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1.1 LATAR BELAKANG 

Pemberlakuan Integrasi Ekonomi Asean 2015 yang berlandaskan konsep 

memberikan manfaat ekonomi bagi negara-negara Asean diharapkan akan 

mendorong dan memperlancar aliran investasi baik dari negara-negara 

anggota integrasi maupun dari negara bukan anggota integrasi. Oleh karena 

itu bagi Indonesia, yang tentunya termasuk semua provinsi dan 

kabupaten/kota, upaya perbaikan iklim investasi sangatlah mendesak agar 

mampu memiliki daya saing  investasi yang tinggi. Siap atau tidak, Indonesia 

harus berupaya menangkap peluang investasi yang semakin terbuka bukan 

sebaliknya akan menjadi penonton atas kehadiran integrasi ekonomi Asean. 

Menurut World Economic Forum, peringkat daya saing investasi Indonesia 

menunjukan kenaikan yang signifikan dari peringkat 54 tahun 2009 dunia 

menjadi 37 dunia pada tahun 2015. Pengukuran daya saing menggunakan 

beberapa indikator seperti kelembagaan, infrastruktur yang mendukung 

investasi, kesehatan dan pendidikan, besarnya pasar serta lingkungan makro 

ekonomi. Kenaikan peringkat Indonesia terdorong oleh lingkungan makro 

ekonomi yang lebih sehat dan membaiknya indikator-indikator pendidikan. 

Sementara laporan hasil survei Ease of Doing Business (kemudahan 

berusaha) 2016 yang dirilis World Bank Group, posisi Indonesia naik 11 

posisi dari sebelumnya peringkat 120 menjadi peringkat 109 dari total 189 

negara yang disurvei. Indonesia tercatat sebagai negara yang konsisten 

melakukan reformasi EODB sejak 2007 sehingga termasuk 24 negara teratas 
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yang melakukan reformasi dalam hal meningkatkan kemudahan mendirikan 

usaha, perizinan dan pendaftaran properti serta peningkatan akses terhadap 

informasi kredit. Indonesia dipandang berhasil dari segi upaya 

mempermudah proses memulai usaha dengan mengurangi biaya 

pengecekan dan reservasi nama perseroan terbatas, serta waktu 

pengesahan akta pendirian. Indonesia juga mengurangi tarif pajak 

pendapatan perusahaan, meresmikan layanan satu pintu dan mengurangi 

waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan ekspor. Hasil peringkat 

daya saing tersebut hendaknya terus menjadi cambuk untuk memperbaiki 

iklim investasi karena masih banyak tantangan yang dihadapi Indonesia, 

misalnya berkaitan kondisi infrastuktur dan implementasi otonomi daerah.  

Dalam kerangka otonomi daerah, selama ini banyak daerah yang 

memaknainya sebagai upaya mengejar peningkatan PAD dengan 

mengeluarkan berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang tidak “pro-investasi”. 

Padahal otonomi daerah seharusnya dimaknai  sebagai kemampuan daerah 

menarik investasi atau penanaman modal masuk ke daerah bersangkutan 

dan PAD lebih diposisikan sebagai akibat dari efek multiplier dari kegiatan 

penanaman modal. Namun pada tahun 2016 pemerintah pusat telah 

mencabut  3.143 perda yang sebagian besar terkait  dengan investasi dan 

perizinan. 

Integrasi Ekonomi Asean hendaknya dijadikan momentum penyadaran bagi 

daerah termasuk Kota Salatiga akan pentingnya penanaman modal dengan 

menata-ulang regulasi dan institusi pendukung yang pro-investasi, misalnya 

dengan memangkas jalur birokrasi pengurusan izin penanaman modal 

sehingga mempercepat terciptanya pelayanan perizinan yang murah, tepat, 

mudah transparan dan murah; menyediakan pusat informasi dan konsultasi 

bisnis; membebaskan retribusi untuk beberapa perijinan, melakukan 

penataan kawasan industri; mengkondisikan masyarakat agar memiliki sikap 
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positif terhadap kehadiran investasi; membantu penyelesaian masalah yang 

dihadapi investor dan sebagainya.  

Dalam rangka penamanam modal, Kota Salatiga berdasarkan Survei Daya 

Saing Daerah (SDSD) Jawa Tengah tahun 2013 berada pada urutan 11 dari 

35 kota/kabupaten (hasil SDSD tahun 2016 belum terpublikasi) selain dituntut 

untuk meningkatkan citra bahwa daerahnya merupakan daerah yang ramah 

terhadap kehadiran investor dengan segala atribut insentif baik dalam bentuk 

fasilitas fiskal maupun non fiskal,  tetapi juga menunjukkan bahwa daerahnya 

memiliki sektor unggulan yang layak dijadikan sasaran masuknya kegiatan 

penanaman modal.  

Setelah ditentukan jenis sektor unggulan yang dimiliki Kota Salatiga maka 

harus diikuti penyusunan strategi pengembangannya  untuk kepentingan 

meningkatkan daya tarik kegiatan penanaman modal di Kota Salatiga. Oleh 

karena itu perlu disusun kajian Strategi Pengembangan Penanaman Modal 

Berbasis Sektor Unggulan Kota Salatiga secara komprehensif.  

 

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN  

Maksud  

Penyusunan Kajian Strategi Pengembangan Penanaman Modal Berbasis 

Sektor Unggulan dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi 

pemangku kepentingan dalam upaya menarik investasi secara terencana, 

terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan kebijaksanaan 

pembangunan nasional dan daerah. Dengan demikian diharapkan dapat 

berfungsi sebagai pedoman pemanfaatan potensi investasi, arahan rencana 

kerja dalam penyusunan penanaman modal. 

 



4 
 

Tujuan 

Adapun tujuan Penyusunan Kajian Strategi Pengembangan Penanaman 

Modal Berbasis Sektor Unggulan sebagai  berikut : 

a. Mengindentifikasi jenis sektor unggulan yang dapat dijadikan unggulan 

untuk menarik minat penanaman modal di Kota Salatiga  

b. Menyusun  rencana strategis  berbasis sektor unggulan yang 

digunakan sebagai salah satu acuan Pemerintah Daerah dalam 

mengambil kebijakan pengembangan di bidang Penanaman Modal di 

Kota Salatiga 

 

1.3 RUANG LINGKUP  

Penyusunan Kajian Strategi Pengembangan Penanaman Modal Berbasis 

Sektor Unggulan Kota Salatiga mempunyai ruang lingkup;   

a. Dari segi cakupan pemberlakuan, Penyusunan Kajian Strategi 

Pengembangan Penanaman Modal Berbasis Sektor Unggulan Kota 

Salatiga  mengikat para pemangku kepentingan penanaman modal.   

b. Dari segi sektor, yang dipaparkan dalam Penyusunan Kajian Strategi 

Pengembangan Penanaman Modal adalah sektor unggulan. 

 

1.4 METODE PENELITIAN  

Tahapan Penelitian 

Penyusunan Kajian Strategi Pengembangan Penanaman Modal Berbasis 

Sektor Unggulan Kota Salatiga secara garis besar (Gambar 1.1) dilakukan 

melalui empat tahapan diawali  dengan penetapan sektor unggulan; analisis 
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SWOT hingga penyusunan strategi pengembangan berbasis sektor unggulan 

yang dapat digunakan untuk menarik minat investor untuk menanamkan 

modalnya di Kota Salatiga. 
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Gambar 1.1 Tahapan Penelitian 

 

Data 

Penyusunan Kajian Strategi Pengembangan Penanaman Modal Berbasis 

Sektor Unggulan Kota Salatiga  dilakukan melalui pengumpulan data 

sekunder dengan sumber sebagai berikut: 
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Tabel 1. Kebutuhan Data Sekunder Penyusunan Rencana Strategis 

pengembangan Investasi Kota Salatiga 

NO DATA YANG DIBUTUHKAN SUMBER 

1 Jenis  Sektor Unggulan BPS, BPPT &PM, 

Bappeda 

2 Profil Geografis, Profil Ekonomi dan 

Infrastruktur Penunjang 

Salatiga  Dalam Angka  

& PDRB 2014, 2015 

3 Perkembangan PMA/PMDN Kota 

Salatiga  Laporan BPPT &PM 

Salatiga  4 Realisasi Nilai Investasi PMA/PMDN 

Kota Salatiga  

5 Visi dan Misi Badan Penanaman 

Modal 

Rancangan Perwali 

tentang RUPM 

6 Tujuan dan Sasaran Pengembangan 

Penanaman Modal 

7 Kebijakan Umum Pengembangan 

Penanaman Modal 

 

Sedangkan data primer yang diperoleh melalui Focus Group Disccusion 

(FGD) antara lain untuk kepentingan konfirmasi hasil identifkasi sektor 

unggulan dan analisis SWOT dalam rangka Penyusunan Kajian Strategi 

Pengembangan Penanaman Modal Berbasis Sektor Unggulan Kota Salatiga  

tersebut. 
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Langkah Analisis 

1. Sektor Unggulan 

Untuk menemukan sektor unggulan Kota Salatiga yang dapat dijadikan basis 

daya tarik investasi maka dilakukan dengan cara identifikasi  pertumbuhan 

dan kontribusi tiap sektor ekonomi. Hasil identifikasi tersebut disajikan dalam 

bentuk matrik relatif seperti yang nampak pada Gambar 1.2. 
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Gambar 1.2 Matrik Pertumbuhan dan Kontribusi 

Keterangan : Xi     =  Peneriman masing-masing per-sektor  

  Xi   =  Total pendapatan  

  X      =   Rata-rata kontribusi  

  X  =  Pertumbuhan masing-masing sektor 

  X  =  Rata-Rata pertumbuhan 
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•  Prima  

Sektor prima berarti memiliki  pertumbuhan dan kontribusi terhadap 

perekonomian yang relatif tinggi maka layak dijadikan prioritas untuk 

menarik kegiatan investasi  

• Gemuk 

Jenis sektor yang selama ini memiliki kontribusi diatas rata-rata tetapi 

pertumbuhannya relatif rendah dapat menjadi alternatif sektor unggulan 

jika diimbangi dengan strategi pengembangan yang tepat 

• Berkembang 

Sektor berkembang memiliki kontribusi yang relatif kecil terhadap 

perekonomian daerah, namun mengalami pertumbuhan yang besar. 

Jenis sektor ini perlu dilakukan penggalian sumber yang lebih intensif 

sehingga pertumbuhannya terus dapat dilanjutkan yang pada gilirannya 

mampu prioritas daya tarik  kegiatan investasi 

• Terbelakang  

Sektor terbelakang berarti memiliki pertumbuhan dan kontribusi terhadap 

perekonomian yang relatif rendah maka sehingga belum  dapat dijadikan 

prioritas untuk menarik kegiatan investasi 

Berdasarkan matrik pertumbuhan dan kontribusi tersebut dilakukan prioritas 

sektor unggulan perlu  sinkronisasi dengan sektor unggulan yang telah 

tertuang dalam dokumen lain seperti RPJMD Kota Salatiga, RUPM dan 

RTRW.  
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2. Analisis SWOT  

Dalam rangka penyusunan strategi pengembangan, selain dilakukan analisis 

arah kebijakan penanamam modal di Kota Salatiga juga dilakukan analisis 

SWOT, mulai identifikasi yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman kegiatan investasi di Kota Salatiga. Analisis SWOT menggunakan 

pendekatan kuantatif (Gambar 1.3) yaitu masing-masing elemen SWOT 

dihitung bobot dan skornya sehingga dapat ditentukan strategi utamanya 

(Grand Strategi) atau rencana strategis. 

  

Gambar 1.3. Perhitungan Weighted Score Element SWOT 

 

Penentuan elemen kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman beserta skor 

dan bobotnya dilakukan melalui FGD dengan SKPD terkait, pelaku usaha 

dan asosiasi.  

Setelah total skor internal hasil pengurangan dari skor elemen kekuatan 

dengan kelemahan dan total skor eksternal hasil pengurangan dari skor 
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elemen peluang dan ancaman diketahui, langkah berikutnya adalah membuat 

plot perhitungan tersebut ke dalam matrik rencana strategis seperti yang 

terlihat pada gambar 1.4 berikut ini;  

 

Gambar 1.4. Matrik Rencana Strategis  

 

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN  

Secara garis besar pokok penyajian Penyusunan Kajian Strategi 

Pengembangan Penanaman Modal Berbasis Sektor Unggulan Kota Salatiga 

mengikuti sistematika sebagai berikut; 

Bab I. Pendahuluan 

Menjabarkan latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan metode 

penelitian yang menguraikan tahapan penelitian hingga langkah analisis 

Bab II. Profil Ekonomi, Investasi dan Sektor Unggulan  
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Bab ini menyajikan kondisi geografis, demografis, profil ekonomi, 

perkembangan investasi di Salatiga, perkembangan penanaman modal, 

dukungan kegiatan penanaman modal dan sektor unggulan untuk menarik 

investasi 

Bab III. Visi, Misi dan Arah Kebijakan Penanaman Modal 

Dipaparkan tentang visi, misi, arah kebijakan  penanaman modal dan strategi 

penanaman modal  

Bab IV. Strategi Pengembangan Investasi Prioritas berbasis  Sektor 

Unggulan  

Gambaran umum sub sektor unggulan, identifikasi faktor internal-eksternal 

dan strategi pengembanganya 

Bab V.  Penutup 

Pada bagian ini selain dipaparkan simpulan juga diusulkan beberapa saran 

agar strategi pengembangan penanaman modal dapat mencapai sasaran 

yang diharapkan. 

 

 

 

 

 

 

 


