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     INOVASI  

(Program unggulan) 

 

 

Strategi  

 

- Penyediaan data Profil Peluang Investasi Kota Banjar melalui “IMPROVISASI”  

(Sistem informasi Peluang Invesatasi untuk menunjang Visi dan Misi)  

merupakan salah satu  program unggulan (Inovasi) Bidang Penanaman Modal 

dalam  mendukung tujuan  Penanaman Modal  yaitu “PRESTASI”  

“IMPROVISASI” di desain dalam rangka penyediaan data peluang usaha, 

sektor-sektor Area Publik yang dapat dikunjungi oleh masyarakat luas 

maupun calon investor yang membutuhkan informasi terkait sektor peluang  

investasi yang dapat diakses melalui website DPMPTSP Kota Banjar. 

- Intensifikasi koordinasi dengan stakeholder terkait melalui Forum Investasi 

Kota Banjar dengan melibatkan Asosiasi Pengusaha dan OPD terkait dalam 

merumuskan rencana Pengembangan Penanaman Modal maupun 

penyusunan profil peluang investasi Kota Banjar. 

- Harmonisasi regulasi terkait dengan perijinan dan Investasi. 

- Pemetaan sektor – sektor usaha Kota Banjar. 

- Penyebarluasan informasi terkait profil peluang Investasi melalui pelaksanaan 

promosi, pameran investasi baik mandiri maupun pelaksanaan yang 

terintegrasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi. 

- Pelaksanaan Bussines Meeting, Forum Investasi, Bussines Matching dengan 

stakeholder terkait skala lokal/skala Nasional. 

 

 

 

 

“ P R E S T A S I ” 

Prioritaskan Selalu Investasi 

“I M P R O V I S A S I “ 

Sistem Informasi Peluang 

Investasi untuk menunjang Visi 

dan Misi 



Rencana Aksi 

 

- Termutakhirkannya peta Potensi daerah  melalui “IMPROVISASI”  ”  (Sistem 

informasi Peluang Invesatasi untuk menunjang Visi dan Misi) yang dapat 

diakses melalui website DPMPTSP. 

- Rencana Rapat Koordinasi dengan stakeholder terkait Penanaman  Modal dan 

Penyusunan Profil Investasi Daerah. 

- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Perijinan Berusaha. 

- Penyusunan / Inventarisasi sektor-sektor usaha di Kota Banjat yang 

selanjutnya di buat dalam  media leaflet, booklet buku profil peluang investasi 

sebagai bahan untuk pelaksanaan promosi dan  pemutakhiran data informasi 

untuk “IMPROVISASI”. 

- Pelaksanaan Pameran  investasi (Kadin Ramadham Festival  dan agenda – 

agenda pameran dalam negeri bahkan kalau memungkinkan pelaksanaan 

Pameran Luar  Negeri). 

- Pelaksanaan Forum Investasi (Bussines Meeting dengan BI, Pelaksanaan 

West Java Investment Forum, West Java Investment Summit, West Java 

Industrial Meeting). 

- Mendorong ditetapkannya Revisi Perda tentang RTRW Kota Banjar dan RDTR. 

 

Evaluasi  

 

- Pelaksanaan Program “IMPROVISASI” dalam  mendukung  “PRES TASI “ 

diharapkan berdampak terhadap minat pelaku usaha untuk berinvestasi di 

Kota Banjar. 

- Berdasarkan catatan  realisasi investasi sampai dengan triwulan II tahun  

2022 tercatat sebanyak 314.67 Milyar, terdapat kenaikan dibanding periode 

yang sama semester II tahun 2021 sebesar 169,3 Milyar. 

 

Tahun 2019 = 262,98 Milyar 

Tahun 2020  = 159,70 Milyar 

 

Tahun 2021 sampai dengan triwulan II = 145,3 Milyar 

Tahun 2022 sampai dengan triwulan II = 314,67 Milyar 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beberapa hal yang menjadi tolok ukur pelaksanaan Program “IMPROVISASI” 

 

Kondisi sebelum Kondisi sesudah 

 
- Belum terinformasikannnya profil 

peluang  investasi /peluang 
usaha, serta  area publik yang 
ada di wilayah Kota Banjar  
secara online. 
 

- Pelaku usaha/calon  investor 
dalam mempertimbangkan  minat 
investasi  sebelumnya perlu face 
to face untuk mendapatkan 
informasi terkait peluang usaha. 
 

- Upaya meningkatkan dan 
memperkenalkan  eksistensi Kota 
Banjar. 
 

- Adanya kecenderungan turunnya 
grafik realisasi Investasi Kota 
Banjar pada tahun 2019 – 2020. 

 

 
- Profil peluang  investasi /peluang 

usaha, serta  area publik yang ada di 
wilayah Kota Banjar  dapat diakses 
secara online melalui website 
DPMPTSP dengan mengakses fitur 
IMPROVISASI. 
 

- Area Publik maupun peluang 
investasi dapat diakses secara cepat 
sebagai bahan pertimbangan calon 
investor untuk berinvestasi. 

 
- Diharapkan dengan adanya 

“IMPROVISASI”  keberadaan Kota 
Banjar semakin di kenal. 

 
- Membaiknya grafik realisasi investasi 

pada tahun 2021 – 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alur kerja “IMPROVISASI” 

 

Mekanisme Alur Kerja “IMPROVISASI” / sistem informasi peluang investasi 

untuk menunjang visi dan misi antara lain sebagai berikut : 

1. Pengunjung website DPMPTSP masuk ke alamat situs 

https://dpmptsp.banjarkota.go.id/ 

2. Selanjutnya ada beberapa fitur pilihan yang dapat diakses oleh pengunjung 

website. 

3. Pengunjung website selanjutnya dapat memilih “IMPROVISASI” peluang 

investasi, 

4. Kemudian layar website menampilkan peta / map yang dapat diakses 

terkait dengan objek profil yang dipilih. Beberapa objek yang ditampilkan 

meliputi antara lain peluang profil investasi, profil area publik yang dapat 

dikunjungi serta beberapa tujuan destinasi wisata yang ada di wilayah Kota 

Banjar. 

- objek yang dipilih akan menampilkan lokasi, deskripsi oroyek serta 

informasi lainnya yang dibutuhkan. 

5. Pemutakhiran / pemeliharaan profil proyek investasi dilakukan secara 

berkala oleh Tim IT DPMPTSP Kota Banjar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dpmptsp.banjarkota.go.id/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRESS PEMUTAKHIRAN DATA INFORMASI MELALUI “IMPROVISASI” 

Profil Deskripsi 

Pembangunan dan Penataan Rest 
Area Batulawang 
Lokasi : Desa Batulawang 
 

Lokasi yang sangat potensial dalam 
memberikan alternatif bagi pengunjung 
dan pengguna jalan raya yang melewati 
jalur jalan bagian wilayah selatan. 
 
Potensi pengembangan antara lain: 
Rumah makan/ Restoran Area bermain 
Tempat ibadah Pusat pertemuan Sentra 
oleh oleh serta sarana dan prasaran 
lainnya 
 

Pembangunan dan Penataan Rest 
Area Perbatasan Jawa Barat Jawa 
Tengah 
Lokasi : Desa Mekarharja 
Kecamatan Purwaharja 
 

 

Lokasi yang sangat potensial dalam 
memberiakan alternatif bagi pengunjung 
dan pengguna jalan raya yang melewati 
jalur jalan nasional penghubung Jawa 
Barat dan Jawa Tengah. 
 
Potensi pengembangan antara lain: 
Rumah makan/ Restoran Area bermain 
Tempat ibadah Pusat pertemuan Sentra 
oleh – oleh serta sarana dan prasaran 
lainnya 
 

Penataan Rest Area Banjar Atas Lokasi yang sangat nyaman bagi pengguna 
jalan sekaligus menilkmati sejuknya 
suasana perkebunan, aneka  kuliner  serta 
lokasi yang tepat untuk rileks dan 
beristirahat. 
 
Potensi Pengembangan antara lain: 
Tempat istirahat, Rumah makan/ Restoran 
Area bermain, kuliner Tempat ibadah Pusat 
pertemuan Sentra oleh – oleh Kota Banjar 
serta sarana dan prasaran lainnya 
 

Optimalisasi Pemanfaatan Banjar 
Convention Hall 
 

(Tambahan)   
 
Banjar  Convention Hall  yang 
berlokasi di  Komplek Perkantoran 
Pamongkoran Jalan Gerilya Banjar, Jabar 
merupakan area  
Publik dalam rangka  Peningkatan Layanan 
Masyarakat, Pameran, Gedung Resepsi 
Pernikahan, Pelaksanaan Acara lainnya. 
 



Optimalisasi Pemanfaatan  Sarana 
Prasarana Olah Raga Langensari 
(Sport Centre) 

Diganti 
 
Sport center yang  berlokasi di Kecamatan 
Langensari yang telah dilengkapi sejumlah 
fasilitas pendukung dalam menunjang 
sarana dan prasaran olahraga di Kota 
Banjar  merupakan Area Publik darlam 
rangka peningkatan layanan masyarakat 
terkait sarana dan prasarana  olahraga dan 
dapat menampung kapasitas 1000 orang. 
 
Potensi Pengembangan antara lain : 
Pelaksanaan event tahunan  
Perlombaan / Pertandingan 
Latihan rutin 
Olahraga rekreasi 
Sarana Penyediaan makanan dan minuman 
 

Pembangunan Sub Terminal Agro  
 
(4 Kecamatan) 

 

Optimalisasi dan Pemanfaatan Jalur 
distribusi sektro Agro produk pertanian dan 
agrobisnis yang dapat memberikan 
kontribusi dalam perbaikan rantai atau 
sistem pemasaran hasil pertanian. 
 
Potensi pengembangan antara lain : 
Pembangunan dan pengembangan 
infrastruktur 
Gudang penyimpanan hasil pertanian  
Sarana dan Prasarana lainnya 
 

Pembangunan wilayah industri 
 
Desa Sinartanjung 

Pengembangan dan Pemerataan 
pembangunan unuk sektor manufaktur 
dalam upaya mempercepat pertumbuhan 
industri di daerah, mendorong kegiatan 
industri dan manufaktur yang berdaya 
saing  
 
Potensi pengembangan antara lain : 
Pembangunan industri manufaktur dan 
industri lain 
 

Optimalisasi pemanfaatan Kelapa  
(Kecamatan Langensari) 

Peningkatan pendapatan petani kelapa 
dalam mengelola hasil panen kelapa serta 
pengolahan dan pemanfaatan produk 
kelapa. 
 
 
 



Potensi Lahan : 2,3 Hektar 
Kapasitas Panen Kelapa :  2.075, 42 Ton 
 
(Kecamatan Langensari ) 
 
 
Potensi Pengembangan antara lain : 
Pengolahan dan pemanfaatan produk 
kelapa terpadu 
Penyediaan Sarana dan Prasara 
Pengolahan 
Optimalisasi budidaya kelapa 
 

Optimalisasi Produksi Belimbing 
Madu  
(Kecamatan Langensari) 

Peningkatan Pendapatan pelaku usaha 
belimbing madu dalam mengelola hasil 
panen belimbing serta pengolahan pasca 
panen 
Potensi Lahan : 2,5 Hektar 
Kapasitas Panen Belimbing Madu  378,70 
Ton 
 
Potensi Pengembangan antara lain : 
 
Optimalisasi peningkatan kapasitas 
produksi panen, dan pengolahan pasca 
panen 
Kecamatan Langensari 
 

Optimalisasi Produksi Jambu Kristal  
(Kecamatan Langensari) 

 

Peningkatan Pendapatan pelaku usaha dan 
petani jambu kristal  dalam mengelola hasil 
panen  serta pengolahan pasca panen 
Potensi Lahan : tersebar di kecamatan 
Langesari  
 
Potensi Pengembangan antara lain: 
 
Optimalisasi peningkatan kapsitas produksi 
panen, dan pengolahan pasca panen 
Kecamatan Langensari 
 

Optimalisasi pembibitan dan 
produksi ikan air tawar; Ikan 
Gurame, ikan lele, ikan nila, ikan 
tawes ikan mas, ikan sepat, ikan 
nilem, tambakan, udang Galah 
 
(4 Kecamatan) 

Potensi ekonomi untuk kegiatan 
pemeliharaan ikan dari segi lokasi yang 
tersebar di 4 kecamatan  yang sesuai 
dengan kondisi fisik dan daya dukung 
tempat pemeliharan yang ideal seperti 
kolam, tenaga kerja, pembibitan, 
pengetahuan dan modal. Dalam hal ini 
perlu proses tahapan dalam mengelola 



 pemeliharaan ikan yang baik dan benar 
sehingga menghasilkan produk yang baik, 
diantaranya adalah tahap persiapan kolam, 
tahap pemupukan, tahap pemijahan, tahap 
penetasan telur menjadi larva ikan. Setelah 
itu memasuki tahap pendederan, tahap 
pembesaran, tahap pemanenan, tahap 
pengolahan dan tahap pemasaran. Adapun 
ikan yang di pelihara merupakan 
komoditas utama untuk konsumsi dalam 
daerah dan luar daerah. 
 
Optimalisasi peningkatan kapsitas produksi 
panen, dan pengolahan pasca panen 
produk ikan air tawar  
Lokasi tersebar di 4 kecamtan 
Benih ikan gurame : 84.980.000 ekor 
Produski budidaya ikan perkolaman : 
1.127,87 ton 
Produk olahan ikan : 458,586 ton / tahun 
 
Potensi Pengembangan antara lain: 
Pembibitan 
Penyediaan sarana dan prasarana 
Optimalisasi kapasitas produksi 
Pengolahan ikan 
Pemasaran ikan air tawar 
 

Optimalisasi Peluang Investasi 
Sektor Peternakan  
 
(4 Kecamatan) 

Peternakan adalah kegiatan 
mengembangbiakkan dan 
membudidayakan hewan ternak untuk 
mendapatkan manfaat dan hasil dari 
kegiatan tersebut.  
Pengertian peternakan tidak terbatas pada 
pemeliharaaan saja, memelihara dan 
peternakan perbedaannya terletak pada 
tujuan yang ditetapkan. 
 
Potensi pengembangan antara lain: 
 
Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas 
maupun kuantitas ternak sapi, peningkatan 
penguasaan teknologi tepat guna (Pakan 
ternak alternatif), penguatan kelembagaan 
kelompok ternak, peningkatan mutu 
genetik hewan ternak,  Pemenuhan sarana 
dan prasarana kesehatan hewan dan 
produksi ternak, pendampingan manajerial 



pengelolaan kelompok, dan peningkatan 
kapasitas petugas teknis dinas, guna 
meningkatkan kesejahteraan  masyarakat 
peternak. 
 
Kapasitas : 
 
Sapi 1.297 ekor 
Kambing  3.125 ekor 
Domba  2.950 ekor 
 
 
Daging Sapi 406 ton / tahun 
Daging Ayam ras pedaging 3.482 
ton/tahun 
Daging domba dan kambing 262 ton/tahun 
Telur ayam ras 273,9 ton/tahun 
 

Optimalisasi peluang investasi 
Komoditas Unggulan Pertanian, 
Perkebunan  
( 4 kecamatan )  
 

Sektor pertanian di Kota Banjar 
mempunyai peluang yang sangat besar 
untuk dikembangkan,  sektor yang 
berkaitan dengan pemanfaatan sumber 
daya hayati yang dilakukan manusia untuk 
menghasilkan bahan pangan, bahan baku 
industri, atau sumber energi. 
 
Kapasitas : 
Padi 41.174 ton 
Bawang Merah  34 ton 
Pepaya 12.431,20 Ton 
Rambutan Sibatulawang 5.983,20 Ton 
 
Potensi Lahan 
Sawah : 3.311 Hektar 
Perikanan  Kolam : 291 Hektar 
Perkebunan 1.000 hektar 
Pekarangan 1.953 Hektar 
 
 
Potensi Pengembangan antara lain : 
Pemanfaatan dan pengembangan 
teknologi tepat guna 
Pengembangan peningkatan kapasitas 
Produksi 
Pengolahan pasca panen 
Optimalisasi pemanfaatan lahan 
Pemasaran 
 



Sektor Pariwisata  
 
Wahana Wisata Situ Mustika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situ Leutik 

 

 
 
Terletak diwilayah area perkebunan di 
Kecamatan Purwaharja kota  Banjar, Area 
ini menawarkan alternatif destinasi 
pariwisata alam dan buatan dengan 
berbagai pilihan spot yang menarik untuk 
dikunjungi antara lain danau, spot swafoto, 
jembatan gantung, wisata air serta sarana 
menarik lainnya. 
 
Potensi Pengembangan antara lain: 
Sarana dan Prasarana wisata 
Kuliner  
 
Situ Leutik merupakan ruang publik yang 
ada di wilayah Kota Banjar  tepatnya di 
Desa Cibeureum Kecamatan Banjar Kota 
Banjar,  Di area situ atau danau buatan ini, 
telah tersedia beberapa sarana rekreasi 
dan kegiatan luar ruangan. Seperti jogging 
track, taman, gazebo dan ornamen-
ornamen lain yang cukup menarik.  
 
Potensi Pengembangan antara lain : 
Penataan Stand kuliner 
Wahana Pemancingan  
Pengembangan Wisata Sungai 
Peningkatan Sarana Prasarana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Industri UMKM Industri 
pengolahan 
Tahu 

Desa 
Balokang 

Indsutri skala 
rumahan 

Potensi 
Pengembangan:   
Alat Produksi, bahan 
baku, Sarana 
Prasarana, teknologi 
tepat guna, 
pemasaran 

 Industri 
pembuatan 
Ranginang 

Purwaharja Indsutri skala 
rumahan 

Potensi 
Pengembangan:  
Sarana Produksi, 
bahan baku, 
pemasaran, 
teknologi tepat guna  

 Sentra 
Tempe 

Parung 
Lesang 

Indsutri skala 
rumahan 

Potensi 
Pengembangan:  
Sarana Produksi, 
Bahan baku, 
teknologi tepat 
guna, pemasaran 

 Rumah 
kemasan 

Banjar Sarana/ 
tempat 
pengemasan 
produk 

Potensi 
Pengembangan:  
Bangunan/Outlet 
Sarana/alat 
penegmasan 

 Agro Mart 4 
Kecamatan 

Menjual 
produk lokal 
berbasis agro 

Potensi 
Pengembangan:  
Pengembangan 
kerjasama 

 Pengolahan 
Pupuk 

Langensari Pengelolaan 
Pupuk 
organik 
berbahan 
baku sampah 
organik dan 
kotoran 
unggas 

Potensi 
Pengembangan :  
Gudang, Lahan, 
Mesin Penggiling, 
pemasaran, 
teknologi tepat guna 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masih Progress Pemutakhiran 

Data dan Informasi 


