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BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 57 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM PENDUKUNG PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing penanaman

modal di Kabupaten Cilacap diperlukan adanya pelayanan
penanaman modal dan perizinan yang profesional dan
berkualitas;

b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan penanaman
modal dan perizinan yang berkualitas dan profesional perlu
didukung dengan sistem pendukung penanaman modal yang
berbasis teknologi informasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Cilacap tentang Sistem Pendukung Penanaman Modal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus
1950);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil, Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4966);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2008
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4861);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010
tentang Penanaman Modal di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 24);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Cara Lembaga Teknis Daerah dan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap (Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 53);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 63);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2012
tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 69).

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENDUKUNG

PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Cilacap.
2. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah
kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan berdasarkan
pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang
memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya
dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang
dilakukan dalam satu tempat.
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5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Sistem Informasi adalah sekumpulan perangkat keras (hardware), perangkat
lunak (software), sumber daya manusia (brainware), prosedur, dan/atau
aturan yang diorganisasikan secara terintergrasi untuk mengolah data
menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan
pengambilan keputusan.

7. Sistem Pendukung Penanaman Modal (Investment Support System), yang
selanjutnya disebut ISS adalah sistem berbasis komputer yang menghasilkan,
menyimpan, mengelola, mengirim, dan/atau menerima data dan informasi
kepegawaian secara online yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu sebagai
upaya pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Bupati ini disusun dalam rangka memberikan kepastian
hukum dan pedoman pelaksanaan ISS di daerah.

(2) Tujuan dari ISS untuk meningkatkan efisiensi serta efektifitas pelayanan
penanaman modal dan perizinan di daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pengaturan ISS terdiri dari:
a. infrastruktur jaringan dan sarana;
b. isi ISS;
c. pengelolaan ISS;
d. pengembangan sumber daya manusia;
e. pengamanan sistem;
f. pembiayaan;
g. kerjasama;
h. kerahasiaan data penanaman modal dan perizinan;
i. pembinaan; dan
j. pemeliharaan, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV
PENGELOLAAN ISS

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 4

(1) Pengelolaan ISS dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan penanaman modal dan perizinan di daerah dengan membentuk Tim
Pengelola ISS.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Perangkat
Daerah pelaksana pengelolaan ISS yang terdiri dari Koordinator dan Pengelola
ISS dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Koordinator Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Kepala
Perangkat Daerah pelaksana pengelolaan ISS.
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(4) Pengelola ISS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari pelaksana
pada Perangkat Daerah pelaksana pengelolaan ISS yang ditunjuk.

(5) Pengelola ISS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. administrator ISS;
b. helpdesk ISS; dan
c. operator ISS;

(6) Apabila dipandang perlu Kepala Perangkat Daerah pelaksana pengelolaan ISS
dapat melakukan pergantian anggota Pengelola ISS.

Bagian Kedua
Tugas Tim Pengelola ISS

Pasal 5

(1) Koordinator Pengelola ISS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),
mempunyai tugas:
a. menyusun perencanaan, pembangunan, dan pengembangan ISS;
b. mengkoordinir penyusunan, penyempurnaan, dan pengembangan

prosedur dan standar ISS; dan
c. mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan ISS;
d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan ISS.

(2) Administrator ISS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, mempunyai
tugas:
a. melakukan administrasi pada data base ISS;
b. menangani permasalahan teknis untuk menjamin kehandalan dan

ketersediaan layanan;
c. membangun, mengembangkan dan memelihara database penanaman

modal dan perizinan, program aplikasi ISS dan aplikasi pendukung lainnya;
d. membangun, memelihara dan mengembangkan sarana dan prasarana

pendukung jaringan ISS;
e. menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pelaksana ISS;
f. memberikan informasi dan kendala teknis kepada Operator ISS;
g. menyusun dan menyempurnakan tampilan (feature), masukan (input), dan

keluaran (output) dalam pengelolaan data informasi penanaman modal dan
perizinan; dan

h. menghimpun serta melaporkan permasalahan pengelolaan ISS dari
Operator ISS.

(3) Helpdesk ISS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, mempunyai tugas:
a. memberikan layanan konsultasi mengenai pengelolaan ISS baik melalui

telepon, e-mail, maupun tatap muka langsung;
b. menangani keluhan dan masukan dari Operator ISS;
c. melakukan evaluasi atas layanan yang telah diberikan;
d. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Pengelola

ISS; dan
e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pengelola ISS.

(4) Operator ISS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, mempunyai tugas:
a. melakukan pengelolaan, input data, serta penyajian data dan informasi

penanaman modal dan perizinan;
b. melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi data terhadap hasil

pengolahan data penanaman modal dan perizinan;
c. menyampaikan usul penyempurnaan ISS kepada Pelaksana ISS melalui

Administrator ISS; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengelola ISS.



5

BAB V
PRASARANA DAN SARANA

Pasal 6

(1) ISS terintegrasi dengan website resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap.
(2) Prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk menunjang operasional ISS

dilaksanakan serta dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan penanaman modal dan perizinan.

(3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sistem jaringan
komputer, jaringan internet, server, dan prasarana pendukung lainnya.

(4) Sarana sebagimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perangkat keras
(hardware), aplikasi ISS, dan perangkat lunak (software).

BAB VI
APLIKASI ISS

Pasal 7

Aplikasi ISS berisi sekurang-kurangnya:
a. data potensi penanaman modal di daerah;
b. data rencana tata ruang wilayah daerah;
c. data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah;
d. informasi tentang tata cara dan persyaratan permohonan penanaman modal

dan perizinan; dan
e. aplikasi permohonan penanaman modal dan perizinan.

Pasal 8

(1) Data potensi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
berisi tentang:
a. bidang usaha;
b. perkiraan kebutuhan modal investasi;
c. perkiraan kebutuhan modal kerja;
d. insentif dan kemudahan penanaman modal.

(2) Data rencana tata ruang wilayah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf b berisi tentang:
a. tujuan penataan ruang kabupaten, kebijakan dan strategi pengembangan

wilayah kabupaten;
b. rencana struktur ruang kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di

wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan
prasarana wilayah kabupaten;

c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung
kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten;

d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi

program utama jangka menengah lima tahunan; dan
f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi

ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan
insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

(3) Data UMKM sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 7 huruf c berisi tentang
profil UMKM.

(4) Informasi tentang persyaratan dan tata cara permohonan penanaman modal
dan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d berisi tentang:
a. persyaratan permohonan penanaman modal dan perizinan;
b. tata cara pengajuan permohonan perizinan; dan
c. jangka waktu penyelesaian permohonan perizinan.
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(5) Aplikasi permohonan penanaman modal dan perizinan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf e berisi tentang:
a. formulir permohonan penanaman modal dan perizinan;
b. proses permohonan penanaman modal dan perizinan secara online; dan
c. proses pengunggahan berkas persyaratan penanaman modal dan perizinan

secara online.
(6) Data dan informasi ISS yang diumumkan dalam ISS bersifat dinamis sesuai

dengan perkembangan.
(7) Perangkat Daerah terkait wajib memberikan data dan informasi yang

diperlukan untuk memperbaharui ISS.

BAB VII
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam rangka peningkatan
kapasitas sumber daya manusia untuk menunjang kualitas penyelenggaraan
ISS.

(2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir terhadap sumber daya
manusia sesuai dengan bidang dan keterampilannya.

(3) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
antara lain:
a. pendidikan;
b. bimbingan teknis (bimtek);
c. pendidikan dan latihan (diklat) teknis; dan
d. magang kerja.

(4) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi pegawai yang diberikan
tugas tambahan mengelola ISS.

BAB VIII
PENGAMANAN SISTEM

Pasal 10

(1) Perangkat Daerah pelaksana pengelolaan ISS bertanggungjawab membuat
mekanisme pengelolaan dan pengamanan server dan jaringan.

(2) Perangkat Daerah pelaksana pengelolaan ISS harus melakukan back up
terhadap file sistem dan basis data.

(3) Back up harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah
(portable) dan/atau diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang
server.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 11

(1) Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan ISS berasal dari APBD dan/atau
sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

(2) Pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. penyusunan kegiatan dan regulasi terkait;
b. pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan perangkat keras dan

perangkat lunak;
c. operasional pengelolaan ISS;
d. pengembangan sumber daya manusia;
e. kegiatan penunjang lain yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah

pelaksana pengelolaan ISS.
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BAB X
KERJASAMA

Pasal 12

Perangkat Daerah pelaksana pengelolaan ISS dapat melakukan kerjasama
interkoneksi data dengan instansi vertikal dan/atau pihak ketiga dalam rangka
peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Interkoneksi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diselenggarakan dan
dikelola oleh Perangkat Daerah pelaksana pengelolaan ISS melalui Tim
Pengelola ISS.

(2) Kerjasama Interkoneksi data sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KERAHASIAAN DATA PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Pasal 14

(1) Pengelola ISS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 bertanggungjawab atas kebenaran serta kerahasiaan data dan informasi
penanaman modal dan perizinan.

(2) Data dan informasi penanaman modal dan perizinan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak diperkenankan diberikan kepada pihak lain tanpa seizin
Koordinator Tim Pengelolaan ISS.

(3) Untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi penanaman modal dan
perizinan, operator ISS dilarang memberikan hak akses berupa user ID
dan/atau kata sandi/password kepada pihak lain tanpa seizin Koordinator
Tim Pengelolaan ISS.

(4) Dalam hal terjadi perubahan pada hak akses operator ISS sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) wajib segera dilaporkan kepada Koordinator Tim
Pengelolaan ISS.

(5) Demi keamanan kerahasiaan data dan informasi penanaman modal dan
perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Koordinator Tim Pengelola ISS
wajib menghapus user ID dan kata sandi/password milik operator lama.

BAB XII
PEMBINAAN

Pasal 15

(1) Kepala Perangkat Daerah pengelola ISS selaku Koordinator Tim Pengelola ISS
melakukan pembinaan terhadap Tim Pengelola ISS.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan
kapasitas Tim Pengelola ISS.

BAB XIII
PEMELIHARAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 16

(1) Perangkat Daerah pengelola ISS wajib melakukan pemeliharaan berkala
terhadap ISS.

(2) Pengelola ISS melakukan evaluasi terhadap tampilan (feature), masukan
(input), keluaran (output), dan program aplikasi, serta melakukan evaluasi
terhadap data dan informasi penanaman modal dan perizinan.
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Pasal 17

(1) Administrator ISS, Helpdesk ISS, dan Operator ISS secara berjenjang
menyampaikan laporan kepada Koordinator Tim Pengelolaan ISS.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan
perubahan-perubahan yang terjadi dalam ISS dalam bentuk cetakan (hard
copy).

(3) Laporan dilakukan secara periodik 2 (dua) kali setahun setiap minggu kedua
pada bulan Juni dan bulan Desember.

(4) Data penanaman modal dan perizinan yang belum mutakhir pada periode
laporan minggu pertama bulan Juni, setelah dimutakhirkan disampaikan
pada periode laporan bulan Desember.

(5) Pemanfaatan dan penggunaan laporan data penanaman modal dan perizinan
berlaku sampai dengan periode laporan berikutnya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 19 Agustus 2016

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI
Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 19 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2016 NOMOR 57
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 57 TAHUN 2016
TENTANG SISTEM PENDUKUNG
PENANAMAN MODAL

SUSUNAN ORGANISASI
TIM PENGELOLAAN ISS

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

PENGELOLA ISS

KOORDINATOR
TIM PENGELOLA ISS

HELPDESK
ISS

ADMINISTRATOR
ISS

OPERATOR
ISS


