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Pemerintah Kabupaten Muara Enim mengingatkan kewajiban menyampaikan 

laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) bagi para investor secara online. Sebab 

laporan LKPM online menjadi sangat penting dalam pencapaian target realisasi 

investasi. 

“Mengacu pada Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penanaman Modal di Daerah, bagi penanam modal atau investor 

wajib menyampaikan LKPM secara online,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Muara Enim, Sofyan Aripanca, 

S. Ikom. pada Workshop LKPM Online, di Hotel Griya Serasan Sekundang, Selasa 

(22/9). 

Turut hadir Ady Soegiharto dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik 

Indonesia dan Dra. Hj. Megari, M.Si. dari DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan. 

Sofyan mengatakan bila penanam modal atau investor tidak menyampaikan LKPM 

secara online maka dapat dikenakan sanksi. “Sanksi bisa berupa peringatan tertulis, 

pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman 

modal atau pencabutan izin usaha atau fasilitas penanaman modal,” jelasnya. 
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Oleh karena itu, lanjutnya, Workshop LKPM Online ini dapat mengetahui secara 

detail terhadap kewajiban-kewajiban sesuai aturan yang berlaku. Ditegaskannya 

Workshop LKPM Online ini bertujuan untuk melakukan sinkronisasi kebijakan 

pemerintah di berbagai bidang yang terkait dengan penanaman modal untuk 

ditindaklanjuti dengan langkah strategis demi meningkatkan penanaman modal di 

Kabupaten Muara Enim. “Diharapkan kepada peserta dari Workshop ini dapat 

mengaplikasikan LKPM online sesuai kewenangannya masing-masing dalam 

meningkatkan realisasi investasi penanaman modal di Kabupaten Muara Enim,” 

jelasnya. 

 

Sumber Berita: 

1. Sumeks.co, Investor Wajib Sampaikan LKPM Online, Rabu, 23 September 2020. 

2. Extranews.id, Investor Wajib Sampaikan LKPM Online, Selasa, 22 September 2020. 

 

Catatan: 

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penanaman Modal di Daerah: 

 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. (Pasal 1 angka 8) 

 Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah 

laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang 

dihadapi penanam modal. (Pasal 1 angka 17) 

 Asas penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan: 

a. kepastian hukum; 

b. keterbukaan; 

c. akuntabilitas; 

d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanaman modal; 

e. kebersamaan; 

f. efisiensi berkeadilan; 

g. berkelanjutan; 

h. berwawasan lingkungan; 

i. kemandirian; dan 

j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah. (Pasal 2) 
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 Tujuan penyelenggaraan penanaman modal adalah: 

a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah; 

b. menciptakan lapangan kerja; 

c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan; 

d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah; 

e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah; 

f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; 

g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan 

menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan 

h. meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Pasal 3) 

 Sasaran penanaman modal meliputi: 

a. meningkatnya iklim investasi yang kondusif; 

b. meningkatnya sarana pendukung penanaman modal; 

c. meningkatnya kemampuan sumber daya manusia; 

d. meningkatnya jumlah penanam modal; dan 

e. meningkatnya realisasi penanaman modal. (Pasal 4) 

 Pemerintah Kabupaten menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan 

penanaman modal di daerah dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal 

Daerah mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Pemerintah, Rencana 

Umum Penanaman Modal Provinsi, dan Program pembangunan daerah. (Pasal 6 

ayat (1)) 

 Pemerintah Kabupaten dalam menetapkan lokasi pengembangan usaha penanaman 

modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah. (Pasal 8) 

 Perusahaan yang telah mendapat izin Prinsip dan atau persetujuan Penanaman 

Modal wajib menyampaikan LKPM secara berkala kepada BKPM RI, PDPPM, dan 

Bupati melalui PDKPM. (Pasal 17 ayat (1)) 

 Kewajiban penyampaian LKPM dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. (Pasal 17 ayat (2)) 

 Setiap penanam modal berhak mendapatkan: 

a. kepastian hukum dan perlindungan; 

b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; 

c. hak pelayanan; dan 

d. berbagai bentuk fasilitas dan kemudahan sesuai sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. (Pasal 18) 

 Setiap penanam modal berkewajiban: 

a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; 
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b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social 

Responsibility (CSR); 

c. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha 

penanaman modal; dan 

d. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 

19) 

 Setiap penanam modal bertanggung jawab: 

a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan 

dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 

b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, 

dan hal lain yang merugikan daerah; 

c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; 

d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; 

e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam 

modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya; dan 

f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 20) 

 Penanam modal yang tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenakan sanksi berupa: 

a. Peringatan tertulis; 

b. Pembatasan kegiatan usaha; 

c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau 

d. Pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. (Pasal 27 ayat (1)) 

 


