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     ARTIKEL 

 

MATARAM - Pemerintah Provinsi NTB 

melalui Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 

NTB menyelenggarakan Rapat Evaluasi 

Penyelesaian Masalah PT. Bali  Seafood 

Internasional (PT. BSI) di Hotel Lombok 

Plaza Mataram (6/4). Rapat dihadiri oleh 

Tim Satuan Tugas Percepatan Investasi 

Provinsi NTB yang terdiri dari Polda NTB, 

Wakajati NTB, Korem 162 Wira Bhakti, Biro 

Hukum Setda Provinsi NTB, Inspektorat 

Provinsi NTB, BPKAD Provinsi NTB, 

Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, Satpol 

PP Provinsi NTB serta Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi NTB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT. BSI adalah Perusahaan milik investor 

Amerika  (Jerry Knechet) yang membuat 

pabrik pengolahan ikan bertaraf 

internasional di lahan Pemprov NTB yang 

berlokasi di kawasan Teluk Santong, 

Kecamatan Plampang Kabupaten 

Sumbawa. 

Kepala DPMPTSP Provinsi NTB, Ir. H. 

Mohammad Rum, MT yang bertindak 

selaku Ketua Satgas Percepatan Investasi 

Provinsi NTB memimpin langsung rapat 

tersebut. Pak Rum menyampaikan 

"Pemprov NTB telah berkoordinasi dengan 

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi 

Penanaman Modal (BKPM) RI dan Pokja 

Percepatan Investasi yang ada di 

Pemerintah Pusat untuk menyelesaiakn 

permasalahan investasi melalui Satgas 

Provinsi". 

Pemutusan kerja sama ini sebagai bagian 

akhir dari proses panjang yang telah 

dijalankan oleh Pemprov NTB. Pemprov 

NTB telah melayangkan somasi ketiga 

kepada PT. BSI untuk melakukan upaya 

lanjutan, Tim Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi NTB juga telah menelusuri alamat 

Perusahaan Investor yang berlokasi di Bali, 

namun domisili pada alamat tersebut tidak 

ditemui. Dan akhirnya pemutusan kontrak 

Pemerintah Provinsi NTB  
memutuskan kerjasama dengan PT. BSI 

Gambar : Teluk Santong 
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dinilai sebagai keputusan yang tepat untuk 

menyelamatkan dan menjaga aset daerah. 

"Dengan adanya pemutusan kontrak dan 

mencabut izin usaha investasi, lokasi pabrik 

pengolahan ikan di kawasan Teluk Santong 

menjadi kekuasaan penuh pemprov 

sehingga kita gampang untuk mencari 

investor yang baru untuk dapat 

meningkatkan realisasi investasi" ujar Pak 

Rum. 

Perlu untuk diketahui, pada tahun lalu 

pemerintah menargetkan investasi sebesar 

12 triliun di NTB dan realisasi investasi 

tahun 2021 melampaui target yakni sebesar 

14 triliun rupiah. Sementara target investasi 

di NTB tahun 2022 sebesar 18,5 triliun 

rupiah, karena dilihat dari trend realisasi 

investasi dari tahun 2020 sampai 2021 

mengalami peningaktan. Harapannya 

dengan pemutusan kontrak dengan PT. BSI 

akan menjadi hal baru dalam 

perkembangan investasi di Provinsi NTB. 

 

 

Hasil rapat dituangkan dalam berita acara 

yang di tandatangi bersama oleh tim untuk 

kemudian dilanjutkan sebagai laporan ke 

Gubernur dan Kementerian Investasi/ 

Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(BKPM) Republik Indonesia. 

 

 

 

 

Cukup banyak potensi sumber daya alam di 

Kecamatan Plampang yang dapat 

dieksploitasi. Selain kekayaan laut dengan 

melimpahnya biota laut, sektor peternakan 

berupa kerbau dan sapi, pertambakan 

maupun perkebunan dapat dimanfaatkan 

secara optimal. Keberadaan padang 

pengembalaan misalnya, masih sangat luas 

dan dapat dimanfaatkan untuk 

mengembangbiakkan ternak.  

Pemutusan kontrak PT. BSI membuka 

kesempatan bagi para investor untuk dapat 

datang, melihat keunikan dan berbagai 

potensi yang ada di Sumbawa. Pemprov 

NTB terus berkomitmen memberikan karpet 

merah bagi para investor yang akan 

berinvestasi di Provinsi NTB dengan cara 

memberikan dukungan dan kemudahan 

berinvestasi sesuai dengan ketentuan yang 

ada, serta memberikan fasilitisi ataupun 

insentif bagi investor agar lebih mudah 

dalam menjalankan investasi nya. 

NTB Ramah Investasi!!! 

Gambar : Pak Rum memimpin Rapat Evaluasi 

Gambar : Kepala DPMPTSP Prov. NTB  
    menyampaikan hasil rapat 


