penulisan serta update data terhadap kajian-kajian strategis 

yang belum tercakup.  

 

 

 


