
BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan
ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Rencana Umum Penanaman Modal, pcrlu menetapkan

Peraturan Bupali tentang Roncana Umum Penanaman
Modal Kabupaten Biiton;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Urdang - Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2
. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi

(Lembaran Nega a Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);

3
. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Mocal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4724);



* *

4
. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

PembentuKan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

5
. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republk Indonesia Nomor 5679);

6
. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana

Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);

7
. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang

PelayananTerpadu Satu Pintu;

8
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 20G6

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 19 Tahun
2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi
Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2012 Nomor 19).

11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten
Buton Tahun 2005-2025;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA ,
dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton,

ssbagaimana telah diubah dengan Peraluran Daerah
Kabupaten Buton Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
BAPPEDA. dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 15 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Buton Tahun 2013-2017;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2015
tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL KABUPATEN BUTON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1
.
 Daerah adalah Kabupaten Buton.

2
. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas prtn&lp otonomi
dalarn sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
scbagaimana dimak6ud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945



3
. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

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

4
. Bupati adalah Bupati Buton.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya diseDut SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Buton.

6
.
 Badan Penanaman Modal dan Palayanan Perizinan Terpadu Salu Pintu.

yang selanjutnya disebut BPMP2TSP adalah Badan Penanaman Modal
dan Palayanan Perizina Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton.

7
. Bidang Penanaman Modal adalah Bidang Penanaman Modal pada Badan

Penanaman Modal dan Palayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Buton.

8
. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik

oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk
melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia.

9
. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk

melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan
oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam
negeri.

10. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk
melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan
oleh penanam modal asing, baik yang munggunakan modal asing
sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan menggunakan modal
dalam negeri.

11. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang
melakukan penanaman modal yang dapat bernpa penanam modal dalam
negeri dan penanam modal asing.



12. Penanaman modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara
Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau
daerah yang meJakukan penanaman modal di wilayah negara Republik
Indonesia.

13. Penanaman modal asing adalah perseorangan warga negara asing,
badan usaha asing dan / atau pemerintah asing yang melakukan
penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

14. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang
yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunya nilai ekonomis.

15.  Modal asing adalah modal yang di miliki oleh negara asing, perseorangan
warga negara asing, badan usaha asing, dan / atau badan hukum
Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya Gimkiki oleh pihak asing.

16. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik
Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, alau badan usaha

yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

17.Rencana Umum Penanaman Medal Kabupaten Buton, yang selanjutnya
disingkat RUPM Kabupaten Buton adalah dokumen perencanaan
penanaman modal yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan
penanaman modal di Daerah.

18.Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu
perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelipihan
wewenang dari lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan
perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulia dari
tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan
dalam satu tempat.

19.Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya di lakukan oleh kementrian
negara dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk meJindungi,
melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.



20.0tonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintah dan kepetingan
mas/arakat setempat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

Pasal 2

(1) Menetapkan RUPM Kabupaten Buon sebagal dokumen perencanaan
penanaman modal yang menjadi acuan daiam penyelenggaraan penanaman
modal di daerah.

(2) RUPM Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang periode 2015-
2025.

(3) RUPM Kabupaten Buton sebagaimana dimaKsud pada ayat (1) tercantum
dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 3

RUPM Kabupaten Buton sebagimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1
meliputi:

a
.
 Pendahuluan;

b
. Asas dan Tujuan;

c.
 Visi dan Misi;

d
. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:

1) Perbaikan iklim penanaman modal;
2) Persebaran panaaman modal
3) Fokus pengembangan pangan, infrasturktur dan energy
4) Penanaman modal yang berwawasan lingkunagn (green investment);
5) Pemberdayaan usalia mikro, keel, rrenengah dan koperasl (UMKMK);
6) Pemberian fasilitas, kemudahan darb'atau insentif penanaman modal dan
7) Promosi penanaman modal.



e
. Peta panduan (roadmap) implementasi RUPM Kabupaten Buton, terdiri dari:

1) Fase pengembangan penanaman modal yang relative mudah dan cepat
menghasilkan;

2) Fase percepatan pembangunan infrastruktur dan energy:
3) Fase pengembangan industri skala besar; dan
4) Fase pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based

economy).
f) Pelaksanaan.

Pasal4

RUPM Kabupaten Buton menjadi acuan bagi SKPD dalam menyusun
kebijakan yang terkait dengan kegiatan Penanaman Modal di daerah.

Pasal5

(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijaken Penanaman Modal, RUPM Kabupaten
Buton memberikan fasilitas. kemudahan dan/atau insentif penanaman modal
sesuai ketentuan peraturan perundang-uncangan;

(2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas,
kemudahan

, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d
angka (6);

(3) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dievaluasi secara berkala oleh Bidang Penanaman Modal
dengan melibatkan SKPD terkait.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh
Kepala BPMP2TSP kepada Bupati Buton unluk dibahas lebih lanjut dengan
SKPD.

(5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindak lanjut oleh
Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pinlu Kabupaten Buton sesuai kesepakatan dalam pembahasan.

Pasal 6

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan paling
sedlkit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.



BAB ill

PENUTUP

Pasal7

Peraturan ini berlaku pada tanggal diunCangkan.

Agar setiap orang Tiengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Rerita Daerah Kabupaten Buton .

- K
SeÿoA _ .

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal /C Dtwi&ErZ- 2015

BUpATI BUTON,

/
I

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN



BAB III

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan in berlaku pada tanggal diundang<an.

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Be'ita Daerah Kabupaten Buton .

Diundangkan di Pasaiwajo

Pada tanggal If 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON

Dra. Hj. WA ODE ICHSANA MALIKI. M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA , IV/d
NIP. 19560403 198003 2 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2015
NOMOR

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal fC fr-m/M&ex 2015

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : XX. TAHUN 2015
TANGGAL : ju>>r .

TENTANG : RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BUTONU

BAB I

PENDAHULUAN

1
.

1 Gamoaran Umum Kondisi Daerah

1
.
1
.
1

. Aspek Geografi dan Deriografi

1111 Letak Geografis. Acministrasi, dsn Luas Wilayah

a
. Lctak Geografis

Wilayah Kabupaten Buton terletak dl Kepulauan Buton

(Pulau Buton dan Muna), jazirah tenggara Pulau Sulawesi.

Secara geografis terletak di bag.an selatan garis khatulistiwa,

memarjang dari Utara <e Selatan diantara 4,
96ÿ-6,25ÿ

Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur diantara

120 00ÿ-123
,34° Bujur Timur. Wilayah ini meliputi sebagian

Pulau Muna dan Buton.

Secara administratif batas-batas Kabupaten Buton

ada ah: Sebelah U:ars berbatasan dengan Kabupaten Buton

Utara; Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores;

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wakatobi; dan

Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Baubau.

Posisi Kabupaten Buton yang diapit oleh beberapa daerah

perrekaran baru yaitu Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten

Buton Tengah, Kabupaten Buton Utara, Kota Baubau serta

Kabupater Wakatobi Akan rnerguntungkan secara geografis

bila hal ini dianggap sebagai suatu peluang pengembangan

penanaman riocal baik yang bergerak dlbidang Jasa maupun

bidang pertambangan, perikanan serta Pariwisata.

Rencana Umum Penunuman Modal Kab. UuCen Page 1
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Gambar'. Peta Administratif Kabuoaten Buton

b
. Adrninistrasi dan Luas Wilayah

Kabupaten Buton memiliki wilayah daratan seluas

±1.675
,
34 km3 atau 167 534 ha dan wilayah perairan laut

o

diperkirakan seluas ± 984,77 km , dimana pada tahu.n 2014

setelah pemekaran junlah kecamatan di Kabupaten Buton

menjadi 7 kecamatan yang membawahi 83 desa dan 12

kelurahan

Kecamatan yang paling luas wilayannya adalah

Kecamatan Kapontori dengan luas 39,170 Ha, Kecamatan

Lasalimu dengan luas 33,167 Ha, Pasarwajo dengan luas

25
,
525 Ha, Kecarratan Siolapina dengan luas 24,677 Ha,

Kecamatan Wolowa 19.014 Ha. Kecamatan Lasalimu Selatan

dengan luas 17,719 Ha dan Kecamatan Wabu a dengan

luas 9
,471 Ha Untuk lebih jelasnya, luas wilayah

Kabupaten Buton menurut Kecamatan dan jumlan

desa/kelurahan pada masing-masing kecamatan dapat

dilihat pada tabel berikut:

.' 
.

B«ilUI-l-

Rencana Umum Penancman Modal Kab. Rutin

»

Page 2



Tabel. 1.1

Luas Wilayah Kabupaten Menurut Kecamatan dan
Jjmlah Desa/Kelurahsn Pada Setiap Kecamatan Tahun 2014

Luas Persenta Jumlah
No. Kecamatan Ibu Kota Wilavah se Desa Kel. Total

Kecamatan
.

 (Ha) Terhaciao

1 Lasalimu Kamaru 33/67 19
,
66 14 1 15

? I asalimu Selatan Ambuawu 17
,
719 10

,
57 16 - 16

3 Siontapina Kumbewah 24
,
677 14

,
72 11 - 11

4 Pasarwajo Pasarwajo 25,525 15,23 13 9 22
5 Wabula Wabula 9ÿ71 5

,
63 7 - 7

6 Wolowa Waole 19,014 11
,
34 7 - 7

7 Kapontori Mataumpan 39,170 23,38 15 2 17

Jumlah 168
,
743 100

,
00 83 12 95

Sumber: Kab. Buton DalamAngka 2013

c
. Bentuk Wilayah, Tooografi, IKIlm

Kondisi topografi tanah daerah Kabupaten Buton oada

umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang,

dan berbukit-bukit. Diantara gunung dan bukit-bukit tersebut,

terbentang daratan yang me-upakan dae-ah-daerah potensial

untuk pengembangan sektor peranian. Permukaan t3nah

pegunungan yang relatf rendah, ada juga yang bisa digunakan

untuk usaha yang sebagian besar berada paoa ketinggian 100-

500M diatas permukaan laut (Mdpl), kemiringan tanahnya

mencapai 40
°

Sebagian besar wilayah Kabupaten Buton (44,94%)

berada pada kelas lereng 41% - 60%. Wilayah yang berada

pada lahan yang datar (lorcng <2%) narya mcncapai 2 41%

luas wilayah. Keas lereng agak landai hinyga landai mencapai

25,52%.

Berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan laut,

sebagian besar wiayah Kabupaten Buton (46,7S%) berada

pada ketinggian 0-115 m dpi. Kondisi ini menunjukkan bahwa

sebagian bassr wilayah berada daerah dataran yang

Rencanu Umurr, Penanamav Modal Kab. Buton Page 3



umumnya merupakan wilayah bagian pesisir. Titik ketinggian

tertlnggl berada pada 808 m dpi laut.

Pulau Bjton mempunya susunan geologi lebih kompleks

daripada Pulau Muna. Sebagian besar Pulau Buton ditutupi

oleh batuan sedimen tersier yang terdiri dari tiga formasi yaitj

: formasi Tondo, Sampolakosa dan Wapulaka. Endapai

sungai, psntai dan ra\*a terd ri dari pasir, lanau dan lempung

menempati daerah Kuala dan Teluk. Datuan ultrabasik terdiÿi

dari peridotit, serpentinit dan peridotit terserpent nitkan Selain

batuan ultrabasik terdapat pula batuan diorit yang menerobos

batuan sedimen Mesozoikum. Batuan muda yang diterobos

oleh diorit adalah formasi Tobelo
, terdapat di hulu S. Rumu,

Kondisi iklim di Kabupaten Buton menurut Schmidt and

Ferguson (1951), merupakan wilayah dengan tipe hujan cukuo

bervariasi yailu tipe B. C dan D. Sedangkan menurut klasif  kasi

Koppen, wilayah Kabuoaten Buton mempunyai tipe iklim An

yaitu iklim hujan tropis yang dicirikan adanya satu atau lebih

bulan kering nyata (< 60 mm/bulan) menyeba- di sebagian

besar daratan Pulau Buton, bagian selatan mempunyai tipe

hujan C dan D, sedangkan bagian tengah Pulau Buton

memiliki tipe iklim B dan C

Berdasarkan data curah hujan, rata-rata curah hujan

selama tahun 2011 berkisar antara 190 mm (Talaga Raya)

sampai 2.705 mm (Pasarwajo) Sedang<a hari hujan yang

paling tinggi berada di Kecamatan Lakudo yaitu 179 hari hujan,

menyusul Kecamatan Pasarwajo sebanyak 176 hari hujan. dan

yang paling sedikit hari hujannya adalah Kecamatan Talaga

Raya hanya sebanyak 115 hari hujan.

Rencara Umuir, Penanamar Modal Kab Buion Page 4
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.
1

.
2

. Potensi Pengembangan Wilayah

a
. Potensi Sumber Daya Alam

Penggunaan Lahan

Secars garis besar, keadaan penggunaan lahan di daerah

dapat digolongkan menjadi 2 kelompok ya tu : lahan yang

diusahakan dan lahan tidak/'belum diusahakan Lahan yang

diusahakan meliputi lipe-tips penggunaan lahan sepcrti :
sawah peladangan/tegal, kebun campuran dan pekaanyan,

kebun kelapa, dan perkebunan kapas, kebun jambu mete serta

sedikit kebun tebu. Lahan yang tidak/belum diusahakan dapat

dibeda<an menjadi teberapa kelompok yaitu padang

rumput/alang-alang, padang rumput dan oelukar, padang

rumput dan hutan pelembahan
, belukar, hutan lehat, hutan jati,

hutan sekunder
, dan hutan pantai. Selain itu tsrdapat

penggunaan lahan lainnya seperti pertambangan,

pemukiman, danau/rawa dan sungai-sungai.

Dari seluruh lahan yang ada di KabLpaten Buton,
 43,43 %

digunakan untuk usaha pertanian, yaitu untuk tegal/keoun,

ladang/huma, tamaak, kolam/tebat/empang/sawah. lahan

untuk tanamsn kayu-kayuan/hutan rakyat, perkebunan rakya:.

Sedangkan sisanya digunakan untuk bangunan dan halaman

sekilarnya. padang lumput serta lahan yang sementara tidaK

diusahakan dan hutan negara. Pada tahun 2011 luas lahan

yang digunakan untuk usaha pertanian mencapai 120.660 ha

sedangkan luas lahan yang tidak digunakan untuk pertanian

nercapai 128.211 ha. Rincian penggunaan lahan dapat dilihat

pada tabel 1.2.

Rercana Urmirr Penanaman Modal Kab. Buton Page 5



Taoel 1.2

Luas Penggunaan Tanah Tiao Kecamatan

Luas Tanah Keiing (ha)

Kacorrotan
Peka-

rangan
Tegal<
Kebun

I.40C

Ladeng/ ?
.

HU™ ÿ
Tidak

Diusaha-
l>an

Hutan

Rakyat
HJtan

Negara

Pef-

kebunan

Rakvat

, Hawa-
Rawa

Tambak
Kolam/

Empang
Lain-

Lain

1 Lasalimu 967 1 340 1 205 652 1211 17000 1642 - 6

12

6.936

4652 L«MhnKJ 1056 070 1539 176 29  3 1245 1 105 1493 147

3 Sontaruna 1 (Wl 150 .00 533 316 11 450 2202 200 s ISO

4. P»sarvajo 660 3
.317 8C2 203 210 16 783 i 49/9 - -

 (
7 959

5
.
 Watxjli 226 370 - 312 £94 60 1305 - - 366

6
. Woknva 55 300 602 - 3 402 665 150 1 180 - - 148

14. Kaponton 770 642 395 403 291 721 4697 1776 81 5 . 847

(
"

Kab Buton 11 531 22.400 | 12.C44 J 10 £3734 22.705 14 307 ©J 130 3G.496 bi3 1 11 128 I 50  .523
Summer.  Kab Butor Datam Aigka 2013

b
. Potensi Sumberdaya Mine*al dan Sumberdaya Energi

Potensi Mineral Strsteos

Potensi sumberdaya alam mineral strategis antara lain bernpa

aspal, nikal, dan rambesan minyak dan gas. Jcnis mineral

strategis yang telan dieksploitasi adalah Kandutiyari Aspal.

Tambang asoal di Kabupaten Buton tersebar di berbagai

wilayah. yang dilakukan oleh berbagai oerusahaan pemerintan

dan swasta. Sedangkan tambang nikel dan remoesan minyak

dan gas sebagian telah dlakjkan aktifitas penambangan.

Lokasi-lokasi cadangan mine'al strategis di Kabupaten Biitcn

tarsabar di barbagsi wilayah baik di Pulau Buton maupun di

Pulau Muna.

Potensi Mineral Vital

„enis mineral vital yang terdapat di Kabupaten Bu:on adalah

kandungan biji oesi yanc terdapat d Kecamatan Batauga,

Pasarwajo, dan Talaga Raya. Kandungan mineral tersebut

nemiliki deposit yang cukup baryak hingga diharapkan dapat

rierdorong aktifitas pembangunan di wilayah-wilayah dimana

cadangan mineral vital tersebut berada

Rencana Urnum Pemnaman Modal Kab. Buton Page 6
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Potensi Mineral Industr

Mineral induslii yang terdapat di Kabupaten Buton adalah
Kalsik

, rijang, phosfat dan pasir kuarsa. Mineral-mineral

tersebut merupakan pendukung aktifitas industri di negara-
necara maju. Kandungan phosfat yang terdapat di Kecamatan

Batauga
, Kadatua, Lapandewa, dsn Kÿcamatan Sicmpu

merupakan kebituhan indjstn pupuk di Pulau Jawa. Sohingga

deposit yang terdapat di Kabupaten Buton dapal mensuplai

pabrik/indubtn phosfat tersebut Potensi sumber daya mineral

dan energi ci Kabupalen BLton dapat dilihat pada Tabel 2.
3

berikut ini:

Tabel 1.3

Lokasi Potensi Mineral di Kabupaten BLton

No Jenls Unsur Cadangan (Ton.
Ha)

Kandungan/
Kadar

Leiak/Lokasl Kit.

1 2 3 4 5 6
Potent Mmaal S:rale0ts

1 A&pal eo.ooDooo 15-35% Ds Kafcungka Kec
Paearwajo

Terukur
, pengelola Pr

S»anaKar>o. PT" OAI.
dl

3
.
200.000 26 36% WWo Ds Kaoungka

Kec Pasarwaio
Terukur

200 OCO OOJ 17-30% Ds Nambo. Laweie
.

Suandala
,  can Ds

3«maniycj

"

erufcui U«k«lwla PT

Sarana Karya.  PT
Warm. FT Putmoo

3rtc-».  dfl
©X) 000 Ion X% warm as Lapoc:

Kec Pasarwajo
lertkur

100  000 ton Jt* waesiu Ds Sandaig
Paigan/Rongi Kec.

Sampola/va

Terukur.  dkeioia PT

Metrtx Etcipta

2 Nikel  (NO 10.000 Ha 0
.

5-2
.
4% Ds .amtusango dan

Barargka <ec.
<apontoridan

Kabungfca

Belim terukur.  sebaglan dl
<awasan Suaks, di

tambang PT Bum Bulon
Delia Megah

Pot-nsi  Mine-al  Vtal

1 besl  <Fe> 7-37%

8
.

9-48
.

8%

Kec Kapoiton

Kec TaiagaRaya
.

Kec.  Bata  jga

(Asoslasl mineral  nlkd,
bauksit

.
 manga", knhaft.

sllika.  dan V.hromlt  dlli
(Aÿrwissi mineral  nlkH,

bauksit
,  mangan.  kobart,

siiika.  dan Ihromrt dll.

2 Mangan (Mn)

r\ _
_ \

2 COO Ha hvmu. Knmh«»*ah? Kec

Sictapina
Dtfambang PT Maltnds

Baramurnt

1 Pa» da->  kerWii Bjsoa Laompo,
Mann Kec Bat3ug3

Wirto. Kahulkngaya.
Wasaga Kec.

Ditambeng aejak 43 tahun
ctbm. cadangan mulct
menipis.

 bebm teruki/
Ditambang acjok 20 tohun

Slam,  belum terukur
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No. Jonis Unaur Cadanqan (Ton.
Ha)

Kaneungan/
Kadar

Letak/Lckasi Ket

Pocarv.ajo
Barargka Kec

Kaponlorl
Belum terukur

2 Batu Gamplng 3 4CO Ha

2
.
SCO Ha

1 SCO Ha
2

.
0CO Ha

Kec Sampolavsa
Kec. lapiiJewa

Kec WaDoia
Koc.  Vav»a»any\a

Tlrnur, mawasangka
Twigah

Perhraan
Pefwraan

Perkiraan

Penoraan

3 Balu Kapur 5.0C0 Ha

200D Ha

Gonda Larra Kec.

Pasarv/a|o
Sandang Pangan
Kec tampoiawa

Perkiraan

4 Ban Kapur Dokonrt
(PupuK Jan
IndustrV

Kk Lakudo dan Gu

3 Pr»dpnat Guano
(bahan 3upik dan
Kimia ra-maaj

Kec Kadatua. Kec
Siompu, Kec.

Batauca

Belum Terukur

6 Phosphat Insular
<SC0)

P kakabia Kec
Betuatas

Belum rerul«iir

7 Konglomerat Batuswu <ec
lasallmu

Matin dan Runiken*

Kec Batauga

Brtum Tenjkur

Bttum TefuVur

8 Ritana (3atu H.asi LataUmj, Sotapina Bdum Tcrukir

9 KaM (Indus*) Rongi  Sandang
Pangan Kco.
Sampolawa

Belum 'eruhur

10 Balua Mapal  dan
Lempeng

LdBohmu, LoGcl
,

Pasarwajo,

Koponlcrl,  Gbtapina

Belum "eiukui

11 Tanah Lempung LaSel. 3asarwajo.
1
,  Siotapma

Beum "erulQjr

"2 Tarah Lrugan
(Tmbunnn)

Kaponlcrl.  Balauga.
Pasarwajo.

Sampolat/a.
Lapanoeiva

Beum Tenjkur

Sumber Dines Pertamtiangan Kab Buton Tahtin 2C12

Potens Hidroloqi

Sungai-sunga utama yang terdaaat di Kabupaten Eutcn

memiliki pola drainase sungai yang hampir seragam /aitu

pola paralel dan sub paralel Da:a rifihit air sungai hanya

beberapa yang tersedia. Beberapa sungai keadaan aliran

eirnya tergolong cukup dan dapat dimanfaatkari untuk air ingasi

can pembangkit listrik tenaga air (Mini dan Mikro Hidro).

Dengan banyaknya sungai dan anak sungai yang tersebar di

Buton maka terdapat beberapa titik ootensial untuk

dikembangkan menjadi pembangkit listrik tenaga air (PLTA)

baik mikrohidro maupun pembangkit listrik min hidro
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No.

Tabel 1.4

Potensi Energi dan Sumber DayaAirdi Kabupaten Buton

Jenls Unsuf

Thermo Dinamika

(Panos Qumi)

Sungai  Wlnto Winning
Sungai  wandoKe

Sungai  Too  (to
Sungai Jrnalaoge

Sungai lambusamngo.
Sungai  wakalamte

9 Sumbe/ Mala Atf. 1

mala Air  Dituap

7 Sumt** Mat* Air.  3

mala Ai-  Diturap.2 Mata
Airselam

Cadangan (Ton,

__

Spekulalll
Poxnoiol  (Gp)

Kanduÿan'
Kacar

201-400 Ms\e

Kap. 1630 Kw 12.3 M3/dtfc

Kap.  400 Kw

Kap 36/ Kw

5
.
4 Mi/drk

A  J MJ'dlK

LetaK/LoKasi

Kabungk3 Kec.
Pe&erwejo, Laweie Kec

Lasalimu dan

_

Sampoawa
_

Ke\

Belum Terukur,

belim

dinanfeatkai

Winning Kec.  Pasarwajo
Sandang Pangan Kec.

Sampoawa
__

Kec. Hasarwap Belum diKeloi
Ds Lasalimu Kec.
Lasalmu Selatan

Ds lambisango,
Wakalambe Kec.

Ka  ponton
Sampoawa

Belum dikelo  a

Pasarwaio

9 | 1 Mata Air  diTurap
10 2Sumbcr Mata Air, 1

Mata Ai-  di  Turap
11 3 Cumber Mata Air

12 , 4 S

13

14

umber Mata Air, 1
Alt  ter|in
_

5 Sumber Mata Air. 1
mata Air  uiturap
2 Sumber Mita Air

T

4"

Batatga
Wokwa

Laoakmu Selatan

Lasalimu

Sumber: Dtnas Psrtambangan Kab. Buton Tahun 2012

Kaportori

14 Kecamatan

Irigasi Sawan

Belum diuku'
,

untuk air  minum

dan cucl

Sda

Sda

Sda

Sdj

Sda

Sda

belum

c
. Potensi Sumberdaya Pesisir dan Laut

Kabupaien Bcton dengan wilayah perairan yang sangat

luas memiliki potensi perikanan yang cukup besar, olehnya itu

pemerintah Kabupaten Buton secara terus menerus melakukan

pembangunan di sektor ini Kegiatan penangkapan iksn di

Kabupaten Buton dilaksanaon melalui pe-ikanan laut dan

perikanan darat (perairan urnum lambak).

Produksi perikanan tangkap dan tahun ke:ahun

menunjukan adanya kenaikan yaitu pada tahun 2007 produksi
sebesar 119 825,63 ton pada tahun 2011 rneningkat menjadi

124.701,07 ton atau naik sebesar 4,07%.

Produksi perikanan budidaya laut dari tahun ketahun

menunjukan adanya kenaikan yaitL pada tahun 2007 prcduksi

Rencana Umun Penanaman Modal  Kab Buton Page 9



rumput laut ssbesar 18.123,95 ton pada tahun 2011 meningkat

menjadl 21.737,41 ton selanjutnya prcduksi ikan kerapu pada

tahun 20G7 sebesa* 4,38 ton meningkat menjadi 187 ton pada

tahun 2C11
, procuksi mabe pada tahun 2007 sebesar

18,627,32 ton meningkat menjadi 22.442,46 ton Daca lahun

2011.

d
. Potensi Pariwisata dan Budaya

Sela n dikenal sebagai penghasil aspal terbesar di

Indonesia Kabupa'.en Buton juga memilki sejuta daya tarik

pada alam laut dan hutannya, serta kaya akan budaya dan

tradisi yang unik dan eksotik Terletak di jalur Wallacea yang

kaya akan flora dan fauna, Buton memiliki potensi beragam

ekosistem, sehingga menjadi tempat penelitian menarik bsgi

upaya pelestarian lingkungan dan pengembangan ekoturism,

antara lain hutan linriung lambusango dan kakenauwe.

Berbagai potensi pariwisata tcrscbut juga didukung oleh

potensi budaya berupa peÿiirigyalan sejarah, hal ini dapat dilihat

terdapat Deroagai peninggaian sejarah anlars lain benteng

kamaru, benteng lawalangke, benteng togomatonu di

Kecamatan Lasalimu, benteng ambuau, benteng kondaia,

benteng batukombei. benteng toco boneo, bentenq kopea,

oenteng labuae rrakam syeh salim di Kecamatsn Lasalimu

Selatan, benteng yang terdapat di Kocamatan Siotapina,

wabula, Wolowa, Sampolawa, lapandewa, Batauya, Siompu,

Siompu Barat, Kadatua dan Kapontori.

1
.13 Wilayah Rav/an Bencana

Wilayah rawan bencana adalah wilayah yang sering atau

berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Ancaman bencana alam

yang biasanya terjadi adalah bahaya banjir dan taiah longsor. Hal ini
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anlara lain discbabkan olch akibat aktivitas manusia khususnya

karena tumbuh dan berkembangnya ÿawasan pernukiman yang tidak

memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan dan

pengelolaan sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek

lingkungan.

Selain itu pula, bahaya bencana yang sewaktu-waktu bisa

terjadi di Kabupaten Buton adalah bahaya bencana tsunami, abrasi

pantai dan gelombang pasang. Hal ini disebabkan sebagian wlayah

Kaoupaten Buton yang be*ada di pesisir laut. Adapun wilayah-wilyah

rawan bencana di Kabupaten Buton dapat cilihat pada tabel 2.5.

Tabel 1.5

Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Buton

No. Jeils Bencana Aiam Wilayah Rawan Bencana Alan Ket

Kecamatan
.

 Dtsa'Kelurshan
1 Banjir Lasalimu Selatan

Balauga
Kapontrri

D».  Ambuawu Indah. Ds,
Kirapanl Ma<mur

KbI Lakamaau

Ds Lanbusanoo
2 Tanah .ongsor Lasalimu Selatan

Paaarwajo
Kapontcrl

Ds.  Ambuau ndah
Ds.  Wakackili

Ds. Lambusango

Sumber. BPPD Kab. Bulon

1
.
1

.
4

. Demografi

Informasi tentang kependudu<an sangat strategis dan

sangat diperlukan dalam perencanaan pembargunan karena

sasaran utama dari pembangunan adalah kesejahteraan

penduduk. Sasaran ini tidak mungkin tercapai bila pemerintah

tidak dapat memecahkar masalah kependudukan seperti

besamya jumlah penduduk dan tidak meratanya penyesaran

pendudu<.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Buton dalarn Kabupaten

Buton Dalam Angka Tahun 2012, jumlah oenduduk Kabupaten

Buton pada tahun 2011 sebesar 260.801 jiwa yang terdiri dari laki-

" i' '  '.liuuiuma.. ..__j.ii
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laki sebanyak 126.891 jiv/a dan poremouan 133.910 jiwa,

meningkat sebesar 1,99% dibanding tahun 2010 sebesar 255.712

jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk Kab. Buton sebesar

0
,57%. Laju pertumbuhan penduduk terbesar pada Kecanatan

Wolov/a mencapai 4,99% dan terendah pada Kecamatan Batjatas

dengan laju pertumbuhan mencapai -0.43%.

Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Pasarwajo

mencapai 19.062 jiwa, dan terendah berada di Kecamatan Wabula

sebesar 5.044 jiwa. Sementara dsri segi kepadatan, Kecanatan

Lapardewa tingkat kepadatannya palng tinggi yaitu 1.104

jiwa/km2, dan paling rendah pada Kecamatan Lasalimu yakni 32
jiwa/km2

Tabel 1.6

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Buton
Luas Penduduk Kepadatan

No. Kecanatan <K/n2| Laki-

Laki

Perem-

puan

Jumlah Rasio (Jiwa/Km*)

1 Lasalimj 357.20 5 277 5?  1ft 104% 10*  
.

13 32

_

2 Lasallmj Selatan 83.09 6638
£ one

6
.
432

C <  QQ

13 070
40 A  AO

103,20
1  ha 7n

148

3

4

Siantopino

Pasarwajo
1  c»

356.40

O  mlmiO

16.743

O.I  oo

19.062 37 805
i  uy,  /  u

98.33

ov

106

5 Wsbula 51.50 2 505 2459 5 344 105,12 08

6 Wc4ov/a 65.02 2433 2655 5
.
388 91.64 78

/ Kapontori 113
,
00 6  312 0

.
550 12.070 96

,
25 114

«

Jurrlah 2
.

488,7< 125 89" 133.910 260 801 94
,
76 105

SumDer: Kab. Buton Dalarr Argka Tahun 2012

Penduduk Kab. Buton menurut kelompok umur

menunjukkan bahwa jumlah oenduduk terbanyak adalah kelompuk

umur 5-9 tahun yaitu sebesar 36.255 jiwa (13,90%), kelompok ini

merupakan kelompok oenduduk bukan usia kerja, disusul

keompok umur 0-4 tahun yaitu sebesar 35.703 jiwa (13,69%),

keompok umur ini masih kategori usia balita yang masih perlu

mendapatkan perhatian dan perawatan oleh orang tuanya,

selanjutnya kelompok penduduk usia 10-14 tahun yaitu sebesar

34.499 jiwa (13,23%), kelompo< umur tersebut merupakan

kelompok usia sekolah tingkat SD dan SLTP.

..ÿII i.l[I.,!  ii[.I---ÿ-ÿ-ÿ-ÿ-I..IUU -ggHWUl- -1-lllUHl- "i
-
l
-
ll-,
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Tabcl 1.7

Penduduk Kabupaten Buton Menurut Kelompok Urnur dan
Jenis Kelamin Tahun 2011

Kelompok Umu* Jenis Kelamn

lahj-Laki

1 2

.3-4 18
.

500

Poempjan

s- y

10-14

15-19

20-24

25-20

30-34

35-39

40-44

46-49

50-54

55-59

35

Jumlah

3
17.203

18728 17.52  7
17  569

8500
8170

7
.

379
7

.
34G

6486

5
.005

4
.
501

3
.
505

2
.
704

5
.
517

126.893

16.933
12.192

10.223

10.067

8395
>
.
377

6
.

663
b
.
y/Lÿ

5
.
241

3 62?

3
.
557

'
.
93ÿ

133.9C8

Sumbet:  Kao. Buton Dalam Angka Tahun 2012

1
.
2

.

Jumlah

35.703

V>  255

34 499

24.575

18.720

10.037
15.774

15.923

13.149
10.978

9
.742

7
.134

6
.
261

13.551

:60 8D1

Aspek Kesejahteraan Masyarekat

1
.
2

.

'

. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekoncmi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan oemerataan

ekonomi dilakukan terhadap indikator pertumbuhan PDRB laju

inflasi kabupaten, PDRB per kapita.

a
. Pertumbuhan Produk Domestik Regonal Bruto (PDRB)

Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah/wilayah dari

tahun kft tahun dihitung berdasarkan niai Produ< Domestik

Regional Bruto (PDRB) hsrga konstan. PDRB Kab. Buton atas

dasar harga konstan tahun 2000 (hk), tahun 2008 s/d 2012

lerus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan

rats-rata pertumbuhan sebesar 9,11%, yaitu dari Rp.

758.861,82 Juta pada tahun 2008 menjadi 848.258,17 juta pada

tahun 2012. Selama tahun 2008-2012, sektor pertaiian. sektor

perdagangan, hotel dan resioran dan sektor jasa-jasa

memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB

atas Oasar harga konstan, yaitu sebesar 35,99%, 16,62%,

16,13%, diikuti oleh sektor pertambancan dan galian dan
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scktor-soktor lainnya. Perkembangan PDRB atas dasar harga

konstan dan kontribus sektor dalan PDRB Kabupaten Buton

selama 5 tahun lerakhir dapal dilihat pada tabel 2.8 :

Tabel 1.8

Nilai dan Kontribusi Sektor daiam PDRB Tahun 20US s.d. fahun 2012

Atas Dasar Harga Konstan Tahur 2000
Kabupaten Buton

Sektor Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2Q12"

(Rp-> (%) (Rp) (%:, [Rp.) (%>
Frlme* Jl  0.762.71 351.471,01 391 594

,
17

1
.
 Pertanian 261.090.45 40

,
03 294.120

,
60 37,34 305.287

,
67 35.99

2 Pcrtambangcn
dan Penggalan

29.6'2
,
26 4.23 57.350

,
71 7

,
38 66.306.50 13.17

Sekunder 90.144,62 102.833,*7 110.346.19

3. lodudrl

Pergolahan
56.819.26 8

.
13 60.383,07 7

.
77 64.732.35 7.63

A Uatnk
.
 Gas dan

Air  Mlnun
3

.
181

,
27 0

,
45 3

.
461

,
54 0

,
45 3

.
810

,
97 0

.
45

5.  Konsli  utai  /

Bangunan
36 144

,
0? 5

,
15 39.010

,
66 5

.
D2 41.802.87 4

.
93

Tersief S4.388.2S 323 036,67 346.317.81

6. Perdagangan,

Hotel  dan

Restoran

105.4'3,72 15,04 125.331,61 16,12 140.939.00 15.62

7.  Angkulaii  dan
kornunikasi

20 205,0C 2
.
83 22.203,63 2

,
36 23.909.92 2

.
82

8
. Keuangan,

Persewean (ten
Jasa Peusahaan

39.106.55 5
.
59 41 769,33 5

.
37 44.624.32 5

.
26

9
.
 Jasa-Jasa 129.603,02 18.43 133732.20 17.20 136 844.49 15.13

PDRE OCNGAN

MIGA3
701.295.71 103 777.363,*5 130 848.258.17 100

PDRE TAhPA

MIGAS
701 295.71 100 777.363.45 100 848.258

,
17 100

Sumbei:  - " Angka hÿoyeKsi
-  PDRB BPS Kab.Buton Tahun 2012 (cficlah)

PDRB atas dasar harga berlaku, tahun 2000 s/d 2012

mengalami pertumbuhan sebesar 69,66%, yaitu dari Rp.

1
.
524.935

,98 pada tahun 2008 menjadi Ro. 2.587.203,24 pada

:ahun 2012. Selama tahun 2008 s/d 2012, sektor pertanian,

sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa,

memberikan kontriousi terbesar dalam pembentukan PDRB

atas dasar harga berlaku, yaitu sebesar 40,47%, 16,95%,
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13,59%, diikuti oleh sektor pertembangan dan ga'ian dan

sektor-sektor lainnya. Perkembangan PDRB atas dasar harga

beriaku dan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Buton

selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel '.9 :

Tabel 1.9
Nilai dan Kontribusi Sektor daJarr PDRB Tahun 2008 s

.

d
.
 Tahun 2012

Alas Dasar Harga Beriaku Kabupaten Buton

Sektor
Tahun 2010 Tahun 2011 1 Tahun 2012"

(Rp) (<*) (Rp) (%> :rp) TO

Primer 973871.44 1
.168.957.69 1

.
389.027,02

1 Pertanisn 890.937
,
01 46.24 964.870.96 42.85 1

.
047.070

,
94 43

,
47

2
.
 Per-

tambangan
dan

P«noqa*an

82 934.43 4
,
30 204.006,73 9

,
0G 341.956

,
08 13,22

SeKurxler 192.426.91 213.460,49 236 099,87

3
.
 IndJStri
Pengolafian

101.488.94 527 111.745
,
CO 4

.

96 122.633,51 4
.
74

4
.
 Lislrik

, Gas
dan Air

Mirum

10.159.52 053 11.219.71 0
.
50 12.361.04 0

.
48

6. Kon&lruksi)

Bangunan
00.700

,
45 419 90.495

,

76 4
.
02 101.104,42 3

,
91

Tersier 760539,12 369.090
,
89 962.076.35

CPetdagargan,

Hotol  dan

Restoran

302898.14 1572 374.957.19 16.65 438.400
,
16 16

,
05

7
. Angkutan dan

Komunlkast
50.572

,
43 262 56.323,45 2

.
50 60.571

,
68 2

,
34

G. Keuangan.
Persewaan

Uai Jasa

Peiusahaan

92423.96 480 101.175
.
20 4

,
49 111.34' .45 4

.
30

£
.
 Jasa-Jasa 314.644

,
59 1633 336.635

,
05 14.95 351.673

,
06 13

,
59

PDRE DENGAN

Ml  GAS

l
.
yZK.83/

,
4

7
100 2

.
251.509,07 100 2.587 203,24 100

PDRE.  TANPA
MIGAS

1
.745.406,2

9
100 2251 509,07 100 2

.
587.203

,
24 100

Sumbei: - "  Angka P'oyeksi
-  PDRB BPS Kab

.
 Buton Tahun 2012 idiclah)

Walaupun kontribusi beberapa sektor terhadap tot3l PDRB

.erjadi kenaikan dan beberapa sekloi lainnya terjad penurunan

jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun belLm
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terlihat adanya pcrgcseran yang berarti terhadap struktur

perskcnomian Kabupalen Buton.

Untuk nelihat perbandingan perkembangan kontribusi

sektor dalam PDRB tahun 2008 s/d 2012 atas dasar harga

beraku dan harga konstan dspal disajikan pads tabel 1.10

berkut:

Tabel '.10

Perkembangan Kon:ribusi Sektor da am PDRB Tahun 2008 s.d. Tahun 2011
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)

Kabupater Buton

Sektor

Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 3311

hb Hh hb Hk hb hk hb H<

% % | % * *> % % *

1 Perlanian 278,72 143
,
04 325

,
31 15505 361

,
15 166

,
04 391/2 173.74

2 Pertambangan dan
Penggalian

504.45 24C.66 613,62 27007 718
,
28 298

,
32 1

.
767.55 576,59

3 Industri  Pengolahan 220
,
33 142,90 255

,
19 15774 282.41 169,18 310,95 179,79

4 Listik
, Gas dan Ai*

Minum
268

,
75 16C.25 312,4' 171 62 345,38 186

,
46 381

,
42 202

,
89

5
.
 Korstruksi  /

Bargunan
240

,
86 142.67 269,42 15073 308.82 165

,
09 345.96 178

,
18

ÿ ÿÿ

6
. Perdagangan, Hotel
danRestoran

261
,
61 144.4? 315,4? 161 70 17ft 7fi 444

.

Bft 217
.

41

7 Arvjkirtan rtar
komunikasl

132,10 307,67 14611 340.0C 150.50 370
,
66 174

,
18

0
. Kecangan,
Persewaan dan Jasa
Pewsanaan

268,32 15e.60 311,74 16810 399.2C 179.28 371
,
31 191,49

9
.
 Jaaa-Josa 227

,
52 130

,
53 260.74 13840 200,33 146

,
32 310,62 151.60

TDRB 264.47 143,36 310
,
65 155

,
70 345,25 167,80 403

,
43 185.88

Sumbei: - " Argka "royeksi
-  PDRB BPS Kab.Buton Tjhun 2012 (diolah)

Berdasarkan tabel tersebot menunjukkan bahwa perkembangan

Kontribusi sektoral dalam PDRB atas dasar harga berlaku dan

harga konstan mengalami peningkatan atau perkembangan

setap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2011,

perkembangan kontribusi sektor dalam PDRB Kabusaten Buton

atas dasar harga berlaku sebesar 403.43 persen sedangkan

perkembangan kontribusi sektor atas dasar harga konstan
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sobcsar 185 88 person Bila dilihat pcrkembangar konstribusi

persektor yang dominan atas dasar harga berlaku dalam PDRB

adalah sektor pertambangan sebesar 1.767,55 % disusul

masing-masing sektor oerdagangan, hotel dan restoran sebesar

444
,68 persen dan sektor pertanian 391,12 persen dan dilihat

dari perkembangan kontribusi sektor atas dasar harga konst3n

masing-masing sektor pertambangan sebesar 576,59 persen,

sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 212,41 persen

dan sektor listrik
, gas dan air minum sebesar 202,83 persen.

Untuk mengetahui pertumbuhan kontribusi sektor terhsdap nilai

PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan

dapat dilihat Dada tabel 1.11 berikut ini:

Tabel 1.11

Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Tahun 2010 s.d. Tahun 2011

Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Ha*ga Konstan (Hk)
Kabupalen Rutnn

Pertumbuhan (%)

oOKiOr

ho Hk

1
.
 Pertanian 8

,
29 463

2
. Portambangan dan Penggalian 93.28

i. Industri  Pengolaban 1010 627

t I istrik. Gas dan Air Mlnum 10.43 881

5
.
 Konslruksl  /  Banounan 1202 7

.
93

6
. Perdagangai, Hotel  dan Resloran 23 78 18 82

7
. Angkutan dan komuni<asi 11 37 989

8
. Keuangan, Persewaan dan Jasa Penjsahaan 9

.
46 6.80

9
. Jasa-Jasa 6

.
98 3

.

18

PDRB 1684 10.84

Sumter : - PDRB BPS Kab.Euton Tahun 2012 (Holah)

Be-dasarkan data pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton

dari tahun 2H10 s'd 2011 menunjukkan bahwa sektor

pertambangan memberikan laju pertumbuhan sektor yang

cukup tinygi dibanding dengan sektor-sektor lain dalam PDRB

Rencana Umum Penanamcn Modal Kab. Buton

'
ÿ

Page 17



baik dilihat berdasarkan atas dasar harga berlaku maupun atas

dasar harga konstan, selanjutnya disusul pertumbuhan sektor

perdagangar, hotel dan restoran, dan pertumbuhan sektor

konstruksi/bangunan. Walaupun ketiga sektor tersebut

menunjukan pertumbuhan yang positif, namun hal itu tidak

menjadikan sektor lain tidak punya sumbangsih terhadap PDRB

Kabupaten Buton, akan tetapi sektor-sektor lainpun tetap

bergerak naik dalam rangka mendukung kemajuan

perekonomian Kabupa:en Bu:on.

b
. PDRB perkapita

Salah satu indikator urtuk mengetahui tingkat

kemakmuran masyarakat dapat dilihat dari besarnya

pendaoatan perkapita. PDRB par kapita dihitung berdasarkan

pendapatan regional ne:to atas dasar biaya faktcr dibagi

dengan jumlah penduduk -egional pertengahan tahun.

PDRB per kapita atas casar harga berlaku berguna untuk

menunjukkan nilai PDRB per-kepala atau satu orang penduduk.

Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan be-guia

untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita

penduduk suatu daerah.

Nilai PDRB per Kapita Kabupalen Buton menurul harga

berlaku sejak tahun 2008 s/d 2012 mengalami pemngkatan

sebesar 69,46%, yaitu da*i Rp. 5.801.310,08 pada tahun 2008

menjadi Rp. 9.830 695,96 pada tahun 2012. Perkembangan

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku selama 5 tahun

terakhir adalah sebagaimana tabel 2.12 berikut ini:
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Tabel 1.12

FDRB Perkapita Tahun 2008 s
.

d
.

 Tahun 201?

A:as Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Buton

Ura  tan Tafun ?OOfl Tahiin TOO? Tahun 3010 Tshun 0011 Tahun2012"

Niai  PORB juta
lupidll)

1
.
475.M6 7? 1 733

.
758 00 1

.
926 837 47 2

,
251,500 00 2 687 203

,
24

Junlah Pendudu<

penenganarranun
(jiwa)

2*4 423 2551*8 255.712 260601 263.176

PORB perkepita iRp.) 5
.301.310 C8 | 6796.310/3 7

.
535

,
185 95 8

.

633.05382 9
.
830.695 96

S*me»r: - "Angus ProytKn
- PDRB BPS Kab Buton Tahun 2012 (ttoiah)

c
. Laju Inflasi

Angka inflasi merupakan salah satu indikator penting yang

dapat memberikan informasi tantang diramika perkembangan

harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.

Pe*kenbangan harga barany dan jdsfc ini berdampak langsung

terhaaap tingkat daya belt dan biaya hidtp masyarakat,

perubahan mlai aset dan kewajiban serta nilai kontrak/lransa<si

bisnis. Inflasi yang merjpakan indikator pergerakan antara

permintaan dan penawaran di pasar riil juga :erkait erat dengan

pflrubahan tingkat suku bunga, produktifitas ©konomi, nilai tukar

rupiah dengan valuta asirg, indeksaai angga'an dan parameter

ekonomi makio lain. Adapun faktor-faktor yang memlcu inflasi

secara umum adalah sebagai berikut:

1) Faktor-faktor yang rrempengaruhi penawarar barang

dan jasa seperti tingkat produksi, distribusi dan stock

Produksi yang terlebih dan distnbusi barang yang lancar

seperti terjadi pada musim panen raya akan

menyebabkan kelebihan penawaran barang di pasar

(excess supply) dan harga/lnflasl akan turun, demikian

pula sebaliknya.
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2) Faktor-fakto- yang mempengaruhi permintaan barang

dan jasa yarig berkaitan dengan daya beli masyarakat,

penlaku, selera dsn jumlan konsumen. Perllaku

permintaan konstmen akan barang dar jasa juga
dipengaruhi oleh faktor musim

, hari-hari raya/letaran can

tahun ajaran ba*u.

3) Kfthijakan fskal pemerintah, kebijakan moneter dan

kondisi perekoncmian secara keseluiuhan yang

beikaitan langsung naupun tidak langsung dengan

harga barang jasa.

Mengingat begitu luasnya faktcr-fsktor sumber pemlcu

inflasi baik yang bersifat internal kondisi pasar itu sendiri

maupun ekster-ial yaitu kebijakan pemerintan don koncisi

perekonomian rnakro yang saling terkait maka sulit diidentifikasi

besarnya faktor tunggal penyebab intlasi. Uengan demikian

agak suli: rremprediksi secara pasti besarnya tingkat inflasi

yang nungkin terjadi pada waktu yang akan datang. Yang

dapat dilakukan adalah mengencalikan agar factor- faktor

oenyebab inflasi tidak oerxemhang lebih jauh melalui kebijakan

oerekonomian yang tepat.

Erat kaitannya dengan hal tersebut, salah satu kebijakan

Pemenntah Kabupaten Buton dalam menjaga flcktuasi inflasi di

daerah adalah cengan mengembangkan perekononian daerah

dengan basis ekonorri kerakyatan dalam arti lebih

mengutamakan perlindungan. pemberdayaar dan pemng<atan

akses para pelaku ekonomi rrikro, kecil dan rrenengah bak dari

segi kualitas eistemnya maupun kuantitas cakupan penerima

manfaalnya.

Angka intlasi Kabupaten Buton pada tahun 2012 belum

dilakukan perhitungan, oleh karena itu jntuk mengetahji angka
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iunflasi suatu dacrah dapat diambil dari angka inflasi wiayah

Kota dalam hal ni Kota Bautau. Berdasarkan angka inflasi Kota

Baubau lahun 2013 dapat citekan pada angka 2,
68%. Nilai ini

masih berada dalam angka inflas yang bersifat normal yang
berkisar pada level 6% s/d 9%.

d Investasi

Invostasi merupakan unsure utama dalam rangka menopany

peiturnbuhan eKonoml dsn perluasan lapangan kerja. Utngan

meningkatnya jumlah investor yang n"enanamkan modalnya di

Kabupaten Buton, diharapkan akan menambah jjmlah

investasi. Salah satu alat ukur untuk mengetahui pertjmbuhan

investasi adalah Besarnya pencapaian Pembentukan Modal

Te.ap Brute ( PMTB). B©rda6arkan data statistic PMTB

Kabupaten Buton Tahun 2013 atas dasar harya berlaku

706 992
,51 uta rupian, meningkat 12,81 persen dari kondisi

tahun 2012, artinya bahsvanilai investasi baru dalam tentuk

modal tetap mengalami pemngkatan sebesar 12,81 persen,

dan penmgkatan ini mendorong kontribusi komponen

penggunaan menjadilebih besar riari 24. 22 persen menjadi

24,29 persen tahun 2013. Dan diperkirakan psda tahun 2014

juga akan mengalami peningkatan sailing Tiakin baiknya

system periznan dan investasi,
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Tabel 1.13

N lai Pertumbuhar dan kontrlbcsi Penggunaan Investasi

Kabuoaten Buton

No Bhflan

Ai3s Casai Haiqa Bcriaki

I Niloi  iÿa) fp) 
_

P»»rtunbuhan

Dtstnbusi lyhadBD P3RB

A:as Dasar  Harga Kcristani

_

 J Nilal  (juta) Rp) _

_

iPirtumbuhan
_

I_ I l«lmU«p PDRB
Sumbefdata PDRB tihun2012

Tahun

20"0 2011

16.06

27.79

206
.
274 16

9
.
26

OVO.MU 64

2012 2013

fi8
.

9,0 99 {06.613 05

13
,
64 I 10,10 12.19

77
.

07

222
.
026 91

7
.
34

29.41 I

79 27,60

251
,
209.36

13.14

272,141 03

833

29.61 29.53

e. Cskpoi dan import

Nilai eksport baik antar pulau maupun antar Negara di

Kabupaten Buton mengalami peningkatan Atas dasar harga

Berlaku nilai e<sport mengalami pertumbuhan positif dari

555.9ÿ9
,55 juta rupiah (2012) nerjadi 606.513,57 juta rupiah

(2013) Dengan derrikian pertumbuhan eksport dalam satu

tahun teraknir mencapai 9,10 pe-sen,
 hal ini ditandai

meningka:nya perminlaan hasil tambang, dan tahun 2014

diperkirakan menurun karena kebijakan pemerintah dibdang

pertambangan. Namun diperkirakan akan terus mengalami

peringkatan seinng meningkatnya permintaan aspa Buton baik

dalam negeri maupun Ijar negeri.

Sedangkan nilai Import .mencapai 687.555,09 juta rupiah

Dengan domikian eksport netto negative atau terjadi deficit

sebesar 81.042,52 juta rupiah.
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f
. Incremental Capitol Ojtput Ratio (ICOR)

Untuk mengetahui hubungan antara besaran Perrbentukan

Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan PDRB kabcpaten Buton

dapat dilihat pada indicator Incremental Capital Output Ratio
(ICOR)

Tabel 1 14

Nilai ICOR Kabupaten Buton

Tahun

PDRD (Juta

Rupiah) |
I 

~

1
PMTB (juta Rupiah) ICOR

in 1 7rt1 TflC 71

1 1
< a i r c

i
1 f ÿ 1

2011 777,363.45

1/6,413.55

191,945.91

3
,
52

2
,
52

2012 848
,
258.17 216,170.61 3

,
05

2013 921,487.30 235,761.38 3
,
22

Sumber: PDRB Kab. Buton

1
.
2

.
2

. Kesejahteraan Masyarakat

Anahsis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat

dilakukan terhadap beberapa mdikator pendidikan,
 kesehatan.

kelenagakerjaan.

a
.
 Pendidikan

Keberhas Ian pembangunan pendidikan bagi suatu

riaerah merupakan salah satu indika:or keberhasilan

pembangunan 3ecara keseluruhan, hal twrsebut disebsbkan

masalah pendidikan mendapat perhatian yang khusus dari

pemerintan. Pemberian anggaran sebesar 20% pada urusan

pendidikan diharapkan mampu mendoigkrak kekurangan-

kekurangan dalam bidang tersebut.

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat

hidang pendidikan dilakukan terhadap indikator angka melek

huruf
, angka ratarata larra sekolah, angka paitisipasi kassr,

angka pendidikan yang ditamatkan serla angka partisipasi

muni.
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1
. Angka Rata-rata Lana Sokolah

Lamanya Sekolah atau years of schooling

menggambarkan jumiah tahun yang digunakan oleh

penducuk usia 15 tahun ke atas dalam menjalan pendidikan

formal. Ratarata lama sekolah (RRLS) juga dapat dijadikan

ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah.

Angka ratarata lama sekolah di Kabupaten Buton

mengalami peningkatan, yaitj pada tahun 2007 sebesar

6
,10 tahun menjadi 6,

S3 tahun
, :ahun 2011 sampai dengan

2012. Hal ini menurjukan bahwa kesadaran untuk meruntut

imu telah mengalami peningkatan sabagai dampak dari

program sekolah gratis serta penambahan jumiah sekolah,

baik sekolah dasar maupun SLTA.

Tabel 1.16

Perkembangan ARLS Tahun 2008 s.d. Tahun 2012

Uraian
TbIuii

2000 2009 2010 2311 2012

Foldialu L«ma 3ekoah (Tahun) 6
,
27 6

.
52 6

,
72 €

.
03 6

,
03

Sumbei Diras Pendidikan. Pertudadan OlahRaga Kao Buton Tahun 2013

2
. Angka Pendidikan yang Ditamatkan {APT)

APT adalah menyelesakan pelajaran pada kelas atau

tingkat terakhir suatu jenjarg sekolah di sekolah negeri

maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat

belajar/ijazah APT bermanfaat untuk menunjukkan

pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah. juga

berguna untuk melakukan perencanasn penawaran tenaga

kerja, terutama untuk melihat kualifikasi pendidikan angkatan

kerja di suatu wilayah. APT merupakan oersentase jumiah
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7 berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, Pemanfaiaan surrberdaya

alam sebagai bagian dari Upaya penanaman modal dilakukan dergann

bijaksar a agar dapat berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan, jntuk

itu upaya memperbaiki lingkungan merupakan bagian dari tanggcngjawab

investor untuk mengganti lingkungan yang rjsek sebagai dampak dari

usahanya.

8 kemandirian, Upaya mendatangkan inves*.or dalain rnengelolah potensi

s imberdaya yanj ada dalam rang<a mewuiudkan kemandirian daerah

dalam membangun

Berdasarkan asas tersebut maka diharapkan apa yang menjadi tujuan Penanaman

Modal dapat torcapai. Adapun tujuan penanaman modal ysitu:

1
. Menmgkatkan pertumbuhan ekonomi daerah; Adanya penanaman modal

didaeran merupekan modal utama dalam pembangunan daerah. Karena

dengan adanya penanaman modal tersebut akan mendatangkan investasi

yang akan mempengaruhi perputaran ekonomi di Kabupaten Buton. Dencan

demikian maka ciharapkan adan/a perputaran ekonomi pada sector riil akan

mendongk_ak pertumbuhan ekonomi yang pro poor, pro Growth, pro

environment. Pertumbahan ekonomi yang baik harus lah mengacu pada

pertubuhan ketiga hal tersebut

? Merciptakan lapangan keria; Penanaman modal yang tinggi tentunya akan

dibarergi dergan semakin tumbuhrya sarana-saian produksi yang tentunya

menbLtuhkan tenaga kerja. Untuk itu dengan pertumbuhan pendtduk yang

cukup tinggi haruslah dibarengi dengan terciptanya lapanyan kerja agar tidak

Pennnn llmvm Fena.wman Model Kab. Buton Page 34



terjadi dampak sosial di masyarakat. Dalam menghadapi bonus demokrasi

tentunya dibutuhkan kesiapan daeran untuk menampung tenaga kerja yang

cukup tmyyi. Dan bilamana hal tu dapat dilaksanakan maka portumbuhan

penduduk akan menjadi modal bagi pembangunan dan dalam rangka

menghadapi peningKatan penanaman modal didaerah.

3
. Meningkatkan pembanqjnan ekonomi berkelanjutan; Pemtangunan ekonomi

dan petumbLhan industn diarahkan pada pembangjrian ekonomi yang

berkelanjutan yaitu bagaimana pertumbuhan tersebut tidak hanya pada saat

melakukan usaha tetapi melakukan upaya pembinaan darl hulu ke hilir

sehingga akan selalu berkelsnjutan Disamping itu pembangunan industri

a
,

.au usaha sedapat mungkin tetap terin:egrasi dalan mata rantai saling

merrbutuhkan

4
. Meningkatkan kemampuan daya saing usaha caerah: Kemampuan daya saing

daerah sangat di tentukan bagaimana mengelolah potensi daerah menjadi

sjatu yang bernilai dari aspek kompetansi dan kompetitif, dergan adanya

upaya tersebut rnaka add value pada potensi daerah merjpakan salah satu

strategi bagi penhgkatan daya sang daerah

5
. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daorah; Penanaman

modal yang mendatangkan investasi tentunya diharapkan adanya transfer

knowlodge dan transfe' tetuiologi bagi daerah Dan pada suatu saat nanti

maka daerah akan mampu menjalankan secara mandiri dengan tehrologi dan

pengetahuan yang telah dimilki.
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6
. Mandorong pengembangan ekonom kcrakyatan; Peranaman modal juga

dharapkan mampu mendorong ekonomi kerakvatan. Hal ini tentunya melalui

upaya pemoinaan ekonomi kerakyatan melalui dana-dana Coorporatc Sosal

Resposioilty (CSR).

7
. Mengolah ekonomi potensial rnenjadi kekuaian ekonorri riil dengan

menggunakan dana yang be'asal dari daerah, luar daeÿah, maupur luar

negeri;

fi Menmgkatkan kesejahtaraan masyaraot Penamanan modal tentunya

diharapkan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat local

Pencana Umim Penunaman Nodol Kab. liuton Page 36
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BAB III

VISI DAN MISI

Mengacu pada visi Rencana Pembargunan Jangÿa Panjang Daerah [RPJPD)

Kabupaten Buton tahun 2035-2025, maka visi penanaman modal Kabupaten Buton

sampai iahun 2025 adalah

Penanaman Modal Penyumbang tertinggi Perbuikun Ekonoml dan

Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Buton 2025".

Psnanaman rrodal sebaga salar satu <ekuatan penbsngunan ciharapkan mampu

memperbaiki ekonomi daerah dergan bergeraknya semua sector pembangunan dan

pada akhirnya tentunya mampu rreningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten

Buton tahun 2025.

Untuk rrencapai visi :ersebut drtetapkan 3 (tiga) misi, yaitu sebagai berikut:

1
. Penanaman modal yang berdaya saing;

2
. Pengembangan Kegiatan Ekonorri Berbasis Sumberdaya;

3
. Pemsrataan dan perlumbuhan invostasi pada sector unggulan.

Bercasarkan visi dan misi, dirumuskar Tujuan dari visi tersebU. Adapun tujuaan

da lain RUPM mi adalah :

1
. Mewujudkan Iklim nvestasi psnanaman Modal yang berdaya saing

2
. Mewujudkan Invostasi berbasis Sumbordaya yang berwawasan LingkunQan

2
. Mewujudkan Pertumbuhan Investasi pada sector Unggulan.

Arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 7 (tujuh) eemen utama, yaltu:
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1
. Perbaikan Iklim Penanaman Modal; poroaikan iklim penanaman mod3l dilakukan

dengan cara penguatan kelembagaan, pengaturan bidang usaha, pengaturan

persaingan usaha, hubungan antara industri. system perpajakan . Molalui hal

tersebut diha'apkan akan mampu menciptakan iklim penanaman modal yang

kondusjf.

2
. Persebaran Penanaman Modal; Pe*sebaran Penanaman Modal dilakukan agar

tidak terpclalarisasi pada satu wiiyah yang berdampak pada adanya kesejanyan

antar wilayah. Untuk itu upaya perrbangunan sentra-senlra ekonomi baoj,

perrberian fasilitas kemudahan pada investor yang membangun dldaerah

kantong kemiskinan s«rta penyusunan potensi daerah pada setiap wlayah

merupakan upaya untuk meningkatkan pesebaran penanaman modal.

3 Fokus Pengembangan Pangan dan Hasil Rumi, Infrastruktur.Energi.

Kebudayaan dar Pariwisala, Perdidikan, dan Ekonomi Kreatif;

4 Penanaman Modal yang Berv/a>*asan Lingkungan (Green Investment),,

Penanaman modal yang barÿawasan lingkungan diperlukan Karena

konsekwensi penanaman modal yang momanfaatkan potensi sumbardaya alam

adalah semakin tergerusnya alarr beserta hasilnya. Untuk itu dibutjhkan

pengelolaan yang bijaksana acar tetap berkesinambjncan mclalui sinergi:a6

kebijakan dan program perrbangunan lingkungan hidup. khususnya program

oergurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transporlasi.

industri. enerqi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan sumber daya

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

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperas (UMKMK)

merupakan sokogurj yong mcnopang ckonomi caerah dan sangat

membutuhkan perhatian dalam menunjang pembangunan.

6 Pemberian Fasilitas Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal; dalam rang<a

nenarik penanaman modal dalam menanamkan inveslasinya maka fasilitas

kemudahan dalam pelayaran merupaka strategi untuk menjaa kepercayaan agar

tetap berinvestasi.

7 Promosi Penanaman Modal.

Promosi Penanaman Mocal dibutuhkan Lntuk civersifkasi usaha agar secara

kuantitas akan terus berkembang rialsm oengelolaan potensi. Upaya melalui

keikutsertaan pada event regional maupun internasional.

Ke tujuh kebijaksn tarsabut merupakan arah dalam pelaksaraan Rencana Umum

Penanaman Modal Kabupaten Buton.
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BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Arah Kebijakan Penanaman moda dapat diuraikan sebagai berikut:

4
.

1
.
 Perbaikari Iklirri Penanaman Modal

Arah keb jakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai e-ikut:

a
. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Kabupaten Buton

Untuk mencapai penguatar kelembagaan penanaman modal.maka

kelembagaan penanaman modal di Kaoupaten Buton, SKPD teknis/sekior

terkait dan pemerintah kabupaten/kots perlu memiliki visi yang sama mengenai

pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan

pendelegasian kewenangan di bidang peranaman nodal, dan knnrdinasi efektif

di antara lembaga-lemoaca tersebut.

Penguatan kelembagaan penanaman modal di Kabupater Buton dilakukan

sekurang-kurangnya dengan:

1) Pengembangan sistem Peleyanan Tcrpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang

penanaman modal yang lebih efisien, efektif dan akomodatif terhadap

penanaman modal.

2) Penyelerggaraan PTSP di bidang oeranaman modal oleh lembaga/instansi

yang berwenany di bidang penanaman modal dengan mendapat

pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga/instansi yang

memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Buton
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3) Penmgkatan koordinasi antar lembaga/instansi di Kabupaten Buton dalam

rangka pelayanan penanaman modal.

Hal iri a\an member kan kepastian dan kenyamanan berusaha kepada

para penanam modal.

4) Penlngkatan peran bmbaga penaiaman modal Kabupaten Duton untuk secara

lebih oroaktif menjadi inisiator peranaman modal serta berorientasi pada

pemecahan ma6alah dan fasili:asi yang baik kepada para penanam mnial yang

akan maupun yang sudah menj3lankan usahanya di Kabupaten Buton.

h Pengaturan Bidang Usaha

Pengaturan Bidang usaha dilakukan dengan pers/aratan diatur dengan cara:

1) Pengat iran bidang usaha yang ter.utup untuk penanaman modal

berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaar, l>ngkungan rtdup,

keamanan
, serta kepentingan strategis lahnya

2) Pengaturan bidang usaha yang terbuka dangan persyaratan diietapkan

doigan kriteria-knteria yang dianggap strategis, seperti psrlindungan

sumber daya alam, perlindungan dan pengembargan usaha mikro, kecil,

menengah dan koperasi.pengowasan produk6i dan distribusi, penmgkatan

kaoasitas teknologi, penmgkatan partisipasi modal daerah, serta kerjasama

dengan badan usaha /ang ditunjuk oleh Perrerintah Daorah.

3) Bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus

jelas dapat diidentifikasi dan tidak merimbulkan multi tafsir
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4) Pengaturan oidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka mengacu dan

tidak bertentangan dengan paraturan yang diletapkan secara nasional.

c
. Persaingan Usaha

Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dalam iklim penanaman

modal, maka:

1) Perlu menetapkan pengaturan persaingan usaha yang seha: (level playing

field), seningga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang

sama di masing-masing level pelaku usaha. Deriyan UemiKiari, dunia usaha

dapat tumbuh dan barkembang secara sehat, serta dapat menghindari

pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.

2) Parlu rneningkatkan pengawasan dan penirdakan terhadap kegiatan-

kegiatan yang bersifat anti-persaingan saperti penetapan syarat

perdagangan yang rrerugikan, pembagian wilayah dagang. dan strategi

penetapan harga yanc mematikan pesaing.

d
. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalarr penanaman modal dimaksudkan untuk

mendukung pengembangan sunber d3ya mantsia di Kabupaten Buton. Oleh

karena itu diperlukan:

1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk menberikan

program peatihan dan peringkatan ketrampilan dan kcahlian bagi para

pekerja.

-----. .
 ..Ill !ÿ-- -.... -
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2) Atu-an hukum yang mendorong terlaksaianya perundingan kolektif yang

harmcnis antara buruh/pekerja dan pengusaha yang dilardasi prinsip itikad

baik (codo of good faith).

e. Sistem Pe-pajakan dan Kepabeanan

Arah kebijakan sistem perpajakan dan kepabeanan ke depan adalah

pembuatan sistem adrninistrasi perpajakan dan kepabeanan yang secerfana,

efektif
, dan efisien. Untuk itu diperlukan idenlifikasi yang tepat mengenai jen s

dan tata cara pemungutan pajak dan tea masuk yang akan diberikan sebagai

insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan dan

kepabeanan bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek

strategis sektorsl, daerah, jangka waktu, dan 
,
uga prioritas pengembangan

bidang usaha

4
.
2 . Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk rrendorong parseberan penanaman modal acalah

sebagai berikut:

a. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di wilayah-wilayah yang

me-upakan kantong kemiskinar, sesuai dengan keunggulan yang dimiliki

oleh wilayah-wilayah tersebut.

b
. Pemberian fasilitas, kemudanan, can/atau insentif penanaman rrodal di

wilayai-wilayah yang nerupakan kantcng keniskinan.
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c
. Penyusunan prospe<tus/potensi penanaman modal untuk potensi

penanaman modal di setiap kabupaten/kota dan memasarkannya secara

efektif dan tepal sasaran untjk mendorong pemerataan penanaman modal

di Kabupaten Buton.

4
.
3

. Fokus Pengembangan Hasil Bumi (Tambang) dan Pangan, Infrastruktur, Energi,

Kebudayaan dan Pariwisata, Pendidikan, dan Ekcnomi Kreatif

a
. Pangan dan Hasil Bumi

Sasaran penanaman modal bidang pangan dan nasil bumi adalah untuk

mewujudkan kontribusi Kabupaten Buton dalam ketahanan pangan nasional.

dengan menjadi dae,ah perikanan potersial dengan meningkatkan teknologi

pengolshan kormditas perikanan can Kelautan serta Pemanfaatan hasil

tambang Kabupaten Buton teru:ama Aspal sebagai satu-satunya produk

yang digunakan dalam peingkatan kualitas jalan di Indonesia.

Arah kebijakan penanaman modal di bidang pangan dan hasil bumi adalah

scbcgai bcrikut:

1) Pengembangan pengellolaan potensi tambang dan potensi perikanan dan

Kelautan besera seluruh jenis prodiunya secara optimal

2) Pengembangan kawasan potensial perkanan dan kelautan di beberpa wilayah

di Kabupaten Butcn.

3) Penibeiian fasilitas aan kemuaahan pada penanaman modal dalam bidang

tersebut.

4) Pemberian fasilitas dan kemudahan pada penanaman moda' dalam bidarg

pengolahan Tambang dan hasil Jenkanan dan Kelautan.
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b Infrastruktur

pengembangan infrastruktur merupakan suatu keharusan dalam rangka

rnendukung nasuknya penanaman modal di Kabupaten Buton, Untu< itu

Sasaran pengemDangan irfrastruktur adalah Pembukaan akses Jalan pada

sentra-senira produksi serta n«r inykatkan konektivltas antar jarngan jalan

baik jalan Negara, Provinsi maupun jalan Kabupaten.

Arah Kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur

adalah:

1) Pengembangan Janngan Jalan dan jembatan pada daerah-daerah

produksi

2) Pengembangan kawasan industri atau kawasan ekDnomi khusus baru.

Dalam pengembangan kawasan tentunya merujuk pada Rencana Tata

Ruang Kabiÿaten 3uton dimana di tetapkan bahwa :

a
. Kawasan strategi meliputi Kawasan Strategis Nasiona (KSN) adalah

kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena nempunyai

pengaruh sangat pending dalam lingkup nasional terhadsp ekonomi,

sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan surrber daya alam

dan ".eknologi. Kawasan bud daya yang mcmiliki nilai strategis

nasional yang ada di Kabupaten Buton sebagaimana dimaksud di

atas adalah Kawasan Andalan Kapolimu meiputi Kecamatan

Kapontori dsn Kecamatan Lasalimu yang skan memacu

pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah sekitarnya dengan
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sektor unggulan egroindustri, portambangan, porikanan, pertanian,

perkebunan, kehutanan. can pariwisata;

b Kawasan Strategis Propinsi (KSP) . Kawasan Strategis Provinsi

(KSP) adalah kawasan yang penataan ruangn/a dipricntaskan

karena mempunyai pengaruh sangal penting dalarn lingkup regional

terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan

sumDer daya alam dan teknologi. Kawasan Sirategis Provinsi

Suawesi Tenggara yang tercapat di Kabupaten Buton acalah

kawasan strategis dari sudut kepentngan pertumbuhan ekonomi,

berupa Pusat Kawasan Indust'i Pertambargan (PKIP) Kapontori-

Lasalimu (KAPOLIMU) yang meliputi Wilayah Kecamatan Kapuntori

dan Kecamatan Lasalimu. Beberapa jenis energi dan sumberdaya

mineral yang terdapat pada kawasan ini adalah- Aspal, Mmyak lepas

pantai (Blok II), Rembesan minya< dan gas, Batubara, Rijang, dan

Pasir <uarsa
,
 Mika.

Disampirg Pelabuhan Fori Kamaru (Penyeberangan Kamaru-

WangiwangO, di daerah ini juga telah berkerrbang Pelabuhan

Kt>usus Narnbo (Lawele), yang pada mulanya mcrupa<ar pelabuhan

rakyat, namun telah berkembang pernanfaatannya setelah ada

eksplorasl tamtang di kawasan ini.

c. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

Kawasan Strategis Kabupaten iKSK), yakni kawasan yang berfjngsi

urtuk melayani skala kegiatan provinsi atau kabupaten. Kabupaten
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Buton merupaksn salah satu wilayah Kabupa:en di Propinsi Sulawesi

Tenggara yang memiliki potensi pengembangan di sektor pertanian,

perikanar, kelautan yang sangat strategis, sehingga agroindustri di

wilayah ini cukup potensil mengingat potensi agroekologinya untuk

beberapa komoditas unggulan yang juga didukung tipologi wilayai

tersebjt yang merupakan wilayah pesisir dengan hamparan laut

yang sanga luas. Selain itu, pengembangan sector pertambangan

dan pariwisata juga akan -nenjadi faktor pemicu penumbuhan secara

cepat. Sektor pariwisata baik alam maupun budaya juga akan dapat

menjadi daya tarik tersendiri, dalam upaya meningkatkan

perekonomian wilayah. Oleh karena itu, KSK ditetapkan untuk

sektor-sektor tersebut.

Kawasan strategis yang ada di Kabuoaten Buton terdiri dari

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan

Ekonomi dan kawasan strategis dari sudut daya dukung lingkungan

hidup. Untuk kawasan pertumbuhan ekonomi berbeda dalam hal

keunggulan (sektor unggulan) yang menjadikan kawasan tersebut

memiliki nilai strategis kabupaten.

Terdapat 2 KSK dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

sebagai berikut:

1
.
 KSK Cepat Tumbuh (Ibukota) Pasarwaio

2
. KSK Kamaru dan Sekitarnya

i--ÿ-----huhiiiiui
.
il-ÿ--ÿ-ÿÿ
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Terdapat 2 KSK dari Sudut Kepentincan Deya Duxurg Linckungan

sebagai berikut:

1
. KSK Suaka Margasatwa Lambusango

2
. KSK Cagar Alam Kakinauwe

3) Pengembangan infrastruktur pendukung dan fasilitas pariwisata di

kawasan pengembangan pariwisata, yang rreliputi 12 (dua Delas)

kawasan
. yaitu*

a
. Kawasan Strategis Pariwisata I, meliputi Kawasan Pasarwajo dan

sekitarnva, dengan pengenbangan riaya tarik wisata unggulsn

terdiri atas

1
. Wisata Bahari:, yaitu Pantai Barabungi, Pantai Kasosona,

Pantai Kancinaa, Pantai Kandowa, dan Pantai Lembo, Pantai

Kumtawakcle Muare Kali Winto dan Spot Diving ~eluk

Pasa "wajo

2
. Wisa a Budaya:, yaitu Pesta Adat Tahunar Kondowa, Pcsta

Adat Pikola Liwu Takimpo, Pesta Adat Kabawakcle/Pakande

Bueya,  Pasta Adat Kahulungaya, Pikola Liwu Kambula Dulana

Pasarwajo, Pesta Kamping Kancinaa, Pesta Kanpung

Lapodi. Pesta Kampung Banauv/e, Pesta Adat WaKaokJi,

Pesta Kampung Kombeli, dan Pesta Kampung Laburunci, dan

Pesta Kampung Awainulu;
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3
. Wisata Sejarah:,Bonteng Kambula Bulana

, Benteng

Wangumangga,Benteng Takimpo Lipucgena,  Benteng

Kondowa
, Benteng Kahulungaya, Benleiy Kabawa«ole,

Benteng Wayaro, Benteng Labale, Benteng Tombuku

Pocumbu,

4
.
 Wisata Alam:

, Gua Wandinqi, Kali Lakua.Danau Pocuno Cui,

Gua Larurnusu Air Terjun Wakanau-nau, Air Panas

Wining/Warede rece, dan Air Panas Kaongke-ongkea.

b Kawasan Strategis Pariwisata II
.
 meliputi Kawasan Wabula dan

sekitarnya dengsn pengembangan daya tarik wisata unggulan

terdiri atas:

1
. wisata Bahari, Yaitu Pantai Lakadao,Pantai Lahundaru

,
 Pantai

Lakongkomsli,  Pantai Wsbula, Kali Topa dan Spot Dving

Wabula Wasuemba;

2
. Wi3ata Budaya. Yaitu Pindoaano Kuri, Pidoaano Kampurusi,

dan Mataano Galampa;

3
. Wisata Sejarah Yaitu Benteng Koncu Wabula, Benteng Liwu

Wabula, Benteng Wampua, Benteng Wasampela, Benteng

Ama Badua Benteng Wasuemba, Makam Raja Waoakaa,

Makam Kumaha, Makam Lakancuna, Prasasti Wacu Koburi,

Batu Wabula, PeranL Kuno/Wakambaebunga, Bedil/Senjata

Tradisional. Benteng Wacu Katoru, Makam Lakapoho, Makam

lU,JlL,-UIJJi,KilJ.  .UillJ,Jl,JJ.,-JJJ-,-J-,-J_LLLU. .111,.,  "jJJ-,.".,llil'UI«M'lli-lJ--i--.) I '  lUi-Ui'il"-U
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Wabula Bula
, Berteng Lakongkomali, dan Benteng Wainda

Wulu;

4
. Wisata Agro, Yaitu Kebun Jeruk Siompu Organik yang

Dikernbangkan di Wabula; dan

0
.
 Industri Kreatif

, yaitu Kerajinan Tenun di Wabula dan Kerajinan

Anyaman di Wasampela.

c
. Kawasan Strateqis Pariwisata III meliputi Kawasan Kapontori dan

sekitarnya, dengan pengembangan daya tank wisata unggulan terdiri

atas:

1
. Wisata Bahari, yaitu Pantai Pulau Pendek, Pulau Panjang,

Pantai Kepontori dan Spot Diving Pulau Pendek;

2
. Wisata Budaya, yaitu Pesta Adat Bongkaano Tao, Pesta Panen,

dan Pesta Adat Ago-Ago Tei;

3
.
 Wisata Alam

, yaitu Uwe Kancuru Air Terjun Lasuasini, Danau

Biru/Ndawu Ndawuna, Gua Wambilau, Gua Liakamoi, Gua

Langole, Gua Watole Togo, Hu:an Konservasi Lambusango;

4
. Wisata Sejarah, yaitu Benteng Maa Inggi Benteng La Bale,

Benteng Lakambelu Mbelu, Benteng Sangia Sirtara, Benteng

Kamelungku, Benleng Menu Saeko, Benteng Watomotobe,

Makam Raja Mulae, Makam Foobula, Makam Wasitehota,

Rumah Tua Waordo Wclio, Makam Dungku Cangia, dan Makam

Maa Baaria;

... ! U '
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d Kawasan Strategis Panwisata IV meliputi kawasan Wolowo dan

sekitarnya, dengan pengembangan daya tarik wisata unggulan tsrdiri

alas.

1
. Wisata Bahari, yaitu Pantai Sokoa, Pantai Sangia Waode, Pantai

KapDila dan Spot Diving Sokoa;

2
. Wisata Budaya. yai:u Pesta Kampung Kaumbu, dan Pesta Adat

Katimondoa Wakantolalao;

3
.
 Wisata Sejarah. yaitu Benteng Wakalouma. Bentenq Wangkade

ole, dan Benteng Vlatawia.

e
. Kawasan Strategis Pariwisata V meliputi kawasan Siotapna dan

sekitarnya, deigan pengembangan daya tarik wisata unggulan terdiri

atas:

1
. Wisata Bahan, yaitu Spot Diving Sangia Manuru dan Jangkar Tua di

Kanawa;

2 Wisata Budaya, yaitu Makan Carjllah Dudj/Sultan La Buke, Pesta

AdatfPanen Kumbewaha, Pesta Adat Labuandiri, Tuturangi Gunung

Siotapina, Tuturangi Makam Sangia Maruru;

3 Wisata Alam
, yaitu Uwe Wasalabose (Manuru), Uwe Kalibu

(Manuru), Permandian Baaluwj, dan Permandian Sangia Manuru;

4 Wisata Seiarah. yaitu Benteng Sio:apina/Ma<am Sultan Oputa Yiko,o

dan Benteng Sangia Manuru.
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f
, Kawasan Stratsgis Pariwisata VI mcliputi kawasan Lasalimu Selatan dan

sekitarnya, dengan pengembangan daya tarik wisata unggulan terdiri

atas:

1
. Wisata Bahari, yaitu Pantai Koguna; dan Spot diving pantai Koguna

2
. Wisata Alam, yaitu Gua Langalu dan Togo Motonu;

3
. Wisata Budaya, yaitu Ritual Pesta Adat Ambuau;

4
. Wisata Sejarah yaitu Benteng Anbuau dan Benteng Togo;

g. Kawasan Strategis Pariwisata VII meliputi kawasan Lasalimu dan

sekitarnya
, dengan pengembangan daya tarik wisata unggulan terdiri

atas:

1
. Wissta Budaya. yaitu Sumpua, Rongkana Tau, Pesta Panen

Bonelalo
, Pesta Panen Kakenauwe, Pesta Adat Lav/ele, Pesta

panen Susndala, dan Pesta panen Lasembangi;

2
.

 Wisata Alam
, yaitj Air Terjun Kandawu Ndawuno. Gua Wa Moose,

Air Terjun Waoleona, Air Panas Togo Mangura, dan Permandian

Korrearate;

3
. Wisata Searah, yaitu Benteng Watole, Benteng Lasalimu dsn

Benteng Sancia Kopea;

h
. Kawasan Strategis Pariwisata VIII melipjti Kawasan Hutan Konservasi

Lambusango dan sekitarnya dengan pengembangan daya lark wisa.a
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unggulan yaitu Wisata alam berbesis konservasi flora dar fauna,

penelitian, dan pendidikan; dan

i
. Kawasan Strategis Pariwisata IX meliputi kawasan pariwisata minat

«hLSu$ yaitu suku bajo Lawele, Bajo Tiro Tira, Bajo Kama-u, Bajo

Siotapna. Bajo Bahari Tolando, Tambang Aspal Lawele dan

Kabungka Sebagai Kawasan wisata Minat Khusus, wiscta Budaya,

Laut dan Pendidikan; can

j Kawasan Strategis Pariwisata X , meliputi kawasan Pantai Koguna dan

sekitarnya, dengan pengembangan daya tari< wisata unggulan lerciri

atas *

1
.
 Wisata Panta;

2
.

 Wisata Laut;

3
. Wisata danau udang meran;

4
.
 Gua batu Delah;

5
. Jangkar kapal;

6
. Spot Diving Kanawa, dan

7
.
 Wisata minat khusus.

c
. Energi

Sasaran pengembangan energi adalsh tersedianyo pasok3n energi untuk

pengembangan berbagai sektor di Kabupaten Buton dan tersedianya energi

baru dan terbarukan.
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Arah kebijakan pengembengan penanaman modal bidang energy adalah

sebaga berikut:

1) Optinialissasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta

mendorong penanaman modal irfrastruktur energy untuk memenuhi

kebutuhan energi di Kabupaten Buton

2) Peningkatan panqsa sumberdaya enerci tart dan terbarukan untuk

mencukung efisiensi konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup

dalam pengeloaan energi.

3) Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrlk. dan Industri

dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan

4) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau msentif penanaman modal

serta dukunga-i akses pembia/aan domestik untuk penanaman modal

sektor energi yang menyed akan kebutuhan energi di Kabupaten Buton

dan sumbor energy terbarukan

d
. Kebudayaan dar Pariwisala

Kabupaten Buton merupakan daerah yang kaya akan kebudayaar dan

potensi Paiiwisata. Untuk itu pengelolaan potonsi itu di tujukan untuk

melestarikan budaya serla untuk meningktakna pendapatan caerah yang

Derasal dart hekayaan bucaya dan cbjek wisata alam.

Sasaran pembangunan kebudayaan dan pariv/isata diarahkan untuk

mendtkung sasaran yang hendak diuapa delam RIPPDA Kabupaten Buton

2013-2025 (Perda No 2 Tahun 2015).
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Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang kebudayaan

dan pariwisata adalch sabagai berikLt:

1) Terlaksanaiya Kegiatan budaya secara regular dalam bentuk Festival

Budaya tua ataupun kegiatan budaya lainnya dalam rangka pelestarian nilai-

nilai budaya dan rnenarik wisatawan baik local -naupun manca Negara

2) Menjadikan Kabupaten Buton sebagai salah satu daerah tujuan kegiatan sail

Indonesia

ÿ 3) Opti-nalsasl Daya Tank Wisata yang telah ada dengan rrenibeikan nilai

tambah teknologi dalam apresiasi D~W

4) Pengembangan Daya Tank W eata baru yang berbasis kobudayaan.

6) Pemberian fasilitas dan insentif pada penanaman modal dalam bidang

pemberian nilai tarrbah pada DTW yang telah ada dan dalam pembangunan

UIWDaru.

e Pendidikan

Banyaknya potensl yang dimiliki jika tidak di pergunakan alau dikelolah

oleh tenaga professional maka hasilnya tidak akan ma<simal Untuk itu

melalui pendidikan nal ini akar terwu ud. Pendidikan merupakan nal yang

sangat penting dalam rangka menyiapkan tenga kerja serta penduduk

yang siap pakai dan berpikirian produktif dalam pengelolaan sumberdaya

alam yang ada. Penanaman modal di bidang pendidikan diarahkan pada

pengembangan fasilitas pendukung industri pendidikan di Kabupaten

Buton yang berdaya sang di tingkat global.

Arah kebijakan pengemoangan pendidikan:
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1) Pencembangan Pendidikar yeng be-basis Poten3i Sumbe*da/a alam

untuk peningkatan daya saing Kabuoaten Buton sebagai daerah kaya

potensi sumberdaya alam.

2) Pemberian fasilitas can insentif untuk penanaman modal dalam bidang

pengembangan Perdidikan untuk peningkatan daya saing Kabupaten

Buton

f Ekonomi Kreatif

Pengembangan ekonomi kreatif diarahkan pada pengembangan industri

k'eatif kerajinan. industri barbasis teknologi informasi, dan Industri kreatif

kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebjdayaan

dan pariwisata

Arah kebijakan pengembargan ekonomi kreatif adalah sebagai beriktt:

1) Pengembangan industri kreatif kerajinan, industri kreatif barbasis

teknologi informasi, dan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata

yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pa-iwisata.

2) Pembe-ian fasilitas dan msentif pada penanaman modal di bidang

ndustri kreatif kerajinan, industri Kreatif bsi basis .eknologi

informasi, dan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang

meningkatkan nilai tambah kebucayaan dan pariwisata.
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4
.4 Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment)

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment)

adalah ssbagai berikut:

a
. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembsngunan

lingkungan hidjp, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca

pad a sektor kshutanan, transporiasi, industri, energi, dan limbah, seria

program pencegahan kerusakan sumber daya alam.

b
. Pengembangan sektor-sektor prioritas can teknologi yang ramah ling<urgan,

serta pemanfaatan potensi sumber erergi baru dan terbanjkan.

c
. Pengembangan ekonomi hijau (green economy).

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

kepada penanarran modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian

lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan

pencemaran dan perusakan liriykurigar, serta mendorong perdagangan

karbon (carbon trade).

e
. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang raman

lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek nilir.

f
. Pengembangan w layah yang memperhatiksn tata ruang dan kemampuan

atau daya dukung dan daya tampung lingkungan

11  ÿ!ÿ iU«JI,ilil.!-.. .J_L-li,-lL«.».'glin'l-JliMI»V-1-,- mUUlU-UXUl-H-l.L. ..
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. Pembercayaan Usaha M,kro, Kecil, Menengah, dan Koperasi ( UMKMK)

Sesuai dengan Misi RPJMD 2012-2017 yaitu untuk menguatkan

perekonomian daerah yang didukung dengan scrnangat kerakyatan, inovatif

dan kreatif
, maka Pemerintan Kabupaten Buton perlu menciptakan iklim usaha

yang kondusif bagi pengembangan UMKMK dan peningkatan keunggulan

kompetitif UMKMK

Arah kebijakan pemberdayaan UMKM dilakukan berdasa kan 2 (dua) strategi

besar
, yaitu:

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

pada skala tertertu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih

besar
, usana mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian

menjadi jsaha menengah. can pada akhirnya menjadi usahs besar.

b
. Strategi aliansi slrategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan

(kerjssama) antara dua pihak atau lebin pelaku usaha. bardassrkan

kesetaraan
, keterbukaan, dan prirsip saling menguntungkan sehingga

dapat memperkuat keterkaitan di antara pelaku usaha dalam berbagai

skala usaha. Aliansi dibsngun agar wirausahawan yang memiliki usaha

lebih kccil mampu monembus pasar dan jaringan kerjasama produksi

pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan

pertinbagan b snis dan kerjasama yang saling mengurtungkan. Pole

aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitar usaha

(lingkage) sntara usaha mikro, kecil, menengan, kopera3i, dan u3aha

besar.
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.
 Pemberian Faslitas

, Kemudahan, darVatau Insentif Penanaman Modal

Fasililas
, kemudahan dan/atau insentif penanaman mocal merupakan suatu

kejntungan ekonom; yang diberikan kep3da sebuah perusanaan atau

keiompok perusahaan sejenis un:uk mendorong agar perusahaan tersebut

berperilaku/melakukan kegiatan yang 3esuai dengan kebijakan yang

ditetapkan Pemerintah Kabupaten Buton.

Arah Keaijakan dalam Pemberian Fasilitas, Kemudahan,
 dan/atau Insentif

Penanaman modal adalan sebagai berikut:

a
. Implementasi Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan,Gan/atau

Insentif
,
 Bentuk/Jenis Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif, Kriteria

Penanaman Modal yang diberikan Fasilitas, Kemudahar, dan/atau

Insentif Penanaman Modal, dan Mekanisme Pembe-ian Fasilitas,

Kemudahan, dan/atau lnsen:if Penanaman Modal, sesuai yang

pprundangan yang berlaku

b
. Peningkatan koordinasi antarlembaga terkait dalam implementasi.

7
.
 Promosi Penanaman Modal

Arah kebijakan prcmosi penanaman modal adalah sebagai berikut:

a. Ponguatan citra (image building) Kabupatan Buton sebagai daerah

tujuan penanaman modal yang menarik dergan mengimplementasikan

kebijakan yang mendukung penanaman modal dan menyusjn rencara

tindak penciptaan citra positf sebagai tujuan penanaman modal.

b
. Pengembangan strategi promosi yang lebih terfokus, terarah (well-

targeted,I, dan inovatif.
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c
. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target

penanaman modal yang telah ditetapkan dalam RPJMD

d. Peningkatan pcran koordinasi promosi penanaman modal dengan

selurjh instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten

e Penguatan peran fas litasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk

msngubah minat penanaman modal menjadi realsasi penanaman

modal.
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BAB V

PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

Peta panduan irrplementasi Rencana Urrum Penanaman Moaal (KUPM)

Kabupaten Buton disusun dalam 3 (tiga) fase yang dilakukan secaÿa oaralel dan

sinulian mulai dari fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya,

ya tu sebagai berikut:

Fase I (2015-2016) : Pada **ase ini di rencanakan pada pemhpngunan hfrastruktur

pendukung yang mampu menarik mvestasi untuk menanamkan Modalnya

didaerah dsn Percepatan realisasi penanaman modal untuk proyek-proyek

strategis dan proyek-proyek /ang sudah cirancang.

Implementasi Fase I dimaksudkan untuk moncapai prioritas penanaman modal

jangka pendek, yaitu 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun ke depan. Paca Fase ini,

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain, monyiopkon infraatruktur

pendukung, peningkatan kapasitas kelembagaan.semua ini diarahkan pada

pemorintoh don swasta baik penanaman modal yang melakukan perluasai

usaha atau melakukan penanaman baru, penanaman modal yang

menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bayi inUusti laimya,

penanaman modal yang meigisi <ekurangan kapasitas produksi atau

memenuhi kebutuhan lo*al dan subslilusi impor, serta penanaman modal

penunjang infrastruktur.
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Implementasi Fase I juga dimaksudkan untuk meninjaj kembai status

perkembangar dan percepatan realisasi proyek-proyek strateais dan proyek-

proyek lain yarg sudah pernah direncanakan.

Proyek-proyek strategis yang perlu ditinjau statusnya dan dipercepat

roalisasinya melipjti: pembangunan Smelter Aspal,
 Nikel dan Pelabuhan dan

fasilitas pendu<urgnya, kawasan kawasan peruntukan industri
.
 infrastruktur

jalan), pelabuhan), proyek penyediaan air berslh, dan Iain-Iain. Proyek-proyek

pembangunan kepariÿisataan yang pertj ditinjau status perkemfcanQan dsn

percepatan realisasinya, mellputi: pembangunan daya tarik wisata baru,

revitaisasi kawasan pariwsata
. dan fasilitas pendukung kapariwisataan.

Proyek-proyek yang perlu dipercepat realisasinya melputi: Pembangunan

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kapontori dan Lasalimu, Percepatan

pembangunan Jalan Kapontori - Pasarwajo, serla Wamoulu Sampoawa

(Busel) - Kaokongkea Pasarwajo (Buton), Pembangunan Dermaga Lasalimu,

Pembangunan Smelter Aspal dan Nikel, dan Iain-Iain.

Untuk mendukung implementasi Fase I dan mendukung fase-fase lainnya,

langkah-langkah kebijakan penanaman modal adaleh sebaga berikut:

1
. Menirgkatkan dan mengefektifkan koordinasi lintas sektor/antannstansi

dan koordinasi dengan kabupaten/kcta calam nieregulasi,

memfasilitasi
, dan mempercapat proses realisasi penanaman modal

yang sudah drercanakan dan segera meiealisaskar penanaman

modal yang telah siap direalisas kan.

Rene  ana Umum Penanaman Modal Kab. Buton Pane 62



ft

2
. Membuka hambatan (debcttlenecking) dan memfasilitasi penyelesaian

persiapan proyek proyek besar dan strategis agar dapat

diaktualisasikan implemcntasinya

3
. Melakukan berbagai terobosan kebiakan lerkait dengan penanaman

modal yang mendesak untuk dipeibaki atau diselesaikan
.

4
. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di kabupaten yang

siap ditawarkan dan diprumosikan sesuai dengan daya dukung

lingkungan hidup dan keunggulan kabupaten/kota yang bersangkutan

5
. Merintis keijasama pentahelix an:ara pemerintah

, swasta, perguruan

tinggi, mitra investasi. dan rritra profesional.

6
. Menata dan mengmtensitkan strategi promosi penanaman modal yang

efektif dan :epat sasaran (we// targeted) ke negara-negara dan calon

penanam modal yang potensial, terutama untuk prcyek-proyek yang

sudah direncanakan

7
. Meningkatkan citra positif Kabupaten Buton sebagai daerah tujuan

investasi.

Fase II (2016-20' 9) : Percepatan Pembangunan Infrestruktur, Persiapan dan

Fasilitasi Pengembangan Kawasan Pricritas dan Fasilitas Pencukungiya,

Kawasan Industri Besar, dan sektor-se<tor lain yang diprio-itaskari.

Implemertasi Fase II dimaksudkan untjk mencapai priontas penanaman

modal jangka menengah.sampai dengan 5 (lima) lahun ke depan. Pada fase

ini kegiatan yang dilakukan adalah percepatan/fasilitasi pembangunan
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infrastruktur besar yang sudah direncanakan
, persiapan dan fasllltasi <awasan

pengembangan pariwisata dan kawasan ndustri besar
.
 infrastruktur skala

besar yang rnenjad; focus pada Fase II ini adalah Lanjutan penguatan

kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Laguna dan kawasan industry (
,
 kawasan

pengembangan pariwisata, dan pelabuhan laut dan fasilitas-fasilitas

pendukungnya

Untuk mendukung implernentasi Fase I! dan mendukung fase-fase lainnya,

langkah-angkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1
. Penetapan prioritas penanaman modal yang difokuskan pada

pembangunan infrastruktur. kawasar pengemoargan pariwisata den

fasilitas pendukungnya, kawasan industri besar, dan sektor-sektor lain

yang diprioritaskan

2
. Penyempurnaan/revis atas peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan

penanaman modal yang berkaitan dengan penanaman modal dalam

rangka percepatan pembangunan infrastruktur,
 kawasan

pengembangan pariwisata dan fasilitas pendukungrr/a, kawasan

industri besar, can sektor-sektor lain yang diprioritaskan.

3
.
 Pembenen fasilitas

, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal

untuk kegiatankegiatan penanaman modal yanq diprioritaskan.

4
. Memperkuat kerjasarna pentahelix antara pemerinlah, swasta,

perguruan tinggi. mitra investasi, dan mitra profesional.
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5
. Mensta dar mengintensifkan strategi promcsi penanaman modal /ang

efektif dan tepat sasaran (well targeted) ke negara-negara dan calcn

penanam modal yang potonsial

Fase III (2020-2025) : Pengembangan Industri Berdaya Saing Tinggi dan B©rbasi6

Pengetahuan (Knowledge-based Industry) Implementasi Fase III diTiaksucikan

urtuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (10-15 tahjn).

Fase ini bisa dilaksanakan jika elemen elenen yang menjadi prasyarat lelah

dimiliki, sepert tersedianya infraslruktur yang mencukupi. terbangunnya

sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisas kebijakan

penanaman modal di anlara Pemerlntan Pusat, Pemerintah Kabupaten Butun,

dan Pemftrintah Kabupaten/Kota di sekitar Kabupaten Buton,
 pemberian

fasilitas
, kemudahan. dan/atau insentrf penanaman modal yang berdaya saing.

Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan pada Kegiatan

penanaman modal yang berdaya saing tinggi meniukung perwujudan visi

Kabtpalen Buton dan penanaman modal yang berbasis pengetshuan

(knowledge-based Industry) sesuai dongan keunggulan kompetitif yang dimiliki

oleh Kabupaten Buton.

Untuk mendukung implementasi Fase III ini.langkah-langkah kebijakan

penanaman modal adalah sebaga berikut:
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1
. Pemetaan potensi sumber dayo can value-chain distribusi untuk

mendukung pengembangan klaster industri dan mata rantai ekonomi

yang berdaya saing.

2
. Pemantapan kerjasama pentahelix antara pemerintah, swasta,

perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesicnal.

3
. Pengemoanqan surrber daya manjsia yang handal dan memiliki

keterampilan tinggi (talentworker).

4 Mendorong kebijakan yang mendorong kerjasama intensif dan efektif

penta-helix , yaitu antara pemerintan, swasta, sektor pendicikan,

lembaga keuangan dan masyarakat untuk mendorong kegiatan

penanaman mocal yang inovatif, pengembangan penelitian dan

poncembangan (research and development) untuk menghasilkan

produk berteknologi tinggi dan oernilai tambah tinggi.

5
. Mondorong kerjasama penta-helix untuk memhangun kawasan

ekonomi berbasis teknotogi tinggi (technopark).

G
. Menerapkan green cconomy can mawujudkan Kabupaten Buton

men adi daerah yang ramah lingkungan.
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BAB VI

PELAKSANAAN

Agar arah pelaksanaan RUPM in dapat berjalan sesuai yang direncanakan

maka pelaksanaan arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di

atas
, RUPM menetapkan langkah-langkah nyata sabagai terkaitan dengan

peningkatan iklim penanaman modal, peningkatan koordinasi monitoring dan

evaluation (monev). dan peningkatan promosi penanaman modal, sebaga berikut:

a
.

 Koorcinasi

Dalam upaya tetap terkoordin mya penanaman Modal Kabupaten Buton maka periu

adanya Koordinasi lintas sector dengan memporhatikan hal hal sebag3i berikut:

1
. RUPM Kabupaten Buton ditetapkan oleh Bipati Buton

2 SKPD di lingkungan Pamenniah Kabupaten Buton menytsun kebutuhan dan

prioritas penanaman modal sesuai cengan tugas pokok dan fungsinya seita

menetapkan prioritas pengerrbangan sesuai dengan potensi dan daya sang

daeiah mengacu pada RUPM Kabupaten Buton

3
. SKPD dalam menyusun kebutuhan penanaman nodal berkord nasi dengan

Badan Pensman Modal dan pelayan Perizinan satu Pintu Kabupaten Buton;

4
. Badan Penaman Modal can pelayan Heriznan satu Plntu Kabupaten Buton

dengan melibatkan SKPD terkait melakukan evaluasi bidangbidang usaha

yang mempeioleh faslitas, ksmudahan dan/atau insonti, penanaman modal

yang diberikan Pemerintah Daerah
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b
. Monitoring dan Evaluasi

Dalam upaya menjaga <onsistensi pelaksanaan RUPM Kabupaten Eutcn

maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut

1
. Badan penanaman Moda dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu

Kabupaten Buton memimpin upaya leaisasi penanaman modal, dan

dengan dibantu Bappeda Kabupa:en Buton mengkoordinasikan upaya

lintas sektor urttuk memberikan solusi masalah yang dihadapi dalam

realisasi penanaman modal.

2
. SKPD dan lerrbaga terkait menyusun kebijakan yang turut mendi*ung

kegistan penanaman modal di Kabupaten Buton dengan mengacu pada

RUPM.

3
. Seluruh SKPD terkait memberikan dukungan penuh pada Lpava

realisasi penanaman moda

4
. Baden ponanaman Modal dan Pelayaran Perizinan Satu Pintu

Kabupaten Buton bersama-sama dengan SKPD terkait melakukan

evaluasi bidang-bidang useha yang mcmperoleh fas litas, kerrudahan,

dan/atau insentif penanaman medal ysng diberikan oleh Pemerintah

Daeiah secara berkala.

5
. Badan penanaman Modal dar Pelayanan Perizinan Satu Pintu

Kabupaten Buton melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala

untu< mengkoordinasikan upaya lintas sektor da am fasilitasi realisasi

penanaman modal dl Kabupaten Bulun. Badan penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Buton memoerikan laporan
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Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Buton memberikan laporan

secara berkala kepada Bupati dan memberikan feedback kepada

Bupali atas hasil koordinasi dan upaya lintas sektor yang dilaksanakan

oleh SKPD.

6
. Bappeda Kabupaten Buton mengevaluasi kinerja Badan penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Buton dalam

melakukan promosi penanaman modal dan memimpin upaya reaSsasi

penanaman modal dengan menggunakan target Kinerja penanaman

modal seperti yang telah ditetapkan dalam RPJM Kabupaten Buton.

7
. Bupati Buton memimpin upaya koordinasi dan sinergi dalam promosi,

fasilitasi perizinan, dan realisasi penanaman modal dengan

kabupaten/kota.

C
. Peningkatan upaya promosi penanaman modal Badan penanaman Modal dsn

Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Buton menjadi leading sector calam

identifikasi dan penyusunan prospektus potensi penanaman modal di Kabupaten

Buton dan pemasaran produksi dapat dilakukan kerjasama dengan BUMD yang ada.
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