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DALAM PEMBANGUNAN setiap wilayah, keberhasilan investasi 
merupakan kata kunci. Investasi yang berkembang baik dapat  berperan 
menunjang pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah. Banyak program 
pengembangan pembangunan harus dilakukan pemerintah Kota, 
membangun dan menata Kota Bogor tentu memerlukan kosep serta 
perencanaan yang matang dan terintegrasi. Karena itu disusunlah Rencana 
Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2015-2019 dalam rangka 
merealisasikan Visi  “Kota Bogor yang nyaman, beriman dan transparan”.  
RPJMD ini direalisasikan melalui jenis program yang perlu didukung 
berbagai elemen masyarakat termasuk investor, karena itu sangatlah 
penting untuk dapat bersinergi dengan investor agar tujuan Pemerintah 
Kota Bogor dapat tercapai. Salah satu caranya adalah membangun 
komunikasi yang lebih baik kepada para calon investor agar mereka 
lebih memahami kebutuhan masyarakat Kota Bogor. Setelah itu, 
investor dapat memilih sektor apa yang hendak digarap sesuai dengan 
kemampuan masing-masing.

Kota Bogor adalah Kota yang atraktif untuk berbisnis dan berinvestasi 
karena memiliki segudang daya tarik dan peluang investasi. Potensi 
Industri Kreatif, kuliner, jasa hotel serta wisata di Kota Bogor memberikan 
gambaran bahwa Kota Bogor adalah Kota dinamis yang memiliki  peluang 
investasi yang sangat besar yang bergerak maju untuk menjadi lebih 
baik. Dukungan Pemerintah Kota Bogor menjadi salah satu kunci penting 
yang dikedepankan. Aspek perizinan, infrastruktur, insentif, dan bantuan 
promosi menjadi hal utama yang diperhatikan. Dalam Infrastruktur, 
berbagai perbaikan fasilitas publik telah dikerjakan untuk mendukung 
aktifitas usaha di Kota Bogor, pembangunan tol Bogor outer Ring 
Road, penambahan stasiun kereta api dan peningkatan jumlah taman-
taman Kota sebagai tempat berinteraksi dan berkreasi juga terdapat 
peningkatan jumlah yang signifikan. Dari segi kebutuhan infrastruktur 
air Kota Bogor telah melakukan banyak perubahan, angka cakupan 
pelayanan PDAM telah menyentuh diangka 82 %. Pemerintah Kota juga 
tidak segan untuk terjun langsung membantu para pelaku usaha untuk 
mempromosikan diri melalui berbagai kegiatan yang difasilitasi oleh 
organisasi perangkat daerah. Ke depan masih banyak hal yang akan 
dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor untuk mendorong iklim usaha 
yang lebih nyaman untuk merealisasikan tujuan “ Pembangunan Kota 
Bogor yang  diarahkan untuk dapat menjamin aksebilitas masyarakat 
dan dunia usaha “. 
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Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan 
telah disusunnya Buku Profil dan Peluang Investasi Kota Bogor Tahun 
2017 ini. Buku yang memaparkan luas dan beragamnya potensi 
investasi di Kota Bogor ini diharapkan menjadi pegangan dan panduan 
bagi setiap investor atau calon investor yang berminat untuk turut serta 
membangun dan mengembangkan wilayah Kota Bogor. 

Sebagai Kota penyangga ibukota dengan jarak yang sangat dekat 
dengan wilayah DKI Jakarta dan Kota Bandung sebagai Ibukota Provinsi 
Jawa Barat, Kota Bogor merupakan Kota yang sangat strategis. Kota 
Bogor yang dinamis dengan dinamika kehidupan masayarakat dan 
segala kebutuhannya menciptakan potensi yang luas dan beragam 
dalam pengembangan dan pembangunan Kota Bogor ke depan. 
Berinvestasi tentu menjadi salah satu cara untuk memanfaatkan 
berbagai potensi tersebut. 

Beberapa tahun terakhir ini perkembangan Kota Bogor sangatlah pesat, 
salah satu pemicunya adalah maraknya pembangunan sektor properti, 
sentra bisnis dan pusat perbelanjaan. Potensi investasi di sektor properti 
masih cukup luas khususnya di bidang pengembangan permukiman 
vertikal 

Masih banyak sektor usaha yang potensial yang dapat dikembangkan di 
Kota Bogor antara lain Agribisnis, perdagangan dan jasa, pengelolaan 
sampah, pengolahan air bersih, industri ramah lingkungan, sektor 
keuangan serta pariwisata seperti wisata belanja dan kuliner. Berbagai 
potensi investasi itu tentu menanti peran aktif para investor. Dengan 
terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada para investor 
dan calon investor, kami optimis Kota Bogor akan terus berkembang 
menjadi wilayah investasi ideal.

vi
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Secara geografis, Kota Bogor 
berada pada posisi diantara 106 
derajat 43’30”BT-106 derajat 
51’00”BT dan 30’30” LS-6 derajat 
41’00” LS, atau kurang lebih 
60 Km ke arah Selatan ibukota 
Jakarta, dengan luas wilayahnya 
mencapai 118.50 km2atau hanya 
0.27 persen dari luas wilayah 
Provinsi Jawa Barat. Terbagi atas 
6 kecamatan dan 68 kelurahan 
yang berbatasan dengan wilayah 
Kabupaten Bogor dengan batas-
batas: 

Kondisi
Geografis
Daerah

• Sebelah Utara  
Berbatasan dengan 
Kecamatan Kemang, 
Kecamatan Bojong Gede, 
dan Kecamatan Sukaraja 
Kabupaten Bogor.

• Sebelah Timur  
Kecamatan Sukaraja dan 
Kecamatan Ciawi Kabupaten 
Bogor.

• Sebelah  Barat  
Kecamatan Dramaga, 
Kecamatan Kemang 
dan Kecamatan Ciomas 
Kabupaten Bogor. 
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• Sebelah Selatan  
Kecamatan Cijeruk dan 
Kecamatan Caringin 
Kabupaten Bogor.

Kota Bogor merupakan kota yang 
sangat strategis karena berada 
di tengah-tengah  Kabupaten 
Bogor. Kota Bogor mempunyai 
wilayah dengan kontur berbukit 
dan bergelombang dengan 
ketinggian bervariasi antara 
190 m sampai dengan 350 
m di atas permukaan laut.  
Seluas 1.763,94 Ha merupakan 

lahan datar dengan kemiringan 
berkisar 0-2%, seluas 891,27 Ha 
merupakan lahan landai dengan 
kemiringan berkisar 2-15%, seluas 
109,89 Ha merupakan lahan 
agak curam dengan kemiringan 
15-125%, seluas 764,96 Ha 
merupakan lahan curam dengan 
kemiringan 25-40%, dan lahan 
sangat curam seluas 119,94 Ha  
dengan kemiringan lebih dari  
40%.  

Berdasarkan hasil foto udara  
citra landsat, diketahui sebagian 
dari total wilayah Kota Bogor 
merupakan kawasan yang sudah 
terbangun, kecuali di wilayah 
Kecamatan Bogor Selatan. Area 
terbangun paling luas berada 
di wilayah Kecamatan Bogor 
Tengah. 

Udara di Kota Bogor cukup sejuk 
dengan suhu udara rata-rata 
tiap bulannya mencapai 33,90C, 
dengan suhu terendah 18,80C 
dan suhu tertinggi 36,10 C. Suhu 
seperti itu antara lain dipengaruhi 
guyuran hujan dengan intensitas 
rata-rata 3.654 per tahun, dan 
curah hujan bulanan berkisar 
antara 79,0 – 652,0 mm dengan 
rata-rata hujan 14 hari per bulan 
dan kelembaban udara 70%. 
Sedangkan kecepatan angin rata-
rata per tahun 2 km/jam dengan 
arah Timur Laut.
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Kualitas udara Kota Bogor secara 
keseluruhan dapat dikatakan baik 
atau sehat. Beberapa parameter 
kualitas udara Kota Bogor relatif 
tidak membahayakan lingkungan, 
karena gas-gas dan partikulat 
tersuspensi yang dihasilkan, 
pada umumnya masih di bawah 
ambang batas baku mutu udara 
ambien. Namun kadar debu 
dan tingkat kebisingan pada 
beberapa lokasi masih berada di 
atas persyaratan ambang batas 
yang ditentukan.

Untuk kualitas air, pada umumnya 
kualitas air sungai di wilayah 

Kota Bogor kurang memenuhi 
persyaratan sebagaimana yang 
ditetapkan di dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. 
Hal itu disebabkan beberapa 
unsur seperti sulfat, fosfat, nitrat 
dan jumlah total coliform dalam 
air sungai, melebihi kriteria baku. 
Kondisi yang mirip juga terdapat 
pada air situ yang umumnya 
berkualitas di bawah persyaratan 
baku mutu. Sedangkan air 
sumur penduduk, nilai pH-
nya cenderung fluktuatif, dan 
di beberapa lokasi kandungan 
detergen dan bakteri koli sedikit 
diatas kriteria yang disyaratkan.
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Berdasarkan data yang 
disampaikan oleh Badan Pusat 
Statistik Kota Bogor, Jumlah 
Penduduk Kota Bogor pada 
Tahun 2015 mencapai jumlah 
1.047.922 jiwa terdiri atas 532.016 
laki-laki dan 515.904. Berdasarkan 
struktur usia, terdiri dari 267.632 
jiwa berusia di bawah 15 tahun, 
683.827 jiwa berusia 15 – 59, dan 
79.261 jiwa berusia 60 tahun ke 
atas.

Sedangkan berdasarkan 
pendidikan tertinggi yang pernah 
ditamatkan oleh angkatan kerja, 
diperoleh data sebanyak 32.482 
jiwa tidak/belum pernah sekolah 
atau tidak/belum pernah tamat 
SD, 76.707tamat SD, 77.282 jiwa 
tamat SMP, 201.266 jiwa tamat 
SMA, 70.928 jiwa tamat diploma 
I/II/III/Universitas/Akademi.

Untuk penyerapan tenaga kerja, 
angkatan kerja yang bekerja 
dijabarkan menurut lapangan 
pekerjaan utama dengan kriteria 
penduduk Kota Bogor yang 
berumur 15 tahun keatas yang 
bekerja di kegiatan informal, yaitu 

Gambaran  
Umum  
Demografis
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kelompok pertanian, kehutanan, 
perburuan dan perikanan; 
kelompok industri pengolahan; 
kelompok perdagangan  besar, 
eceran, rumah makan dan hotel; 
kelompok jasa kemasyarakatan; 
serta kelompok lainnya 
(pertambangan dan penggalian, 
listrik, gas dan air, bangunan, 
angkutan, pergudangan dan 
komunikasi, keuangan, asuransi, 
usaha persewaan bangunan, 
tanah dan jasa perusahaan). 
Jumlah angkatan kerja yang 
bekerja menurut lapangan 
pekerjaan utama, yaitu 4.981 jiwa 
di sektor kelompok pertanian, 
kehutanan, perburuan dan 
perikanan; 58.416 jiwa di sektor 
kelompok industri pengolahan; 
120.802  jiwa di sektor kelompok 
perdagangan  besar, eceran, 
rumah makan dan hotel; 119.126 
jiwa di sektor kelompok jasa 
kemasyarakatan; serta  97.658 jiwa 
di sektor lainnya (pertambangan 
dan penggalian, listrik, gas 
dan air, bangunan, angkutan, 
pergudangan dan komunikasi, 
keuangan, asuransi, usaha 
persewaan bangunan, tanah dan 
jasa perusahaan).

Upaya-upaya untuk meningkatkan 
kinerja pemerintahan baik 
dengan melaksanakan urusan 
wajib maupun urusan pilihan, 
baik urusan yang diurus 

langsung dalam tataran otonomi 
maupun dekonsentrasi dan 
tugas pembantuan, serta hasil 
partisipasi masyarakat dalam 
kegiatan pembangunan, telah 
mendorong peningkatan kualitas 
kehidupan masyarakat di Kota 
Bogor. Hal ini tercermin antara 
lain dari pencapaian Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) 
yang pada tahun 2015 mencapai 
73,65, meningkat  24 basis poin 
dari IPM yang dicapai pada tahun 
2014 yang berada pada titik 73,10. 
Dengan nilai IPM sebesar 73,65 
Kota Bogor berada di peringkat 
ke-5 dari 27 Kabupaten/Kota di 
Provinsi Jawa Barat.

Kontribusi IPM tahun 2015 tersebut 
diperoleh dari pencapaian 
indikator-indikator Harapan Lama 
Sekolah (HLS), Rata-rata Lama 
Sekolah (RLS), Angka Harapan 
Hidup (AHH), dan PNB per kapita  
selama Tahun 2015. Angka HLS 
mencapai 12,36 tahun, RLS 
mencapai 10,20 tahun,AHH 
mencapai 72,88 tahun, dan PNB 
per kapita sebesar Rp 10.576.370,-
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Berdasarkan data yang 
dikeluarkan oleh BPS Kota Bogor, 
pertumbuhan perekonomian 
Kota Bogor Tahun 2016, dihitung 
dari nilai PDRB seri 2010 
menurut kategori lapangan 
usaha : pertanian, kehutanan, 
dan perikanan, pertambangan 
dan penggalian; industry 
pengolahan; pengadaan 
listrik dan gas; pengadaan air, 
pengolahan sampah, dan daur 

ulang; konstruksi; perdagangan 
besar dan eceran, reparasi mobil 
dan sepeda motor; transportasi 
dan pergudangan; penyediaan 
akomodasi dan makan  minum; 
informasi dan komunikasi; jasa 
keuangan dan asuransi; real estat; 
jasa perusahaan; administrasi 
pemerintah, pertahanan, dan 
jaminan sosial wajib; jasa 
pendidikan; jasa kesehatan dan 
kegiatan sosial; dan jasa lainnya.

Kondisi 
Ekonomi
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Struktur perekomian Kota Bogor 
dapat ditinjau dari proporsi 
peranan masing-masing 
kategori ekonomi terhadap 
total pembentukan PDRB Kota 
Bogor. Pada tahun 2015, Kategori 
Perdagangan Besar dan Eceran, 
Reparasi Mobil dan Sepeda 
Motor (22,91 persen) dan kategori 
Industri Pengolahan (18,54 
persen) mendominasi struktur 
perekonomian Kota Bogor. 
Struktur ekonomi ini sangat 
sesuai dengan karakteristik 
masyarakat Kota Bogor sebagai 
Kota Urban. PDRB Kota Bogor  

menurut lapangan usaha dapat 
dirinci menjadi 17 kategori 
lapangan usaha. Sebagian besar 
kategori dapat dirinci lagi menjadi 
beberapa subkategori atau 
golongan. Pemecahan menjadi 
subkategori ataupun golongan 
ini disesuaikan dengan Klarifikasi 
baku Lapangan Usaha Indonesia 
(KBLI) 2009.

PDRB secara rinci dapat dilihat 
pada tabel di bawah ini :

Potensi Unggulan Daerah
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Uraian

PDRB Atas Dasar 
Harga Berlaku 
(Juta Rupiah) 
Tahun 2015

PDRB Atas Dasar 
Harga Konstan 
(Juta Rupiah) 
Tahun 2015

A Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan 

253.951,95 225.137’69 

B Pertambangan dan Penggalian 00 00 

C Industri Pengolahan 5.998.600 4.843.786,77 

D Pengadaan Listrik dan Gas 1.925.046,85 898.231,83 

E Pengadaan Air, Pengolahan 
Sampah, dan Daur Ulang 

31.953,59 27.361,22 

F Konstruksi 3.647.802,34 2.848.754,78 

G Perdagangan Besar dan 
Eceran, Reparasi Mobil dan 
Sepeda Motor 

7.088.063,38 5.650.090,63 

H Transportasi dan Pergudangan 3.776.163,74 2.893.357,49 

I Penyediaan Akomodasi dan 
Makan Minun 

1.421.383,40 1.119.753,25 

J Informasi dan Komunikasi 1.521.416,21 1.506.674,81 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 2.137.419,91 1.673.509,16 

L Real Estat 716.268,71 555.976,80 

M, N Jasa Perusahaan 675.244,69 516.834,82 

O Administrasi Pemerintah, 
Pertahanan, dan Jaminan Sosial 
Wajib 

955.878,40 660.730,22 

P Jasa Pendidikan 907.452,16 718.858,00 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 
Sosial 

374.124.,90 313.143,35 

R,S, 
T, U

Jasa Lainnya 925.906,78 843.363,78 

PDRB 32.356.677,61 25.295.564,62 

PDRB tanpa Migas 32.356.677,61 25.295.564,62

Kate 
gori

Sumber : PDRB Kota Bogor Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 (BPS, 2015)

Tabel 1.1
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Berdasarkan data yang dimiliki 
BPS, PDRB Kota Bogor Atas 
Dasar Harga Berlaku pada 
Tahun 2015 telah mencapai 
Rp 32.356.677.610.000,- atau 
meningkat 10,05% dibanding 
Tahun 2014 yang mencapai 
Rp. 29.102.228.900.000,-. 
Sedangkan PDRB Atas Dasar 
Harga Konstan mencapai 
Rp.25.295.564.620.000,- atau 
meningkat 5,85 % dibanding 
pencapaian pada Tahun 2014 
sebesar Rp 23.815.328.800.000,-.

Pertumbuhan tersebut 
ditopang oleh empat sektor 
lapangan usaha yang 
mengalami laju pertumbuhan 
tertinggi, yaitu perdagangan 
besar dan eceran, reparasi 
mobil dan sepeda motor 
sebesar 21,90%, industry 
pengolahan sebesar 18,53%, 
konstruksi sebesar 11,27%, 

dan transportasi dan 

pergudangan sebesar 11,67%.

Pertumbuhan perekonomian 
Kota Bogor pada tahun 2015 
sedikit mengalami perlambatan 
jika dibandingkan dengan 
pertumbuhan pada tahun-tahun 
sebelumnya.Laju pertumbuhan 
ekonomi Kota Bogor pada tahun 
2015 mencapai level 6,13%, 
sedangkan pada tahun 2104 
mencapai 5,97%. Perlambatan ini 
secara langsung maupun tidak 
langsung sangat dipengaruhi oleh 
kondisi perekonomian nasional 
dan globalyang juga mengalami 
tekanan dan perlambatan laju 
pertumbuhannya.

Nilai PDRB dapat mencerminkan 
gambaran perekonomian 

wilayah secara umum serta 
tingkat kesejahteraan 

m a s y a r a k a t n y a . U k u r a n 
PDRB yang dapat 
menggambarkan tingkat 
kesejahteraan masyarakat 
secara kasar adalah nilai 
PDRB per kapita. Pada 
tahun 2014 PDRB per kapita 
penduduk Kota Bogor adalah 
30,88 juta rupiah per tahun, 

meningkat 9,19% 
dibandingkan 

Pertumbuhan  
Ekonomi 
(PDRB)
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PDRB per kapita tahun 2014 
yang mencapai 28,23 juta 
rupiah per tahun.

Ditinjau dari nilai PDRB per 
kapita yang mengalami 

peningkatan dari 
tahun ke tahun 

menandakan 
t e r j a d i n y a 
p e n i n g k a t a n 
kemakmuran masyarakat 
Kota Bogor secara umum 
sebagai akibat dari peningkatan 
output produksi sektor 
ekonominya. Namun demikian, 
angka kemakmuran yang 
diperoleh dari implikasi 
kenaikan PDRB per kapita 
belum dapat dijadikan 
ukuran baku kesejahteraan 
masyarakat karena belum 
mengandung unsur 
pemerataan distribusi 
pendapatan.
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VISI dan MISI
Memasuki tahapan keempat 
Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang (RPJP) Kota Bogor, 
pembangunan diarahkan 
pada pemantapan hasil-hasil 
pelaksanaan pembangunan 
tahap pertama. Prioritas 
pembangunan tetap difokuskan 
pada penuntasan 6 (enam) 
permasalahan yang dihadapi 
Kota Bogor yaitu:

1. Penataan transportasi dan 
angkutan umum;

2. Penataan pelayanan 
persampahan dan kebersihan 
kota; 

3. Penataan dan pemberdayaan 
PKL; 

4. Penataan ruang publik, 
pedestrian, taman dan Ruang 
TerbukaHijau (RTH) lainnya; 

5. Transformasi budaya dan 
reformasi birokrasi; dan 

6. Penanggulangan kemiskinan 

Masa pembangunan 5 (lima) 
tahun pertama ini (tahun 2015 – 
2019), dilaksanakan dalam upaya 
semakin memperkuat landasan 
pembangunan sebagai bentuk 
konsistensi dan kontinuitas 
untuk mencapai tujuan akhir 
pembangunan Kota Bogor.  

Adapun Visi Kota Bogor Tahun 
2015-2019 adalah “Kota Bogor 
yang nyaman, beriman dan 
transparan” dengan pendekatan 
bahwa : visi di atas mengandung 
tiga kata kunci yaitu nyaman, 
beriman dan transparan. 
Pemaknaan tiga kata kunci 
tersebut secara lebih lanjut 
dijelaskan sebagai berikut:
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yang nyaman, beriman  
dan transparan

Kota Bogor
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NYAMAN

Makna Nyaman merupakan 
kondisi yang dirasakan 
masyarakat dalam melakukan 
berbagai aktivitas, seperti 
bekerja, berusaha, belajar, 
tumbuh dan aktifitas-aktifitas lain 
yang dilakukan di dalam kota 
oleh setiap elemen masyarakat. 
Pada dasarnya kondisi tersebut 
dapat terpenuhi sedikitnya oleh 
tiga faktor. Faktor pertama terkait 
dengan kualitas lingkungan, yang 
mana kota dapat mencerminkan 
kondisi yang sehat dan bersih 
dengan tingkat pencemaran 
(meliputi air, tanah dan udara) 
dapat dikendalikan dengan 
baik. Kota yang nyaman adalah 
kota yang baik secara klimatik 
(iklim yang sejuk), indah secara 

visual, maupun secara aromatik. 
Kondisi fisik lingkungan yang 
baik, dicerminkan juga dari 
sisi ketersediaan fasilitas 
perkotaan yang memadai untuk 
seluruh warga termasuk anak, 
perempuan, lansia, dan difabel, 
ramah pengguna dengan akses 
yang mudah dalam mendukung 
aktifitas masyarakat menuju 
taraf kehidupan yang lebih baik. 
Faktor kedua kondisi nyaman 
juga harus dipenuhi dari sektor 
ekonomi seperti dunia usaha yg 
kondusif; kemudahan mendapat 
pekerjaan; dan berkembangnya 
ekonomi kreatif. Sedangkan 
faktor terakhir adalah berkaitan 
dengan kultur masyarakat yang 
baik. Kenyamanan didapat ketika 
warga juga merasa aman dengan 
kehidupan berbudaya yang 
tumbuh dilingkupi oleh modal 
sosial yang guyub.

BERIMAN

Makna Beriman, diterjemahkan ke 
dalam berkembangnya aktivitas 
kehidupan beragama yang lebih 
bermakna. Hal ini merupakan 
perwujudan dari masyarakat 
yang memiliki nilai-nilai agama 
dan moral yang tidak hanya 
sebagai cerminan nilai pribadi, 
namun terimplementasikan ke 
dalam kehidupan bersosialisasi 
antar sesama dan kepedulian 
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terhadap lingkungan hidup 
yang dijadikan tempat tinggal 
dan berlangsungnya berbagai 
aktivitas. Harmonisasi pun tidak 
hanya terjadi diantara masyarakat 
saja, namun juga dengan 
lingkungannya. Selanjutnya 
perhatian terhadap generai muda 
menjadi penting dalam menjamin 
terjaganya nilai dan norma 
ditengah gencarnya dampak 
negatif dari arus globalisasi.

 
TRANSPARAN

Makna Transparan, lebih 
ditekankan pada proses 
berlangsungnya pemerintahan 
kota dalam mengefektifkan tugas 
dan fungsi, serta mengawal 
arah pembangunan kota ke 
depan. Transparansi menuntut 

kecakapan dan peran aktif 
pemerintah dalam membuka 
diri, melayani, bekerja sama 
dengan berbagai pihak dalam 
melaksanakan program-program 
pembangunan, sehingga 
pemenuhan target pembangunan 
menjadi sebuah aksi kolaboratif 
bersama elemen masyarakat lain. 
Sebagai bagian dari transparansi, 
jalannya program-program 
pembangunan dapat diakses 
oleh masyarakat sehingga hak 
masyarakat atas informasi publik 
dapat terpenuhi.

Makna Transparan kemudian 
diartikan juga sebagai 
pemerintahan yang demokratis, 
yang mana pemerintah 
mampu menyerap aspirasi 
warganya. Selain itu, transparan 
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mencerminkan penyelenggara 
pemerintahan yang bersih dan 
bebas KKN. Pada prosesnya 
pemerintahan juga mampu 
menerapkan e-government 
secara adil, tepat, efektif, dan 
terintegrasi. Sebagai penjabaran 
dari Visi Pembangunan Kota 
Bogor 2015-2019 tersebut, 
dirumuskan misi-misi Kota Bogor 
sebagai berikut :

Misi Pertama  :  
“Menjadikan Bogor kota yang 
cerdas dan berwawasan  
teknologi informasi dan 
komunikasi”

Kota yang cerdas 
direpresentasikan oleh iklim 
lingkungan belajar yang tumbuh 
di tengah masyarakat. Hal ini 

diharapkan semakin berkembang 
dengan ketersediaan berbagai 
fasilitas yang mendorong 
kemudahan masyarakat untuk 
mengangkses pengetahuan, 
utamanya lewat pemanfaatan 
teknologi informasi dan 
komunikasi. Masyarakat dapat 
mengakses informasi yang luas 
dan mendorong terjadinya proses 
pengambilan keputusan publik 
yang cerdas. Penyelenggaraan 
pemerintah dan pelayanan publik 
dilakukan dengan basis Sistem 
Informasi Manajemen yang 
terintegrasi Sistem Informasi 
Manajemen itu sekaligus 
menjadi decision support system 
sehingga proses pengambilan 
keputusan publik dapat dilakukan 
secara cerdas pula.
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Misi Kedua :  
“Menjadikan Bogor kota yang 
sehat dan makmur’’

Kota yang sehat mencerminkan 
masyarakat dengan kemudahan 
terhadap akses layanan 
kesehatan. Layanan kesehatan 
yang memadai kemudian 
diimbangi pula oleh kesadaran 
masyarakat dalam berperilaku 
sehat, mulai dari lingkungan 
rumah tangga sampai lingkungan 
perkotaan. Masyarakat yang 
sehat mendorong masyarakat 
yang lebih produktif sehingga 
masyarakat dapat memperoleh 
kesempatan berkarya secara 

maksimal. Kesempatan untuk 
berkarya inilah yang menjadi 
kunci menuju kemakmuran. 
Selain itu, ketersediaan barang-
barang konsumsi yang terjangkau 
menjadi penunjang bagi 
kemakmuran sebuah kota.

Misi Ketiga :  
“Menjadikan Bogor kota yang 
berwawasan lingkungan”.

Wawasan lingkungan bukan 
hanya menjadi upaya namun 
juga menjadi budaya bagi setiap 
elemen masyarakat. Penerapan 
green city, rendah karbon, ramah 
lingkungan, penanganan sampah, 
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diinternalisasikan sebagai gaya 
hidup. Kota yang berwawasan 
lingkungan didukung pula 
oleh peraturan-peraturan dan 
kebijakan yang menjamin upaya 
pelestarian dapat berjalan seiring 
dengan pertumbuhan kota

Misi Keempat  :  
“Menjadikan Bogor sebagai 
kota jasa yang berorentasi pada 
kepariwisataan dan ekonomi 
kreatif”

Masyarakat dengan individu-
individu yang kreatif dapat 
menumbuhkan industri kreatif, 
yang pada akhirnya dapat 
bersinergi dalam mendukung 
tumbuhnya industri pariwisata. 
Masyarakat tersebut dapat 
tumbuh ditengah-tengah karakter 
kota yang kuat. Hal tersebut 
merupakan satu kesatuan yang 
tidak dapat dipisahkan, sehingga 
upaya mendesain kota harus 
dilakukan secara komprehensif 
untuk seluruh sudut kota. 
Lanskap kota yang berbudaya 
menguatkan citra kota yang 
kemudian menjadi aset dan juga 
identitas kota. Hal tersebut diikuti 
dengan berkembangnya proses-
proses kreatif sehingga industri-
industri kreatif dapat terus 
tumbuh.

Misi Kelima  :  
“Mewujudkan pemerintah yang 
bersih dan transparan”

Pemerintah yang bersih 
merupakan pemerintah yang 
dapat menjamin tidak adanya 
praktek-praktek korupsi, kolusi 
dan nepotisme dalam perjalanan 
roda pemerintahan. Reformasi 
birokasi menjadi syarat dalam 
menjalankan roda pemerintahan. 
Pemerintah aktif membuka 
diri bagi masyarakat dan juga 
membuka peluang-peluang 
kerjasama dengan berbagai pihak. 
Pemenuhan hak masyarakat 
akan informasi publik menjadi 
bagian dari upaya transparansi. 
Selanjutnya sinergitas dilakukan 
guna menyatukan berbagai 
potensi dan stabilitas kebijakan 
demi kemajuan pembangunan 
kota. 
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Misi Keenam  :  
“Mengokohkan peran moral 
agama dan kemanusiaan 
untuk mewujudkan masyarakat 
madani”

Peran moral agama dan 
kemanusiaan bukan hanya 
menjadi hal yang tumbuh dan 
mempengaruhi ranah individual 
saja, namun dapat menjadi 
nafas penggerak pembangunan 
kota. Kota berkembang dimana 
masyarakat hidup rukun dan 
damai. Setiap warga, kelompok, 
atau lembaga menjadi agen 
pembawa kedamaian dan 
penyadaran bagi sesama 
untuk menerapkan nilai moral, 
agama, dan kemanusiaan dalam 
kehidupan sehari-hari. 
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PROGRAM  
PRIORITAS 
Untuk mewujudkan visi dan misi 
dengan strategi pokok diatas, 
Pembangunan Kota Bogor untuk 
2015 – 2019 akan dilaksanakan 
melalui 6 (enam) program 
Prioritas sebagai berikut : 

Penataan Transportasi Dan 
Angkutan Umum

Sebagaimana tertuang dalam 
Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kota 
Bogor 2015 – 2019, pelaksanaan 
pembangunan transportasi 
tertuang dalam Misi-3, yaitu 
menjadikan Bogor kota yang 
berwawasan lingkungan, yang 
bertujuan mengembangkan 

transportasi kota yang 
mengutamakan angkutan 
umum massal, pejalan kaki dan 
pesepeda. 

Sasaranpenanganan bidang 
prioritas penataan Transportasi 
dan angkutan umum:

1.Terwujudnya system angkutan 
umum kota yang nyaman dan 
ramah lingkungan; 

2.Meningkatnya kualitas sarana 
prasarana pejalan kaki dan 
pengguna sepeda;

3. Berkurangnya kemacetan.

23



Penanggulangan Kemiskinan

Salah satu program prioritas 
Pemerintah Kota Bogor dalam 
Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kota 
Bogor 2015-2019 adalah masalah 
kemiskinan dalam pembangunan 
Kota Bogor yang nyaman, 
beriman dan transparan. Upaya 
penanggulangan kemiskinan 
telah dilakukan oleh berbagai 
pihak, terutama pemerintah. 
Karena permasalahan ini 
tidak hanya menyangkut soal 
pendapatan rumah tangga 
atau pekerjaan saja, tetapi juga 
mengenai akses terhadap layanan 
pendidikan, kesehatan, pangan, 
air bersih, hingga sanitasi. Oleh 
karena itu, kemiskinan bukan lagi 

kondisi kekurangan kebutuhan 
dasar saja, melainkan merupakan 
kondisi tidak tercapainya suatu 
standar kehidupan yang dianggap 
layak oleh masyarakat. 

Dalam meningkatkan upaya 
penanggulangan kemiskinan, 
Pemerintah Kota Bogor telah 
mengeluarkan Keputusan 
Walikota tentang Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan. 
Tujuan dikeluarkannya  
keputusan tersebut adalah 
untuk mewujudkan visi dan misi 
Pemerintah Kota Bogor untuk 
menurunkan angka kemiskinan 
hingga 7 – 7,86%  pada priode 
akhir masa RPJMD tahun 2019
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Penataan Ruang Publik, 
Pedestrian,Taman dan Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) Lainnya.

Penataan Ruang Publik, 
Pedestrian, Taman dan Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) Lainnya 
tertuang dalam misi ke-3 (tiga) 
dalam dokumen Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 
2015-2019, yaitu menjadikan 
Bogor Kota yang Berwawasan 
Lingkungan dengan tujuan 
meningkatkan kualitas penataan 
ruang.

Sasaran Misi ketiga RPJMD Kota 
Bogor Tahun 2015-2019:

a.Tersusunnya kebijakan penataan 
ruang yang berwawasan 
lingkungan, 

b.Meningkatnya implementasi 
rencana tataruang dan kendali 
terhadap pemanfaat ruang  

c.Meningkatnya luasan dan 
kualitas ruang terbuka hijau 
(RTH) kota. 

Arah Kebijakan penanganan 
Penataan Ruang Publik, 
Pedestrian, Taman dan Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) Misi ketiga 
RPJMD Kota Bogor 2015-2019 
adalah sebagai berikut:
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1. M e n g i m p l e m e n t a s i k a n 
penataan ruang secara tegas 
dengan mengembalikan 
kenyamanan Kota Bogor melalui 
peran serta masyarakat dalam 
pengendalian

2. Membebaskan sempadan 
sungai atau sumber air lainnya 
dan memanfaatkan aset yang 
belum dioptimalkan serta 
mengoptimalisasikan fungsi 
Ruang Terbuka Hijau (RTH) 
eksisting

Penataan dan Pemberdayaan 
Pedagang Kaki Lima (PKL)

Penataan dan penertiban PKL 
berlandaskan kepada peraturan 
antara             lain :

1. Peraturan Presiden Nomor 125 
Tahun 2012 tentang koordinasi  
penataan dan pemberdayaan 
PKL.

2. Peraturan Menteri Dalam 
Negeri RI Nomor 41 tahun 2012 
tentang pedoman penataan dan 
pemberdayaan PKL.

3. Perda Kota Bogor Nomor 13 
Tahun 2005 tentang Penataan 
PKL.

4. Perda Kota Bogor no. 8 tahun 
2006 tentang Ketertiban Umum.

5. Peraturan Walikota Bogor 

Nomor 25 Tahun 2006 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Perda 
Kota Bogor Nomor 13 Tahun 
2005 tentang Penataan PKL.

6.Keputusan Walikota Bogor 
Nomor 511.23.45-146 tahun 2008 
tentang Penunjukan Lokasi 
Pembinaan dan Penataan Usaha 
PKLsebagaimana telah diubah 
dengan Keputusan Walikota 
Bogor Nomor 511.23.45.-63 
Tahun 2010 tanggal 4 Pebruari 
2010 tentang penunjukan lokasi 
pembinaan dan penataan Usaha 
PKL.

7. Keputusan Walikota Bogor 
Nomor 511.23.45-335 tahun 
2013 tentang pembentukan Tim 
penataan dan pemberdayaan 
PKL Kota Bogor.

8.Surat Keputusan Walikota Bogor 
511.23.45-172 tahun 2015 tentang 
penunjukan Kepala Dinas 
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, 
Menegah Kota Bogor untuk 
Menandatangani pemberian izin 
penggunaan lokasi pembinaan 
dan penataan usaha Pedagang 
Kaki lima (PKL).

26 Profil dan Peluang Investasi Kota Bogor 2017



27



Tujuan dari penataan PKL adalah 
mewujudkan Kota Bogor yang 
bersih, indah dan nyaman dengan 
PKL yang tertib dan teratur 
berdasarkan peraturan dan 
perundang-undangan. Sasaran 
penataan PKL adalah Kota Bogor 
Bersih dan bebas macet akibat 
PKL serta tertatanya PKL yang 
tidak mengganggu ketertiban 
umum. 

Sesuai dengan RPJMD Kota Bogor 
tahun 2015 – 2019, strategi secara 
umum dalam penataan Pedagang 
Kaki Lima (sektor informal) adalah 
mengalokasikan ruang untuk 
kegiatan sektor informal dengan 
strategi yaitu menciptakan ruang 
ekonomi yang menfasilitasi 
ekonomi tradisional.

Penataan PKL dilaksanakan 
melalui :

1. Menempatkan sektor informal 
di lokasi yang direncanakan

2. Menata kawasan yang 
dimanfaatkan untuk kegiatan 
sektor informal

3. Membatasi pemanfaatan 
ruang terbuka publik untuk 
kegiatan sektor informal 
dengan pembatasan area dan 
pengaturan waktu berdagang

4. Mengoptimalkan fungsi 

pasar untuk mengakomodir 
kebutuhan ruang sektor informal

5. Mengintegrasikan kegiatan 
sektor formal dan sektor 
informal

6. Melibatkan pemangku 
kepentingan dalam menjaga 
fasilitas publik agar tidak 
digunakan untuk kegiatan 
sektor informal

7. Mewajibkan setiap 
pengembang perumahan untuk 
mengalokasikan ruang bagi 
kegiatan sektor informal
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Penanganan Pelayanan 
Persampahan dan Kebersihan 
Kota

Sebagaimana tertuang dalam 
Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) 
Kota Bogor Tahun 2015-2019, 
penanganan persampahan 
dan kebersihan kota tertuang 
dalam Misi-3, yaitu menjadikan 
Kota Bogor sebagai kota yang 
berwawasan lingkungan, 
yang bertujuan menerapkan 
pengelolaan sampah yang 
terpadu dan berkelanjutan. 

Sasaran Misi ketiga RPJMD Kota 
Bogor Tahun 2015-2019:

1.Meningkatnya pelayanan 
persampahan; 

2.Meningkatnya pengelolaan 
sampah berbasis 3R (Reuse, 
Reduce, Recycle); dan

3.Internalisasi pengelolaan 
sampah sebagai bagian dari 
budaya hidup masyarakat. 

Arah kebijakan penanganan 
pelayanan persampahan dan 
kebersihan kota pada Misi Ketiga 
RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-
2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan 
sampah melalui kerjasama 
antar daerah untuk Tempat 

Pengelolaan Sampah Terpadu 
(TPST) yang menerapkan sistem 
sanitary landfill serta pelayanan 
pengangkutan sampah.

2. Mereduksi jumlah 
sampah yang diangkut melalui 
upaya 3R (Reuse, Reduce, 
Recycle) yang didasarkan 
pada penerapan teknologi 
dan perubahan kesadaran dan 
perilaku masyarakat khususnya di 
tingkat rumah tangga, RT, RW, dan 
Kelurahan. Maka dalam penerapan 
budaya di masyarakat, peran 
dan kewenangan kecamatan 
akan lebih ditingkatkan. 
Pengembangan bank sampah 
dapat dikerjasamakan dengan 
pihak pemulung dengan memulai 
pada wilayah percontohan yang 
ditentukan
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Data timbulan sampah Kota 
Bogor pada tahun 2015 
diperkirakan mencapai 2.680 
m3/hari, meningkat sebesar 7 
m3/hari atau 0,26 % dari tahun 
2014 yaitu sebesar 2.673 m3/
hari dan pelayanan persampahan 
berdasarkan jumlah sampah 
yang terangkut ke TPA Galuga 
adalah sebesar 1.936 m3/hari, 
meningkat sebesar 52 m3/hari 
atau 2,76%dari tahun 2014 yaitu 
1.884 m3/hari. Berdasarkan 
volume sampah terangkut 
tingkat pelayanan persampahan 
di Kota Bogor mencapai 72,20% 
dengan luasan cakupan wilayah 
pelayanan persampahan seluas 
8.558,07Ha dari luas wilayah 
Kota Bogor 11.850 Ha. Hal ini 
berarti Pemerintah Kota Bogor 
dapat meningkatkan prosentase 
pelayanan persampahan sebesar 

1,72% atau 20,38 Ha dibandingkan 
tahun 2014 (70,48 % atau 8.351,88 
Ha), serta melebihi target yang 
telah ditetapkan dalam RPJMD 
Kota Bogor Tahun 2015 yaitu 
71,37%

Dalam pelaksanaannya, 
bidang prioritas ini menyasar 
pengelolaan sampah secara 
holistik, mulai dari level bangkitan 
timbulan (penghasil sampah 
baik rumah tangga maupun non 
rumah tangga), pengangkutan, 
penampungan, pengolahan, 
hingga pembuangan. 
Pengelolaan ini dimulai dari 
level pertama, sekaligus menjadi 
tantangan terbesar, yaitu 
bagaimana timbulan sampah 
dikurangi sejak dari tingkat rumah 
tangga
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Transformasi Budaya dan 
Reformasi Birokrasi

Program Prioritas  Transformasi 
Budaya dan Reformasi Birokrasi 
berkaitan dengan dua misi di 
dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Kota Bogor 2015-
2019. Misi-misi tersebut adalah 
Misi ke-1 yaitu: Menjadikan 
Bogor Kota yang Cerdas dan 
Berwawasan Teknologi Teknologi 
Informasi dan Komunikasi dan 
Misi Ke-5 yaitu: Mewujudkan 
Pemerintah yang Bersih dan 
Transparan.  Sedangkan tujuan 
yang ingin dicapai dalam misi 
tersebut adalah: peningkatkan 

implementasi          e-government 
dan mendorong proses 
pengambilan keputusan publik 
yang cerdas (Misi ke-1), serta 
mempercepat pelaksanaan 
reformasi birokrasi (Misi ke-2).

Transformasi budaya dan 
reformasi birokrasi memerlukan 
penanganan yang cukup serius 
pada semua permasalahan 
struktural dan budaya/kultur. 
Soal struktural lebih mudah untuk 
ditangani karena penyelesaiannya 
di level kebijakan saja, akan 
tetapi soal kultural merupakan 
tantangan tersendiri

Mengubah budaya ini harus 
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diawali dengan menerapkan 
sistem yang baik dan mampu 
memaksa anggota sistemnya 
untuk berperilaku sebagaimana 
digariskan. Mengawali 
pembentukan kebiasaan baru 
adalah dengan pemaksaan, dan 
pemaksaan yang elegan (bukan 
arogan), adalah pemaksaan 
melalui sebuah sistem.

Kebijakan-kebijakan yang diambil 
untuk melaksanakan transformasi 

budaya dan reformasi birokrasi 
antara lain: penempatan 
jabatan secara terbuka dengan 
kualifikasi yang terstandarisasi, 
pengembangan mekanisme 
insentif sebagai motivasi ekstra 
bagi aparatur sipil Negara, 
meningkatkan transparansi 
pengelolaan keuangan daerah, 
serta penerapan e-government 
untuk meningkatkan pelayanan 
publik, transparansi, dan 
kepastian.
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RENCANA STRUKTUR 
RUANG KOTA BOGOR

Rencana sistem pusat pelayanan 
Kota Bogor adalah sebagai 
berikut :

a. Pusat Kota pada WP A terletak 
di kawasan pemerintahan dan 
perdagangan dan jasa di sekitar 
kebun Raya Bogor

b.Sub Pusat Kota pada WP 
B, terletak di Bubulak-
Sindangbarang

c.Sub Pusat Kota pada WP C, 
terletak di Yasmin

d.Sub Pusat Kota pada WP D, 
terletak di Warng Jambu – Jl. 
Adnawijaya

e.Sub Pusat Kota pada WP E, 
terletak di Jalan Raya Tajur dan 
sekitar rencana akses tol Ciawi 
Sukabumi – Inner Ring Road

f. Pusat Lingkungan pada SWP 
B1, terletak di Kelurahan 
Balumbang Jaya

g.Pusat Lingkungan pada SWP 
B2, terletak di Kelurahan 
Gunung Batu

h.Pusat Lingkungan pada SWP 

C1, terletak di Kelurahan 
Mekarwangi 

i. Pusat Lingkungan pada SWP 
C2, terletak di Kelurahan 
Sukadamai

j. Pusat Lingkungan pada SWP 
C3, terletak di Kelurahan Kebon 
Pedes

k. Pusat Lingkungan pada SWP C4, 
terletak di Kelurahan Cilendek 
Barat

l. Pusat Lingkungan pada SWP D1, 
terletak di Kelurahan Kedung 
Halang

m.Pusat Lingkungan pada SWP 
D2, terletak di Kelurahan Ciluar

n.Pusat Lingkungan pada SWP D3, 
terletak di Kelurahan Cimahpar

o.Pusat Lingkungan pada SWP 
D4, terletak di Kelurahan Tegal 
Gundil

p.Pusat Lingkungan pada SWP E1, 
terletak di Kelurahan Katulampa

q.Pusat Lingkungan pada SWP E2, 
terletak di Kelurahan Lawang 
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Gintung

r. Pusat Lingkungan pada SWP E3, 
terletak di Kelurahan Kertamaya

s. Pusat Lingkungan pada SWP 
B1, terletak di Kelurahan 
Pamoyanan

Setiap Pusat Pelayanan Kota, 

sesuai hirarki pusatnya, memiliki 
Wilayah Pelayanan (WP) 
sesuai cakupan Penduduk 
yang dilayani serta radius 
wilayah pelayanannya. Adapun 
pembagian wilayah pelayanan 
(WP) Kota Boor direncanakan 
sebagi           berikut :
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No

Wilayah 

Pelayanan 

(WP)

Lokasi Pusat Fungsi Pusat
Skala  

Pelayanan

Rencana 

Jml 

Penduduk 

(jiwa)

Ket

1 A

Kawasan 

Pemerintahan 

& Perkantoran 

& Komersil di 

sekitar Kebun 

Raya (Pusat 

Kota Lama)

• Pusat Kota

• Sub-Pusat 

Kota  (Pusat 

WP-A)

•Seluruh Kota

• WP

296.180

2. B

Daerah 

Bubulak-

Sindang 

Barang

• Sub Pusat 

Kota (Pusat 

WP-B)

• WP 216.065 Melayani 

penduduk 

perbatasan

3. C

Daerah 

Jasmin-Pasar 

TU Kemang

• Sub Pusat 

Kota (Pusat 

WP-C)

• WP 427.718

4. D

Daerah 

Warung 

Jambu-Jl. 

Adnawijaya

• Sub Pusat 

Kota (Pusat 

WP-D)

• WP 382.509

5. E

Daerah Tajur 

& sekitar 

rencana akses 

toll Ciawi-

Sukabumi-

Inner Ring 

Road

• Sub Pusat 

Kota (Pusat 

WP-E) 

• WP 353.554 Melayani 

penduduk 

perbatasan

Disamping melayani penduduk 
Kota Bogor, pusat WP tersebut 
terutama yang berlokasi di 
kawasan perbatasan seperti WP 
B, D dan WP E dapat melayani 
penduduk dari Kabupaten Bogor 

yaitu kecamatan-kecamatan 
yang berbatasan. Untuk 
pengembangan masing-masing 
sub pusat kota atau pusat WP 
direncanakan dengan pola cluster

Tabel Pembagian Wilayah Pelayanan (WP) Kota Bogor
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RENCANA POLA 
RUANG KOTA 
BOGOR
Rencana pola ruang merupakan 
rencana distribusi peruntukan 
ruang dalam wilayah kota yang 
meliputi rencana peruntukan 
ruang untuk fungsi lindung 
dan rencana peruntukan ruang 
untuk fungsi budidaya. Pola 
ruang Kota Bogor dikembangkan 
mengikuti kecenderungan 
perkembangan yang terjadi 
dengan mempertimbangkan 
optimalisasi pemanfaatan ruang 
dan efektifitas pergerakan internal 
dan ekternal. Dari sisi optimalisasi 
pemanfaatn ruang, pola yang 
akan dikembangkan harus dapat 
menampung kegiatan-kegiatan 
utama yang termasuk kegiatan 
permukiman perkotaan, selain 
itu pemanfaatan ruang kota 
akan memperhatikan aspek 
kelestarian lingkungan, dengan 
mengalokasikan peruntukan ruang 
untuk konservasi.

a. Rencana Pola Ruang Kawasan 
Lindung

Kawasan Lindung adalah kawasan 
yang ditetapkan dengan fungsi 
utama melindungi kelestarian 
Lingkungan Hidup yang mencakup 

sumber alam, sumber daya 
bauatan dan nilai sejarah serta 
budaya bangsa guna kepentingan 
pembangunan berkelanjutan.

Kawasan lindung yang ada di 
Kota Bogor terdiri dari :

• Kawasan perlindungan 
setempat, meliputi :

 - Kawasan sempadan sungai

 - Kawasan sempadan danau/
situ

 - Kawasan sekitar mata air

• Kawasan pelestarian alam yaitu 
hutan kota

• Kawasan perlindungan plasma 
nutfah eks-situ yaitu Kebun 
Raya Bogor

• Kawasan cagar budaya dan ilmu 
pengetahuan

• Kawasan rawan bencana alam 
tanah longsor

• Ruang Terbuka Hijau

b. Rencana Pola Ruang Kawasan 
Budidaya

Rencana Pola Ruang Kawasan 
Budidaya merupakan distribusi 
ruang untuk menampung 
kegiatan penduduk Kota Bogor 
dalam menjalankan aktivitasnya. 
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Distribusi ruang dimaksudkan 
supaya diperoleh efektifitas 
kegiatan baik dari segi pergerakan 
maupun keuntungan ekonomis. 
Disamping itu distribusi ruang 
budidaya juga diperlukan untuk 
meningkatkan kenyamanan 
aktivitas dan kehidupan 
penduduk Kota Bogor.

Rencana Kawasan Budidaya 
untuk Kota Bogor meliputi :

• Rencana Kawasan Perumahan

• Rencana Lokasi Industri

• Rencan Kawasan Perdagangan 
dan Jasa

• Rencana Kawasan Militer

• Rencana Peruntukan Prasarana 
dan Sarana Umum (PSU)

 - Fasilitas Pendidikan

 - Fasilitas Kesehatan

 - Fasilitas Peribadatan

 - Fasilitas Tempat Permakaman 
Umum

 - Sarana Olahrga

 - Taman

 - Fasilitas Sosial

• Rencana Kawasan 
Pemerintahan 

• Rencana Kawasan Pariwisata

• Rencana Kawasan Pertanian 
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ARAH 
KEBIJAKAN 
PENANAMAN 
MODAL DI 
KOTA BOGOR
1. Perbaikan Iklim Penanaman 

Modal 

a. Penguatan Kelembagaan 
Penanaman Modal

• DPMPTSP yang lebih 
efektif dengan layanan 
perizinan yang lebih 
pasti, transparan dan 
menggunakan system 
elektronik (online)

• Pendelegasian atau 
pelimpahan wewenang 
dari Walikota kepada 
penyelenggaran PTSP

• Peninngkatan Koordinasi 
antar SKPD dalam rangka 
pelayanan penanaman 
modal dan perizinan.

b. Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal

c. Revisi RTRW

d. Rencana Umum 
Penanaman Modal (RUPM) 
berdasarakan RTRW 
dan RDTR sehingga 

ada kepastian dalam 
berinvestasi berdasarkan 
peruntukan dan Tata 
Ruang.

2. Persebaran Penanaman 
Modal berdasarkan Wilayah 
Pengembangan (WP) dan 
Kesesuaian rencana tata 
ruang.

3. Focus Pengambangan 

a. Infrastruktur (Jalan, air 
bersih, tempat pengolahan 
sampah, telekomunikasi, 
listrik).

b. Jasa dan Perdagangan 
(Jasa pariwisata, 
perdagangan, pendidikan, 
keuangan & Perbankan, 
jasa informasi dan 
Komunikasi

4. Penanaman Modal 
berwawasan lingkungan 

a. Sinergitas antara 
penanaman modal dengan 
program lingkungan hidup 
antara lain pengurangan 
emisi gas di sector 
transportasi, energy dan 
limbah dan pencegahan 
kerusakan lingkungan 
hidup.

b. Peningkatan proses 
produksi yang berwawasan 
lingkungan.
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c. Pengembangan wilayah 
yang memperhatikan tata 
ruang dan kemampuan 
daya dukung lingkungan 
hidup.

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, 
Kecil, Menengah dan Koperasi

a. Melalui kemitraan 
berdasarkan kesetaraan, 
keterbukaan, saling 
menguntungkan dan 
member manfaat sehingga 
dapat memperkuat pelaku 
usaha dari berbagai skala 
usaha. Dengan harapan 
dapat meningkatkan skala 
usaha mikro menjadi usaha 
kecil dan menengah atau 
menjadi skala yang lebih 
besar.

6. Kemudahan bagi penanam 
modal

a. Kepastian pelayanan 
perizinan melalui 
DPMPTSP

b. Penyediaan data dan 
informasi peluang 
penanaman modal

7. Promosi dan kerjasama 
penanaman modal

a. Penguatan Bogor sebagai 
kota tujuan penanam 
modal yang menarik

b. Pengembangan strategi 
promosi yang lebih focus 
teraarah dan inovatif.

c .Upaya pencapaian target 
realisasi investasi yang 
sudah ditargetkan dengan 
m e n t r a n s f o r m a s i k a n 
dari minat penanamn 
modal menjadfi realisasi 
penanaman modal.

d. Peningkatan kerjasama 
penanaman modal 
(melalui Pemerintah 
Pusat, Pemerintah 
Provinsi, Pemerintah 
Kota/Kabupaten ataupun 
dengan stake holder 
lainnya.
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PENGEMBANGAN 
INFRASTRUKTUR 
penduduk terdiri atas kendaraan pribadi, angkutan perkotaan sebanyak 
3.412 unit, angkutan pribadi terdiri atas 10 trayek angkutan perkotaan 
(AKDP) serta 23 trayek angkutan kota, Kota Bogor dilayani pula dengan 
moda angkutan umum melalui bus Trans Pakuan. Berdasarkan data 
tahun 2012 pengguna kereta api comuter line telah mencapai 12.712.108 
orang
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FASILITAS LISTRIK 

Pelayanan dan Pengelolaan 
energi listrik di Kota Bogor 
ditangani oleh PT.PLN dengan 
jangkauan pelayanan seluruh 
wilayah Kota. Jumlah pelanggan 
PLN pada tahun 2013 mencapai  
201,850 pelanggan dengan daya 
tersambung sebesar 335,268,691 
yang tersalurkan melalui 462 
gardu listrik.

TELEKOMUNIKASI

Media telekomunikasi yang 
umumnya digunakan di Kota 
Bogor adalah telepon, internet 
dan faksimili yang kesemuanya 
disediakan dan dikelola oleh 
PT. Telkom. Untuk operator 
seluler teridentifikasi tedapat 
9 operator dan masing-masing 
memiliki infrastruktur berupa 

BTS (base tranciever station). 
Dari total rumah tangga di Kota 
Bogor 3.680 rumah memiliki 
sambungan telepon kabel dan 
145.589 memiliki telepon seluar 
sedangkan 57.085 memiliki 
kedua jenis telepon tersebut 
dan sebanyak 63.685 rumah 
tangga saat ini sudah mengakses 
internet.

GAS

Kota Bogor menjadi sedikit 
Kota di Indonesia yang sudah 
memiliki jaringan gas alam yang 
dikelola oleh PT. Perusahaan Gas 
Negara (PGN) Cabang Bogor. 
Pelanggan PGN Cabang Bogor 
terdiri dari 16.267 rumah tangga, 
180 pelanggan industri dan 172 
pelanggan komersial sepanjang 
tahun 2013 jumlah pejualan gas 
mencapai 452,979,617 M3.
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KETERSEDIAAN AIR

Kota Bogor merupakan wilayah 
dengan kandungan air yang 
cukup karena memiliki curah 
hujan yang tinggi yang didukung 
oleh jenis tanah dan kondisi 
morfologi kawasan yang dapat 
menyimpan cadangan air yang 
cukup besar. Pelayanan air 
bersih di Kota Bogor dilakukan 
oleh PDAM Kota Bogor dengan 
cakupan pelayanan sekitar 
78,41 % dari seluruh penduduk 
Kota Bogor dan sisanya sebesar 
21,59 % masih menggunakan air 
sumur gali, sumur pompa, air 
sungai. Suplai air dari PDAM telah 
mencakup 129,312 pelanggan di 
tahun 2014

PENDIDIKAN

Fasilitas Pendidikan sesuai 
dengan misi Pertama  “ Menjadikan 
Bogor Kota yang cerdas dan 
berwawasan teknologi informasi 
dan komunikasi , Kota yang 
cerdas ditpresentasikan oleh iklim 
lingkungan belajar yang tumbuh 
di tengah masyarakat. Hal Ini 
diharapkan semakin berkembang 
dengan ketersediaan berbagai 
fasilitas yang mendorong 
kemudahan masyarakat untuk 
mengakses pengetahuan. Di Kota 
Bogor terdiri dari mulai jenjang 
bawah yaitu PAUD dan taman 
kanak-kanak hingga perguruan 
tinggi. Terdapat 162 unit Taman 
Kanak-kanak 288 sekolah dasar, 
117 Sekolah Menengah Pertama, 
49 SMA Negeri, 85 SMK, 11 
Perguruan Tinggi, Disamping 183 
pendidikan dasar dan menengah 
yang dikelola oleh Kementrian 
agama
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KESEHATAN

Kota yang sehat mencerminkan 
masyarakat dengan kemudahan 
terhadap akses layanan 
kesehatan. Layanan kesehatan 
yang memadai kemudian 
diimbangi pula oleh kesadaran 
masyarakat dalam berperilaku 
sehat, mulai dari lingkungan 
rumah tangga sampai lingkungan 
perkotaan. Fasilitas kesehatan 
di Kota Bogor terdiri dari 12 
unit Rumah Sakit dengan total 
kapasitas 1620 tempat tidur yang 
didukung oleh 24 Puskesmas, 29 
Puskesmas pembantu, 137 unit 
klnik pengobatan 612 praktek 
dokter umum, 414 dokter spesialis 
dan 19 laboratorium kesehatan.
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PERMUKIMAN

Terdapat 253,097 rumah di Kota 
Bogor dengan 99,86 % telah 
disuplai oleh listrik dan 92,12 
% memaki gas dan  78,41 % 
tersambung dalam jaringan air 
bersih PDAM.

FASILITAS PERDAGANGAN

Terdapat 7 Pasar Tradisonal ynga 
dikelola oleh PD Pasar Pakuan 
Jaya yang merupakan BUMD 
yang dimiliki oleh Pemerintah 
Kota Bogor, dan di Kota Bogor 
terdapat 12 supermarket 342 
perusahaan perdagangan dan, 
7 buah merupakan perusahaan 
besar.
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INDUSTRI DAN UKM 

Di Kota Bogor terdapat 3,757 
perusahaan di bidang industri, 
2.561 unit bergerak dibidang 
industri   kimia, hasil pertanian 
dan Kehutanan, 1.196 industri 
yang bergerak di bidang metal, 
mesin dan kelistrikan.

Dengan keterbatasan lahan 
yang dimiliki. Kota Bogor saat ini 
tidak memiliki kawasan Industri, 
beberapa perusahaan besar yang 
ada di Kota Bogor telah ada dan 
berkembang sudah sejak lama 
dengan lokasi yang tersebar di 6 
(enam) Kecamatan wilayah Kota 
Bogor, namun dalam rangka 

penataan kawasan di Kota Bogor 
telah memiliki Peraturan Derah 
Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Rencana tata Ruang 
dan Wilayah Kota Bogor Tahun 
2011 s/d 2031. Isu-isu strategis 
dan peran serta fungsi Kota 
yang dikembangkan pada Kota 
Bogor untuk jangka 20 tahun. 
Kedepan pada komponen-
komponen pertimbangan diatas 
maka tujuan penataan ruang Kota 
Bogor adalah “Mewujudkan Tata 
Ruang berwawasan Lingkungan 
untuk mendukung Kota Jasa 
yang nyaman, produktif dan 
berkelanjutan “

49



PARIWISATA

yang menjadi penting terkait 
dengan konsep wisata dan 
wilayah adalah kemudahan atau 
keterjangkauan (acessibility) 
dari tempat asal/tinggal ke 
tempat tujuan wisatannya 
(tourism dstination). Kemudahan 
pencapaian suatu objek 
wisata dan daya tarik wisata 
merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi pengembangan 
dan pembangunan wisata pada 
suatu wilayah.

Kota Bogor merupakan Kota yang 
sangat seksi dan strategis karena 
sangat dekat dengan Ibukota 
Negara dan Ibukota Propinsi Jawa 
Barat dengan aksesibilitas dan 
ketersediaan moda transportasi 

yang telah tersedia dan sangat 
mudah. Tepat di Tengah Kota 
Bogor terdapat Istana Bogor 
dan Kebun Raya Bogor yang 
merupakan asset dunia yang 
merupakan magnet besar bagi 
wisatawan baik lokal maupun 
mancanegara. Keberadaan 
Istana Bogor saat ini yang sering 
menjadi tempat Presiden RI untuk 
melakukan aktifitas kenegaraan 
menjadikan Kota Bogor bukan 
hanya sebagai Kota Penyangga 
Ibukota Negara namun menjelma 
menjadi sebuah Kota yang sangat 
penting dan strategis. Dengan 
semakin berkembanganya Kota 
Bogor, daya tarik wisata Kota 
Bogor bukan lagi hanya sebatas 
wisata ke Kebun Raya Bogor 
atau Museum Zoologi, saat ini 
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perkembangan objek wisata 
di Kota Bogor sudah sangat 
berkembang, banyak objek 
wisata baru yang bermunculan 
seperti wisata belanja, kuliner, 
wisata ziarah, wisata ilmiah, olah 
raga, budaya serta besarnya 
intensitas event dan kegiatan 
pariwisata yang menarik minat 
wisatawan baik domestik maupun 
mancanegara untuk berkunjung 
ke Kota Bogor. 

Terdapat Obyek dan Daya Tarik 
Wisata Kota Bogor yang saat 
ini menjadi Unggulan Potensi 
Pariwisata di Kota Bogor antara 
lain adalah :

a. Kebun Raya Bogor

b.Istana Kepresidenan Bogor

c.Situ Gede

d.Prasasti Batuttulis

e.Kebun Wisata Ilmiah

f. Museum Etnobotani Bogor

g.Museum Perjuaangan

h.Museum Pembela Tanah Air

i. Museum Tanah

Selain obyek-obyek wisata diatas 
terdapat beberapa agenda 
kegiatan besar di Kota Bogor 
yang menjadi event tahunan yang 
menjadi daya tarik wisata yang 
cukup strategis di Kota Bogor 
yaitu Festival Cap Go Meh dan 
Festival Hari Jadi Bogor. 

Sebagai Kota Perdagangan dan 
Jasa kontribusi sektor tersier 
yang meliputi Jasa Hotel dan 
Restauran merupakan salah satu 
penyumbang bagi Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) di Kota Bogor 
dan menjadi salah satu  sektor 
unggulan dalam menarik 
kuinjungan wisatawan ke Kota 
Bogor terdapat 84 (delapan 
puluh empat) jumlah hotel 
dan penginapan di Kota Bogor 
dengan jumlah Kamar sebanyak 
3.628 dengan 5,800 tempat tidur, 
adapun untuk restaurant dan 
rumah makan berjumlah 198 
(seratus sembilan puluh delapan) 
dengan 4.035 meja dan 14.039 
buah kursi    

Perkembangan Kota Bogor 
sangatlah dinamis banyaknya 
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taman-taman Kota yang menjadi 
ruang publik bagi masyarakat 
untuk berinteraksi secara sosial, 
tumbuhnya pelaku-pelaku usaha 
baru khususnya yang bergerak di 
bidang industri kreatif seperti 

Kerajinan, kuliner dan fashion 
sangat mendukung bagi 
peningkatan dan perkembangan 
Pariwisata di Kota Bogor.

Keanekaragaman budaya serta 

didukung oleh kreativitas seni dan 
terkenal dengan masyarakatnya 
yang ramah membuat Kota Bogor 
mampu untuk menciptakan 
produk-produk budaya budaya 
dan pariwisata yang sangat 
menjanjikan. Jumlah Wisatawan 
Nusantara dan Mancanegara 
Ke Kota Bogor menunjukan 
peningkatan yang cukup 
signifikan seperti terlihat pada 
tabel sebagari berkut :

No Jenis Usaha
Jenis 

Wisatawan

Perkembangan Pertahun

2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6

1 Obyek Wista

Nusantara 996.880 1.137.575 2.429.470

Mancanegara 58.491 71.032 36.496

Jumlah 1.055.371 1.208.607 2.465.966

2 Akomodasi

Nusantara 2.428.331 2632.212 1.168.263

Mancanegara 108.515 112.775 165.612

Jumlah 2.536.846 2.744.987 3.020.857

JUMLAH
NUSANTARA 3425.211 3.769.787 3.597.733

MANCANEGARA 1670.006 183.807 202.841

JUMLAH TOTAL 359.2217 3.953.594 3.799.841
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PELUANG DAN POTENSI 
INVESTASI KOTA BOGOR
PELUANG INVESTASI

Investasi daerah dapat ditingkatkan jika daerah memiliki potensi 
baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia serta 
didukung kemampuan Pemerintah Daerah untuk memasarkan potensi 
tersebut. 
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Dari sekian banyak ragam usaha 
pariwsata berikut beberapa 
potensi investasi sektor pariwisata 
yang memiliki peluang untuk 
dikembangkan di Kota Bogor 
antara lain adalah : :  

1. Pengembangan Terminal 
Agribisnis Rancamaya

2. Pengembangan Kawasan 
Wisata Situ Gede

3. Pengembangan Kawasan 
Suryakencana

4. Pengembangan Kawasan 
Empang Kampung Arab

5. Pembangunan Pedestrian Mall

Pengembanganan Kawasan 
Terminal Agribisnis Rancamaya

Dalam koridor pengembangan 
kawasan rancamaya di atas lahan 
+9,4Ha saat ini telah terbangun 
Terminal Agribisnis, dan baru 
sebagian lahan termanfaatkan 
untuk TA Ikan Hias,  Unit 
Pengolahan Ikan dan STA 
Tanaman Pangan-Hortikultura. 
Dalam pengembangannya, 
Terminal Agribisnis menjadi suatu 
infrastruktur yang tidak saja 
merupakan tempat transaksi jual 
beli, namun juga sebagai wadah 
yang dapat mengkoordinasikan 
berbagai kepentingan pelaku 
agribisnis dan agrowisata seperti 

sarana prasarana pengemasan, 
sortasi, grading, penyimpanan, 
ruang pameran, dan pelatihan 
pengembangan kawasan resort, 
cottage, Arung Jeram dll.

Lokasi Terminal Agribisnis

Lokasi Terminal Agribisnis sangat 
strategis dengan aksesibilitas ke 
ruas Jalan Raya Sukabumi melalui 
Jalan Warung Nangka dan 
terhubung dengan rencana Jalan 
Lingkar Selatan dan Jalan Tol 
Bocimi yang didukung akses dan 
kebutuhan penunjang seperti Air, 
listrik, telephone dan Gas Alam 
yang sudah tersedia. Dengan 
luasan lahan Terminal Agribisnis 
yang belum termanfaatkan dan 
posisi yang strategis, Lokasi 
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terminal Agribisnis menjadi 
salah satu Potensi Wisata yang 
sangat potensial untuk dapat 
dikembangkan di Kota Bogor. 
Pengembangan Kawasan 
terminal Agribisnis telah didukung 
oleh Detail Enginering Desain 
(DED) dari Dinas Pertanian Kota                      
Bogor adapun untuk perkiraan 

investasi dan profibilitas finansial 
telah dilakukan perhitungan 
yang dalam pelaksanaannya 
bekerjasama dengan pihak 
perguruan tinggi (UIKA) Bogor 
dan telah disampaikan pada 
kegiatan Bogor Economic Summit 
(BES) Tahun 2015 dengan rincian 
sebagai berikut :

Proyek Nilai Investasi Keuntungan Invetasi Pola Kerjasama

RANCAMAYA 

AGROWISATA

Resort

Fasilitas Arung 
Jeram

Parkir

Lahan TP3R

Pusat Promosi 
Ikan Hias

Rehab Kantor 
Utama

Konstruksi 

Rp. 127.337.000.000,00

(USD.  9.160.935.25)

Cashflow

Rp.75.764.217.600/thn

(USD 5,450,662,78)

ARR  =  100,39 %

BC     =  1,26

PP     =   3 Thn 9 Bln

NPV   =   Rp. 72.100.000.000,-

           =   USD 5.187.050,36 

PPP BOT

Sharing Cost 

Pemkot 54,66 % 

berupa lahan 
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Gate  
Passenger &  
Gate Goods

Cottage

Terminal 
Agrabisnis

Arung  
Jeram

Terminal 
Skylift

MOU Pemkot Bogor dengan Pemkab 

Cianjur & Sukabumi

Pengembangan Sub Terminal 

Agribisnis didukung oleh JICA

Rp.277.957.000.000,00 

(USD 19,996,906.47)

Kerjasama yang ditawarkan BOT/BTO maksimal 80 tahun melalui proses lelang 

INDICATIVE SCHEDULE INVESTASI TERMINAL AGRIBISNIS RANCAMAYA

H1 2017 H1 2018 H2 2018H2 2017

Biding 
Document 
Preparation

Biding  
Process

Construction Maintenance
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Kawasan Situ Gede merupakan 
kawasan strategis Bidang 
Lingkungan Hidup karena di 
dalamnya terdapat 3 (tiga) 
buah Situ dan lahan pertanian 
perkotaan yang dipertahankan. 
Namun, terjadi perubahan 
spesifik dari penggunaan untuk 
pertanian ke pemanfaatan bagi 
non-pertanian yang kemudian 
dikenal dengan istilah alih fungsi 
(konversi) lahan, dimana kian 
waktu kian meningkat. Kawasan 
Situ Gede dan Hutan Penelitian 
Dramaga, Kota Bogor ditetapkan 
sebagai Kawasan Strategis Kota 
(KSK) dari sudut kepentingan 
lingkungan sesuai Perda 8 / 2011 
tentang RTRW Kota Bogor 2011 – 

2031. Arahan terhadap Kawasan 
Situ Gede dan Hutan Penelitian 
Dramaga antara lain :  

a. Perlindungan kawasan 
lindung Situ Gede dan Hutan 
Penelitian Dramaga dari 
gangguan kegiatan yang 
dapat mengurangi fungsi 
lindung kawasan ini; 

b. Mempertahankan luasan 
lahan pertanian kota; 

c. Mengarahkan dan 
m e n g e n d a l i k a n 
perkembangan perumahan 
agar tetap berkepadatan 
sedang dan rendah;
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Berdasarkan arahan Perda Kota 
Bogor tersebut, diperlukan 
adanya perlindungan terhadap 
Situ Gede, Situ Panjang, Situ 
Leutik, Hutan Kota Hutan 
Penelitian Dramaga, dan lahan 
pertanian kota dari alih fungsi 
lahan, serta mengendalikan 
pertumbuhan perumahan 
di Kelurahan Situ Gede agar 
tetap berkepadatan sedang 
dan rendah. Pada tahun 2010 
dilakukan studi Pengembangan 
Kawasan Agrowisata Kelurahan 
Situ Gede oleh LPPM IPB, 
sehingga hasil penelitian tersebut 
dapat dijadikan sebagai masukan 
untuk penyusunan RTBL Kawasan 
Situ Gede dan Hutan Penelitian 
Dramaga. Sehingga didapatkan 
justifikasi untuk deliniasi wilayah 
studi yaitu merupakan delineasi 
hasil studi LPPM IPB yang 
mengusulkan pengembangan 
Kelurahan Situ Gede sebagai  
kawasan Agrowisata. Adapun 
tambahan area yang menuju 
simpang terminal Bubulak, selain 
usulan dari warga juga diperlukan 
penataan kawasan ini sebagai 
gerbang kawasan Agrowisata 
Kelurahan Situ Gede. 

Beberapa Potensi dan peluang 
dalam pengembangan kawasan 
Situ Gede terbagi dalam 2 (dua) 
penunjang antara lain :

a.Fasilitas Penunjang 

- Home stay 

- Kampung budaya 

- Information center 

- Mini amphiteatre

- Gazebo pandang 

- Camping ground 

- Pusat kuliner lokal 

- Pusat kerajinan lokal 

- Sentra komoditas agribisnis 

- Portable Playground 

60 Profil dan Peluang Investasi Kota Bogor 2017



61



b. Antraksi Penunjang 

- Destinasi wisata alami, berupa 
: sawah, lahan pertanian, situ, 
hutan penelitian 

- Pameran seni dan pentas 
budaya 

- Fishing 

- Outbond (Flying Fox) 

- Birdwatching 

- Susur hutan 

- Susur sawah 

- Susur kampung 

- Biking tour 

- Camping 

- Jogging 
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Proyek
Nilai Investasi 

(Rp.)
Proyek Nilai Investasi

1. Penataan Kawasan 

Situ Gede dan Situ 

Panjang :

a. Revitalisasi Badan Air 

Situ

b.Penataan Sempadan 

Situ

c.Pembangunan RTH 

Sempadan Situ

d.Perbaikan Saluran 

Irigasi

1.000.000.000,-

500.000.000,-

750.000.000,-

500.000.000,-

4.    Penataan Gerbang 

Kawasan 

a. Pengembangan 

sentra jajan dan 

kuliner malam hari

800.000.000,-

2. Konservasi Hutan 

Penelitian Dramaga

a. Perbaikan Jalan

b.Pembangunan 

Camping Ground

c.Penataan Area 

Wisata

 

200.000.000,-

 

400.000.000,-

1.000.000.000,-

5. Pengembangan 

Agrowisata

a. P e m b a n g u n a n 

Shelter / Gazebo

b. P e m b a n g u n a n 

kawasan rekreasi 

outdoor

 

500.000.000,-

1.500.000.000,-

3. Penataan 

Permukiman 

a. Pengembangan 

Kampung Budaya 

Sunda

 

750.000.000,-
JUMLAH TOTAL NILAI 

INVESTASI 7.900.000.000,-
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Pengembangan Kawasan 
Suryakencana

Konsep Karakter Kawasan 
yang diterapkan pada kawasan 
mengambil karakteristik khusus 
pada tiap kawasan, yaitu kawasan 
Suryakencana sebagai kawasan 
perdagangan dan jasa serta 
kawasan pecinan

1. Konsep Pada Kawasan 
Suryakencana 

- Konsep Kawasan Heritage 
Konsep ini dilakukan dengan 
cara beautificationdari 
bangunan yang masih 
memiliki karakteristik khas 
pecinan serta penambahan 
komponen jalan (street 
furniture) yang memiliki 
karakter khas pecinan. 

- Konsep Potensi Pusat 
Kegiatan Salah satu ciri khas 
dari koridor perdagangan 
ini juga adalah keberadaan 
PKL yang tematik pada ruas 
ruas jalan, seperti PKL buah 
dan bunga pada sekitar jalan 
Pedati, dan PKL makanan 
pada sekitar gang aut. 
Dengan sedikit penataan, 
keberadaan PKL yang saat ini 
menjadi masalah tersendiri 
bagi kawasan bisa diubah 
menjadi suatu potensi atraksi 
kawasan. Konsep dilakukan 
dengan dilakukan perubahan 
fungsi pada koridor jalan 
yang tidak berfungsi sebagai 
feeder sirkulasi yang baik, 
mengubahnya menjadi jalur 
pejalan maupun jalur pejalan-
kendaraan kecepatan rendah
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Pengembangan Kawasan 
Empang (kampung Arab)

Konsep Pada Kawasan Empang 
Kawasan Empang merupakan 
kawasan etnis arab yang 
mempunyai fungsi guna utama 
sebagai lingkungan permukiman. 
Karakteristik dan nuansa arab 
saat ini hanya bisa dilihat dari 
jenis komoditas perdagangan 
yang berada pada koridor 
utama kawasan dan kegiatan 

masyarakat. Keberadaan Alun-
alun pada kawasan Empang 
dapat menjadi sebuah potensi 
untuk memunculkan kembali 
karakteristik kawasan arab. 
Konsep dilakukan dengan 
menjadikan Alun-alun sebagai 
pusat kegiatan dan landmark 
baru bagi kawasan, dengan 
pejalanekitarnya yang difungsikan 
sebagai jalan bagi pejalan kaki-
dan kendaraan kecepatan rendah.
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Pada Kawasan Empang 
penyelesaian penataan dibagi 
menjadi empat koridor, yaitu: 

1. Koridor Utama: yaitu koridor  
perdagangan dan kawasan 
konservasi. 

2. Koridor Periferi: Yaitu koridor 
yang bersisian langsung 
dengan sungai dan jalur 
kereta api. 

3. Koridor dalam: Yaitu 
koridor jalan lingkungan 
permukiman. 

4. Blok permukiman: Yaitu 
kawasan permukiman 
kepadatan  sedang pada 
kawasan empang.
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KAWASAN ALUN-ALUN  

Panduan

•  Menjadikan Alun alun sebagai 
ruang terbuka aktif

•  Membuka akses untuk Publik

•  Memperkuat kawasan alun- 
alun sebagai landmark kawasan 
dengan menambahkan penanda 
dengan ukuran besar agar dapat 
menarik perhatian masyarakat.

• Menyediakan jalur pejalan kaki 
yang baik di sekitar alun -alun

AREA SEMPADAN SUNGAI 
CISADANE

Panduan: Untuk menghindari 
berubah fungsinya sempadan 

sungai sebagai tempat tinggal 
maka proses desain promenade 
bagi pejalan kaki pada sisi 
sempadan sungai dapat 
diberlakukan
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lan Cisadane

Panduan:  Mengembalikan 
kembali fungsi dari sempadan 
sungai cisadane yang 
dipergunakan oleh masyarakat 
sebagai tempat tinggal. Proses ini 
dilakukan untuk merubah guna 
lahan agar sesuai dengan aturan 
yang berlaku, selain itu juga 
menjaga kawasan lindung yang 
berada pada kawasan.

SEMPADAN SUNGAI CISADANE 

Panduan : Memberikan street 
furniture seperti bangku dan 
lampu taman agar sempadan 
sungai menjadi  area terbuka yang 

hidup dan nyaman digunakan 
oleh masyarakat. - memberikan 
elemen pengaman seperti pagar 
untuk menjaga keselamatan 
masyarakat. - pada area yang 
memiliki kecenderungan mudah 
longsor, ruang terbuka sempadan 
sungai yang dibuat adalah 
ruang terbuka pasif sehingga 
tidak banyak masyarakat yang 
berkegiatan pada area tersebut. - 
memberikan marka tanda bahaya 
pada area yang mudah longsor.
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Rencana Investasi

Rencana investasi ini diharapkan 
dapat menjadi alat mobilisasi 
dana investasi masing-masing 
pemangku kepentingan dalam 
pengendalian pelaksanaan sesuai 
dengan kapasitas dan perannya 
dalam suatu sistem wilayah yang 
disepakati bersama, sehingga 
dapat mencapai kerjasama untuk 
mengurangi berbagai konflik 
kepentingan dalam investasi / 
pembiayaan. Selain itu rencana 

investasi ini dimaksudkan untuk 
mengatur upaya percepatan 
penyediaan dan peningkatan 
kualitas pelayanan prasarana dan 
sarana dari kawasan perencanaan. 
Sumber-sumber pembiayaan 
yang diperlukan dalam rangka 
pembangunan kawasan bisa 
berasal dari pemerintah pusat, 
pemerintah propinsi, pemerintah 
kota, bantuan luar negeri, swasta, 
dan swadaya masyarakat. 
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Proyek

1. Koridor Raden Saleh

a. Penataan Street Furniture (Lampu, Bangku)

b. Penataan Jalur Pejalan Kaki

c. Peningkatan utilitas kawasan dan persampahan

d. Pengadaan RTH jalur jalan

2. Koridor Jalan Empang – Sekitar Alun-alun

a.  Penataan Street Furniture (lampu, bangku)

b. Penataan jalur pejalan kaki

c.  Perubahan jenis material permukaan koridor jalan

d. Peremajaan tampilan fasade bangunan cagar budaya

e.  Pengadaan RTH Jalur Jalan

f.  Peningkatan kualitas RTH alun-alun

3. Koridor jalan Lolongok  

a. Penataan Street Furniture (lampu)T

b. Penataan Jalur Pejalan kaki

c. Pengadaan RTH jalur jalan 

d. Peningkatan utilitas kawasan dan persampahan

4. Koridor Jalan Sedane

a. Penataan Street Furniture 

b. Pentaaan Jalur  pejalan kaki

c. Pengadaan RTH Sempadan

d. Peningkatan utilitas kawasan dan persampahan

5. Koridor Jalan Ir. H. Juanda 

a. Penataan Street Furniture

b. Penataan Jalur pejalan Kaki

c. Peningkatan utilitas dan persampahan
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Pembangunan Park and Ride  
Kawasan Suryakencana

Lokasi 

Jalan Suryakencana (Kota Pusaka) 

Peluang Pasar/Prospek

Pengadaan Peralatan Parkir 
Meter, Infrastruktur lahan parkir 
pendukung Kota Pusaka

Kebutuhan Lahan

1.887 meter

Utilities

Akses untuk kebutuhan utilities 
seperti Air, Listrik, Telephone dan 
Gasa Alam sudah tersedia.

Perkiraan Investasi 

- Estimasi Nilai 
Investasi :  Rp. 4.741.120,00      
(USD.341.081,77))

Dukungan Studi 

Telah dilakukan perhitungan 
estimasi nilai investasi pada 
masing-masing ruas jalan yang 
ditawarkan 

Profibilitas Finansial 

- IRR :  Cashflow Rp. 
2.152.183.200/Tahun (USD 
154.833,00)

- NPV  :  Rp.   231.900.000,00 
(USD 16.683.453,24)

- Payback Period  :  4 tahun 6 
Bulan

- BC Ration :  1,02

Pola Kerjasama

Pemanfaatan Sharing Cost 
Pemerintah Kota Bogor 71,27 % 
berupa lahan Parkir 1.887 M2

Kontak dan Koordinasi

Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu dan Penanaman Modal 
(BPPTPM) Kota Bogor

Jl. Kapten Muslihat No.21 Telp/
Fax (0251) 8356167,8321075, ext 
240,243,285

Website www.bppt.kotabogor.
go.id
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Kemudahan transportasi menuju 
Kota Bogor membuat banyak 
masyarakat dari    luar Kota 
Bogor datang untuk menikmati 
berbagai bentuk wisata alam, 
kuliner dan belanja di dalam kota. 
Peningkatan jumlah wisatawan 
ini telah meningkatkan roda 
perekonomian masyarakat 
Kota Bogor dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Akan 
tetapi masih terdapat  jaringan 
jalan dan tata ruang kota yang 
ada belum mampu untuk 
mendukung kenyamanan bagi 
para wisatawan. Perubahan 
tata ruang daerah sekitar dan 
kebijakan daerah penyangga 
sepanjang perbatasan dengan 
Kabupaten Bogor akan sangat 

Revitalisasi Kawasan Stasiun  
Bogor 

mempengaruhi pola pergerakan 
dan kebutuhan transportasi dalam 
Kota Bogor. Lebih kurang dari 
600.000 commuters bergerak 
setiap hari antara Bogor-Jakarta-
Bogor yang sebagaian besar 
harus melintasi pusat Kota Bogor 
(Stasiun Bogor, Keliling KRB dan 
Terminal Baranangsiang). Kondisi 
ini tentu menjadi dasar berpikir 
bagi Pemerintah Kota Bogor dan 
stake holder lainnya khususnya 
PT. KAI untuk bisa memberikan 
pelayanan terbaik khususnya 
pada aspek  kenyamanan dan 
kemudahan bagi masyarakat 
penggun , salah satu bentuk dari 
langkah ini adalah dilakukannya 
revitalisasi fasilitas publik 
terhadap kawasan stasiun Bogor 
yang bertujuan untuk menjadi 
suatu kawasan yang terpadu.

Entry Stasiun Selatan Jl.Mayor Oking
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Entry stasiun selatan Jl. Kapten Muslihat 
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Revitalisasi Kawasan  
Plaza Bogor 

Revitalisasi kawasan Plaza Bogor 
merupakan salah satu bentuk 
rencana Pemerintah Kota Bogor 
dalam mewujudkan kawasan 
yang memberikan berbagai 
kemudahan dan kenyamanan bagi 
masyarakat Kota Bogor maupun 

wisatawan yang akan berkunjung 
ke Bogor, pelaksanaan revitalisasi 
ini lebih kepada penyediaan 
lahan parkir (Park and Ride ) dan 
fasilitas lainnya  publik lainnya 
yang mendukung pariwisata 
khususnya bagi wisatawan yang 
saat ini kuantitasnya sangat tinggi.

Fungsi setelah Revitalisasi : Gedung parkir, Pasar 
Ekonomi Kreatif dan Pusat Kuliner, Pemindahan 
Pasar Bogor ke Rancamaya

Fungsi saat ini : Pasar basah & Departement Store

Rencana Revitalisasi Plaza Bogor
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PENUTUP 
Penanaman modal atau investasi merupakan sarana untuk 
mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat di daerah. Pengaturan investasi merupakan 
kewenangan daerah untuk mengolah potensi dan peluang investasi 
yang di miliki oleh Daerah. Adanya pemahaman yang kuat mengenai 
arti pentingnya investasi atau penanaman modal telah mendorong 
Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Bogor untuk melakukan 
berbagai cara dalam meningkatakan peluang bagi penanaman modal 
salah satunya adalah melalui promosi yang masif dilakukan. 

Semangat Pemerintah Kota Bogor dalam melakukan berbagai usaha            
guna memperoleh investasi dilaksanakan melalui langkah-langkah 
dan agenda-agenda yang jelas dan komprehensif termasuk dengan 
diterbitkannya Buku Profil dan Peluang Investasi. Diharapkan Buku Profil 
dan Peluang Investasi Kota Bogor ini dapat memberikan gambaran yang 
jelas tentang berbagaI arah kebijakan, strategi serta profil dan peluang 
investasi yang ada di wilayah Kota Bogor.

Melalui kebijakan yang tepat, pengaturan dan regulasi yang jelas, 
pelayanan perizinan yang responsif  diharapkan  memberikan dampak 
yang positif  terhadap peningkatan nilai realisasi investasi dan 
memberikan gambaran bahwa Kota Bogor adalah sebuah Kota yang 
atraktif dan dinamis dalam berbisnis dan berinvestasi. 
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