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3.1

ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI

Identifikasi Pemasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan SKPD
Dalam

menjalankan

tugas

pokok

dan fungsinya,

BPMPTSP

Kabupaten

Purwakarta menghadapi berbagai permasalahan dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat, beberapa permasalahan pelayanan tersebut adalah sebagai
berikut :
1.

Masih adanya keterlambatan dalam penyelesaian perijinan.

2.

Masih adanya sebagian kewenangan yang belum mendukung prinsip Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

3.

Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus ijin dalam menjalankan
usahanya.

3.1

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
DaerahTerpilih
Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan
dan peluang yang terangkum pada isu strategis yang telah diuraikan pada Bab IV
dan mengacu pada arah pembangunan tahap ketiga pembangunan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten PurwakartaTahun
2005-2025

serta

memperhatikan

Visi

Misi

Kepala

Daerah

terpilih

yang

dikampanyekan pada saat pemilhan umum Kepala Daerah, juga sebagai antisipasi
untuk menjawab permasalahan umum daerah dimasa mendatang, maka Visi
Pembangunan Jangka Menengah Periode 2013-2018 adalah sebagai berikut :
"PURWAKARTA BERKARAKTER”
Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 ini menjadi
arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara
pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di
Kabupaten

Purwakarta.

Adapun

Penjelasan

dari

Visi

“PURWAKARTA

BERKARAKTER” ini adalah merupakan pola pembangunan terintegrasi yang
didasarkan pada persenyawaan nilai dasar tanah, air, udara dan matahari sebagai
basis penciptaan manusia yang tercermin dari tata kota dan bangunan, tata kelola
pemerintahan, tata kehidupan masyarakat yang berorientasi pada kemanunggalan,
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keparipurnaan dan kemuliaan sebagai bentuk pertanggungjawaban keterwakilan
manusia di muka bumi yang dipilih oleh Allah SWT sebagai makhluk yang istimewa.
Secara harfiah Misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam
upaya mewujudkan visi. Dengan merujuk ketentuan yang sama seperti di awal Bab
ini, Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi. Kalimat misi mengandung makna yang menggambarkan
kebutuhan, keinginan dan harapan prioritas masyarakat dalam rangka pencapaian
visi.
Pernyataan misi disampaikan agar tidak terjadi multi tafsir atau salah tafsir
mengenai maksud dan tujuan yang terkandung didalamnya, berkaitan dengan batas
dan maksud realistis yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan,
keinginan

dan

harapan

masyarakat.

Pernyataan

misi

bertujuan

untuk

mengkomunikasikan eksistensi dan arah yang ingin dituju.
Misi Pertama : Mengembangkan Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal
Yang Bernilai Religiusitas, Berorientasi pada Keunggulan
Pendidikan,
Pemerataan

Kesehatan,
Ekonomi

Kesejahteraan

Yang

Berkeadilan

Sosial
Bagi

dan

Seluruh

Masyarakat.

Pengertian dari Misi ini adalah pengembangan pembangunan yang berbasis
kearifan lokal yang bernilai religiusitas yang dapat ditempuh dengan meningkatkan
aksesibilitas dan kualitas pendidikan, meningkatkan peran aktif seluruh stakeholders
dalam pembangunan mental masyarakat, meningkatkan dan tetap mempertahankan
nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pembangunan di
sektor ekonomi yang berkelanjutan.

Adapun prioritas dan program pembangunan Pemerintah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2013-2018 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi
BPMPTSP adalah:
Pengembangan Program Investasi Melalui Penguatan dan Pembukaan
Kawasan Industry Baru Meliputi Kecamatan Bungursari, Campaka, Cibatu,
Babakan Cikao, Jatiluhur, Sukatani, Plered, Tegalwaru, Serta Pengembangan
Kawasan Kota Hijau (Green City) di Kecamatan Pondoksalam, Sukatani,
Darangdan, Bojong dan Wanayasa, melalui :
a)

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

b)

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perijinan.

c)

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

Faktor penghambat dan Pendorong Pelayanan dapat dilihat pada tabel (III)
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1.3.

Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, ada beragam persoalan dan
kondisi yang dihadapi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bila
dipetakan, beragam persoalan tersebut bisa berupa hambatan (kendala), kelemahan, dan
kekuatan organisasi.
Namun, dengan keterbatasan dan kekuatan yang dimiliki, BPMPTSP
berusaha untuk menciptakan berbagai peluang positif untuk meningkatkan ritme dan
kinerja organisasi.
Adapun permasalahan dan upaya pemecahannya diantaranya sebagai
berikut :
1. Kurangnya sarana dan prasarana kantor. Upaya pemecahan masalah ini dengan
optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana yang ada, namun pengadaan
sarana dan prasarana yang belum ada diharapkan dapat terpenuhi pada tahuntahun mendatang.
2.

Masih terbatasnya kemampuan SDM BPMPTSP untuk memberikan pelayanan
perijinan yang optimal kepada masyarakat/sesuai dengan standar mutu pelayanan
prima dan SDM yang memiliki keahlian dibidang Teknologi Informasi dan Bahasa
Asing. Upaya pemecahannya dengan mengajukan tambahan pegawai yang
sesuai kebutuhan dan mengikutsertakan pegawai dalam berbagai diklat dan
kursus bahasa asing.

3. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan promosi investasi dan potensi
unggulan daerah, sehingga banyak event-event pameran yang tidak dapat diikuti.
Upaya pemecahannya berupaya mengusulkan peningkatan anggaran baik dari
APBD Kabupaten Purwakarta maupun sharing anggaran dari propinsi/pusat.
4. Masih kurangnya kesadaran perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten
Purwakarta (PMA maupun PMDN) untuk menyampaikan data LKPM sehingga
data investasi kurang akurat. Upaya pemecahannya dengan sistem jemput bola
langsung penyampaian data LKPM ke perusahaan.
5. Adanya ijin-ijin tertentu (IMB dan SIPA) yang memerlukan rekomendasi teknis dari
instansi terkait, sehingga memperlambat proses perijinan. Upaya pemecahannya
meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.
6. Belum adanya database perijinan yang akurat dan akuntabel.
7. Belum adanya petugas khusus yang menangani Informasi dan teknologi.
8. Banyaknya ijin yang belum/tidak diambil oleh pemohon sehingga menimbulkan
piutang retribusi, upaya pemecahannya dengan memberikan pemberitahuan
melalui telepon, surat teguran dan/atau mengantar ijin kepada pemohon dan
menghapuskan piutang yang tidah dapat ditagih.
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Dalam RJPMD dijelaskan bahwa isu-isu strategis mengenai permasalahan
pembangunan di Kabupaten Purwakarta di bidang penanaman modal adalah Belum
Optimalnya pelayanan perijinan sehingga pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan
dan harapan masyarakat. Oleh karena itu dalam upaya melaksanakan Tugas Pokok dan
Fungsi BPMPTSP tersebut, Aparaturnya harus berkemampuan tinggi dan profesional
dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, terbebaskan dari KKN (Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme) dan transparan dalam melakukan segala sesuatu kegiatan.
Beberapa isu yang berkaitan dengan pencapaian Visi dan Misi BPMPTSP
Kabupaten Purwakarta, baik yang sifatnya internal maupun yang eksternal harus dapat
dicarikan cara untuk menyelesaikannya sehingga tercipta satu strategi yang tepat dalam
mewujudkannya. Isu-isu strategis tersebut adalah :
1. Belum optimalnya fungsi pelayanan perijinan kepada masyarakat.
2. Belum optimalnya realisasi investasi.
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