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KERANGKA ACUAN KEGIATAN 

INOVASI PETA POTENSI INVESTASI TERPADU 

 

I. Pendahuluan 

Tugas pokok DPMPTSP adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang penanaman modal dan tugas pembantuan. Salah satu unsur organisasi yang 

bertindak sebagai pelaksana adalah Bidang Pengembangan dan Promosi dimana di dalamnya 

salah satunya membawahi Seksi Perencanaan dan Pengembangan yang mempunyai tugas 

membantu Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi dalam menyiapkan bahan penyusunan 

dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan perencanaan dan pengembangan 

penanaman modal. 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Perencanaan dan 

Pengembangan mempunyai fungsi diantaranya adalah pengidentifikasian, penelitian dan 

pengkajian potensi sumber daya daerah dan penyusunan peta investasi daerah. 

 

II. Latar Belakang 

Kabupaten Bogor saat ini telah berupaya dalam mengembangkan penanaman modal 

potensi investasi untuk mendorong tingkat perekonomian di wilayah Kabupaten Bogor. 

Perkembangan penanaman modal di Kabupaten Bogor selalu meningkat di tiap tahunnya, 

banyaknya pelaku usaha baik dari dalam dan luar negeri yang melakukan investasi. 

Untuk itu DPMPTSP Kabupaten Bogor mencoba menawarkan peta investasi sehingga 

menjadi salah satu sarana informasi dari pemerintah bagi kalangan dunia usaha dan masyarakat 

yaitu dengan melalui Situs Web Peta Potensi Investasi (PINTER).  

 

III. Tujuan  

Mewujudkan tata ruang wilayah yang berkualitas, berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan yang bertumpu pada kegiatan pariwisata, pemukiman, industri dan pertanian dalam 

rangka mendorong perkembangan wilayah yang merata dan berdaya saing menuju Kabupaten 

Bogor termaju dan sejahtera. 

 

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan 

1. Kegiatan Pokok 

Pengguna akan dialihkan ke halaman yang memuat informasi Tentang Kami, Wilayah, 

Investasi dari Peta Potensi Investasi Terpadu (PINTER).  

 

 

 



2. Rincian Kegiatan 

a. Pengguna mengakses Situs Web Peta Potensi Investasi Terpadu (PINTER) 

https://dpmptsp.bogorkab.go.id/petainvestasi/  

 

Tampilan halaman awal pada website Peta Potensi Investasi Terpadu, pada 

halaman ini memuat banner home yang dapat berganti gambar. Pada halaman ini 

terdapat beberapa menu yaitu, Tentang Kami, Wilayah, Investasi, serta tombol 

Mulai untuk menuju halaman berikutnya. 

 

b. Dengan memilih menu Tentang Kami pengguna akan dialihkan ke halaman 

Tentang Kami seperti gambar dibawah ini. 

 

Pada halaman ini memuat informasi tentang tujuan dari Potensi Investasi Terpadu 

(PINTER). 

 

 

 

 

 

https://dpmptsp.bogorkab.go.id/petainvestasi/


c. Dengan memilih menu Wilayah maka pengguna akan dialihkan ke halaman 

wilayah Pembangunan Kabupaten Bogor. Pada halaman ini memuat peta 

kecamatan dan informasi pembangunan Kabupaten Bogor yang tergambar dalam 

peta kecamatan. 

 

 

 

 

 

 

 



d. Pada menu Investasi maka pengguna akan dialihkan ke halaman Realisasi Investasi 

Kabupaten Bogor. Pada halaman ini pengguna dapat melihat total investasi yang 

digambarkan dengan diagram dan kurva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Cara Melaksanakan Kegiatan 

1. Untuk masuk ke halaman detail dari Peta Potensi maka Pengguna diharuskan masuk 

memilih tombol Mulai; 

 

2. Setelah masuk, maka halaman tersebut memuat informasi detail tentang Profil Singkat 

Kabupaten dan Letak Kecamatan pada Peta; 

 

 

3. Untuk masuk pada halaman detail Peta Potensi Kecamatan dengan mengarahkan kursor 

ke peta lokasi Kecamatan yang dituju dan memilih Kecamatan pada peta, maka 

pengguna akan dialihkan ke halaman detail Potensi Investasi Kecamatan. Pada halaman 

ini pengguna dapat melihat sebaran Potensi Investasi yang disimbolkan dengan warna 

pada peta sesuai dengan Legenda yang ada dan terdapat infomasi tentang investasi yang 

ada pada kecamatan tersebut. Detail kecamatan mengenai jenis pola ruang yang tersedia 

di kecamatan tersebut disertai sektor potensi dan data statistik pendukung, keterangan 

hover menyesuaikan warna legenda; 



. 

 

 

 

 

 

 

4. Detail legenda dapat diakses untuk menampilkan nama dan keterangan pola ruang 

tersebut. 

 

 

Detail Kecamatan 

Detail Kecamatan 

Statistik dan Potensi 

 

 

 

Legenda 



 

 

VI. Sasaran 

Pelaku usaha/investor. 

 

VII. Jadwal Tahapan Inovasi dan Pelaksanaan Kegiatan 

A. Tahapan Inovasi Peta Potensi Investasi Terpadu (PINTER) 

No. TAHAPAN 
WAKTU 

KEGIATAN 
KETERANGAN 

1. 
Latar Belakang 

Masalah 
4 Agustus 2020 Penjaringan di lapangan 

2. Perumusan Ide 27 Agustus 2020 
Perumusan ide dari masukan 

semua pihak / koordinasi 

3. Perancangan 15 September 2020 Menyusun tim pengelola inovasi 

4. Implementasi 13 Oktober 2020 
Pelaksanaan dapat diakses kapan 

saja dan dimana saja 

 

B. Pelaksanaan Inovasi Peta Potensi Investasi Terpadu (PINTER) 

Pelaksanaan kegiatan dapat diakses kapan saja dan dimana saja. 

 

VIII. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan 

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan secara 

periodik. Laporan evaluasi kegiatan dibuat oleh koordinator kegiatan. Pencatatan dan 

pelaporan dilaksanakan di DPMPTSP Kabupaten Bogor. Selanjutnya data dan informasi 

dari hasil pencatatan diolah dan dianalisa dan dilaporkan kepada Kepala DPMPTSP. 

 




