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BAB I PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan 

dokumen perencanaan jangka panjang  didasarkan pada Peraturan 

Presiden No. 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman 

Modal (Perpres RUPM).  

Perpres RUPM tersebut merupakan pelaksanaan dari ketentuan 

yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman  

Modal). 

Perpres RUPM terdiri dari 8 (delapan) pasal dan lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perpres RUPM  mempunyai 

fungsi yang dapat mensinergikan dan mengoperasionalisasikan 

seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak terjadi tumpang tindih 

dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan. 

Secara substansi dalam Pasal 6 Perpres RUPM menyebutkan 

bahwa evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) 

tahun. Selanjutnya dalam Perpres RUPM disebutkan mengenai 

perlunya lembaga koordinasi penanaman modal kementerian 

teknis/sektor terkait, pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/kota yang memiliki visi yang sama mengenai pembagian 

urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan 

pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal serta 

koordinasi yang efektif di antara lembaga-lembaga tersebut. 

Perpres RUPM mendorong perwujudan reformasi dalam 

pelayanan publik dengan membangun sistem Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang kemudian berubah 
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menjadi penyelenggaraan pelayanan satu atap (one stop service) yang 

lebih cepat, efektif dan akomodatif terhadap investor. 

Sistem pelayanan one stop service merupakan salah satu daya 

tarik bagi penanam modal untuk menanamkan modal di Indonesia 

karena jika dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya 

yang berbelit, kurang efektif, tidak efisien dan berbiaya mahal. Hal ini 

akan memberikan suatu pelayanan yang jauh tertinggal dari dinamika 

dunia usaha yang menginginkan serba murah dan sederhana, 

kondusif, nyaman dan ada kepastian hukum dalam berusaha, yang 

pada giliranya akan mendukung iklim penanaman modal yang kondusif 

dan menarik bagi para penanam modal. 

Substansi Perpres RUPM juga memberikan arahan yang cukup 

jelas mengenai pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk 

penanaman modal dengan menyusun kriteria:  

a. kesehatan;  

b. moral;  

c. kebudayaan;  

d. lingkungan hidup;  

e. pertahanan dan keamanan nasional; dan  

f. kepentingan nasional lainnya.   

Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal tersebut, 

memperlihatkan bahwa Pemerintah Indonesia secara normatif memiliki 

kebijakan yang berorientasi pada perlindungan terhadap rakyat dan 

kepentingan nasional lebih utama dibandingkan kepentingan bisnis 

semata.   

Sementara itu, untuk kebijakan penanaman modal untuk bidang 

usaha terbuka dengan menetapkan kriteria kepentingan nasional 

meliputi:  
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a. perlindungan sumber daya alam;  

b. perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah 

dan koperasi;  

c. pengawasan produksi dan distribusi;  

d. peningkatan kapasitas teknologi;  

e. peningkatan partisipasi modal dalam negeri; dan  

f. kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah. 

Kebijakan Pemerintah yang dipilih berdasarkan adanya 

penanaman modal yang tertutup dan terbuka sebagaimana disebutkan 

di atas, diharapkan tidak akan terjadi tumpang tindih dengan 

penetapan prioritas dari sektor-sektor yang akan dipromosikan oleh 

masing-masing institusi terkait.  

Substansi penting lainnya yang tercantum dalam Perpres 

RUPM menginginkan persebaran penanaman modal lebih masif 

melalui cara: 

a. pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di luar Pulau Jawa; 

b. pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman 

modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di luar 

Pulau Jawa;  

c. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis melalui 

pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pengembangan 

Koridor Ekonomi Indonesia (KEI);  

d. pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru 

dan terbarukan di luar Pulau Jawa; dan  

e. percepatan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa dengan 

mengembangkan pola kerjasama.  

Perpres RUPM mempunyai arah kebijakan penanaman modal 

berupa kebijakan strategis meliputi kebijakan strategis di bidang: 

a. pangan;  
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b. infrastruktur; dan  

c. energi yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan 

kuantitas penanaman modal.  

Kebijakan pengembangan penanaman modal pada bidang 

pangan, infrastruktur dan energi yang tercantum dalam Perpres RUPM 

di atas,  harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi 

berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan Indonesia. 

Substansi lain dari Perpres RUPM adalah menetapkan sasaran 

penanaman modal dalam bidang pangan dilakukan untuk 

mewujudkan:  

a. swasembada beras berkelanjutan;  

b. swasembada dan pengekspor jagung berdaya saing kuat;  

c. mengurangi ketergantungan impor dan swasembada kedelai; dan 

swasembada gula berkelanjutan; dan seterusnya. 

Kebijakan Pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam 

Perpres RUPM merupakan dokumen inti dalam bidang penanaman 

modal agar dapat di implementasikan secara sistematis, terukur dan 

masif (meluas). 

Kebijakan penanaman modal sebaimana yang tercantum dalam 

Perpres RUPM di atas, untuk lebih mendetailkan maka diterbitkan 

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RUPM, RUPMP dan 

RUPMK (Perka BKPM) yang menyebutkan  terdapat  tujuh arah 

kebijakan penanaman modal, yaitu:   

a. perbaikan iklim penanaman modal;  

b. mendorong persebaran penanaman modal;  

c. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi;  
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d. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green 

investment);  

e. pemberdayaan usaha mikro dan koperasi;  

f. pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal; 

dan  

g. promosi penanaman modal. 

Regulasi mengenai RUPM di atas, merupakan perwujudan 

kebijakan Pemerintah mengenai penanaman modal diberikan amanah 

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Perpres RUPM menyebutkan:  

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan 
Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri/Kepala Lembaga 
Pemerintah Non Kementerian, Gubernur, dan Bupati/ Walikota 
sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. 
 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Perpres RUPM di atas, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten/kota  

mengimplementasikan regulasi penanaman modal di Indonesia 

dengan mendasari pada landasan yuridis yang mengatur mengenai 

pemerintah daerah yang didasarkan semangat otonomi daerah 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (UU Pemda) mengarahkan percepatan 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, 

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta 

peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip 

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan 

suatu daerah, sehingga setiap Pemerintah Daerah dituntut harus bisa 

mengembangkan beragam potensi yang dimiliki daerahnya. 

Selain secara normatif, terdapat pula ketentuan dalam Pasal 4 

ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana 

Umum Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa pemerintah 

kota/kabupaten menyusun Rencana Umum Penanaman Modal 
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(RUPM) kabupaten/kota yang mengacu pada RUPM, RUPM provinsi, 

dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota. 

Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu bagian integral dari 

pemerintahan nasional memiliki keterbatasan dalam pembangunan 

daerah karena porsi terbesar penanaman modal diharapkan berasal 

dari pihak masyarakat (swasta) baik dalam negeri maupun luar negeri 

yang diharapkan juga mempunyai multiflier effects yang luas dalam 

perekonomian antara lain terjadinya:  

a. peningkatan lapangan kerja;  

b. peningkatan nilai tambah devisa, pajak; dan  

c. peningkatan bidang lainnya. 

Keinginan menyusun RUPM Kabupaten Purwakarta selain 

dalam rangka menarik swasta untuk menanamkan  modal yang lebih 

terencana dalam kegiatan penanaman modal juga sesuai dengan 

kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Purwakarta. Namun demikian Pemerintah Daerah Kabupaten 

Purwakarta dalam tahap penyusunan RUPM Kabupaten Purwakarta 

wajib memperhatikan dan mengharmonisasikan dengan:  

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Purwakarta; 

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan  

c. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta; dan 

d. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTRW) Kabupaten 

Purwakarta. 

Selain itu, RUPM Kabupaten Purwakarta pada implentasi, wajib 

menyesuaikan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten 

Purwakarta.  
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 Visi Kabupaten Purwakarta :“Mewujudkan Purwakarta 

Istimewa”. Kemudian dijabarkan dalam misi Kabupaten Purwakarta  

yaitu sebagai berikut: 

a. meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan 

sosial; 

b. meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan 

professional; 

c. mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan 

pariwisata; dan 

d. mengembangkan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis desa. 

Berdasarkan pada uraian di atas, Pemerintah Daerah 

Kabupaten Purwakarta bermaksud menyusun Peraturan Bupati 

tentang RUPM Tahun 2020-2025. 

 

B. Dasar Hukum Peraturan Bupati Tentang RUPM Kabupaten 

Purwakarta  Tahun 2020-2025 

Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam kontek 

untuk melaksanakan amanah Perpres tentang RUPM dan Peraturan 

Kepala BKPM tentang RUPM sebagaimana yang telah diuraikan di 

atas, menilai perlunya mencantumkan dasar hukum sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal; 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

PerseroanTerbatas; 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi 

Pemerintah; 

6. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2008 Tentang Pedoman 

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan PM di Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian 

Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah; 

9. Peraturan Presiden No. 16 Tahun  2012 Tentang Rencana Umum 

Penanaman Modal; 

10. Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang 

Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan 

Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 

11. Peraturan Kepala BKPM RI No. 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), 

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) dan 

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.21 Tahun 2011 Tentang 

Penanaman Modal; 

13. Peraturan Gubernur No. 80 Tahun 2013 Tentang RUPMP Jawa 

Barat. 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Purwakarta; 

15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang 

Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Nonperizinan Kepada 

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu 
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C. Maksud dan Tujuan 

Maksud dari Kajian Naskah Akadamik RUPM Kabupaten 

Purwakarta: 

1. melaksanakan amanah Perpres No. 16 Tahun 2012 tentang RUPM; 

dan  

2. memberikan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan 

pihak lain yang berhubungan dengan penanaman modal. 

Sedangkan tujuan Naskah Akademik RUPM Kabupaten 

Purwakarta:  

1. terwujudnya integritas dan konsistensi arah perencanaan 

pembangunan di bidang penanaman modal, khususnya  antara 

RUPM, RUPM Provinsi dan RUPMK serta dokumen perencanaan 

pembangunan lainnya; dan 

2. sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta 

dalam penyusunan Peraturan Bupati Tentang RUPM Kabupaten 

Purwakarta. 

 

D. Sasaran  

Sasaran ditetapkannya penyusunan RUPMK Purwakarta mulai 

2020 sampai dengan tahun 2025 diharapkan dapat memberikan 

dampak terhadap:  

1. pemanfaatan RUPMK Purwakarta sebagai pedoman untuk 

menyusun Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Purwakarta; dan 

2. terbangunnya sinergitas dokumen perencanaan penanaman modal 

dengan: 

a. RUPM Pemerintah Pusat; dan  

b. RUPM Provinsi Daerah Jawa Barat; 
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c. Rencana strategis Kementerian/Lembaga;  

d. Rencana strategis Perangkat Daerah  Pemerintah Provinsi 

Jawa Barat; dan  

e. Rencana strategis Perangkat Daerah  Pemerintah Kabupaten 

Purwakarta. 

 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penanaman modal di Kabupaten Purwakarta, 

meliputi:  

1. prioritas pengembangan potensi; 

2. arah kebijakan penanaman modal; dan 

3. peta panduan (roadmap) implementasi RUPM di Kabupaten 

Purwakarta dari tahun 2020-2025. 

 

F. Masukan 

Potensi dan kondisi umum penanaman modal di Kabupaten 

Purwakarta dapat memberikan kontribusi penanaman modal bagi 

daerah baik dari aspek ekonomi, sosial budaya, kondisi kelembagaan 

dan isu strategis. 

 

G. Keluaran 

Kajian ini diharapkan menghasilkan output atau keluaran 

berupa dokumen dokumen penyusunan naskah akademik sebagai 

langkah awal untuk penyusunan rancangan Peraturan Bupati 

Purwakarta sebagaimana diamanatkan oleh Perpres RUPM dan Perka 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal 

Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten 

Purwakarta  beserta lampirannya. 
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H. Sistematika Penulisan 

Sistematika naskah akademik ini berdasarkan pada pedoman 

naskah akademik sebagaimana yang diatur dalam Perpres RUPM 

Kabupaten Purwakarta, meliputi: 

1. BAB I PENDAHULUAN  

Menguraikan: (a) latar belakang: (b) dasar hukum; (c) maksud dan 

tujuan; (d) sasaran; (e) ruang lingkup; (f) masukan dan keluaran; 

dan (g) sistematika penulisan. 

2. BAB II POTENSI DAN REALITAS  

Berisi potensi dan kondisi umum penanaman modal, kontribusi 

penanaman modal untuk pembangunan ekonomi sosial dan 

budaya, kondisi kelembagaan penanaman modal dan isu strategis  

mengenai penanaman modal di Kabupaten Purwakarta. 

3. BAB III VISI DAN MISI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  

Memuat Visi dan Misi Rencana Umum Penanaman Modal 

Kabupaten Purwakarta. 

4. BAB IV KEBIJAKAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

PENANAMAN MODAL  

Berisi gambaran mengenai kebijakan umum, kebijakan pendukung 

dan arahan operasional kebijakan serta strategi penyelengaraan 

penanaman modal berdasarkan hasil analisa data dengan 

mengacu pada tujuh arah kebijakan penanaman modal dalam 

RUPM meliputi:  

a. perbaikan iklim penanaman modal;  

b. persebaran penanaman modal;  

c. fokus pengembangan pangan;  

d. infrastruktur, dan energi;  

e. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green 

investment);  
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f. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, 

pemberian fasilitas, kemudahan; dan  

g. insentif penanaman modal dan promosi penanaman modal. 

5. BAB V INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN DAN 

PELUANG  

Berisi mengenai analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman terkait proses transformasi potensi manfaat ekonomi, 

sosial, dan lingkungan sumber daya menjadi barang dan jasa 

dalam mendukung hidup dan kehidupan kesejahteraan masyarakat 

di Kabupaten Purwakarta dan sintesis hasil analisa yang 

merupakan butir-butir dasar arahan skenario. 

6. BAB VI KONTRIBUSI MANFAAT EKONOMI, SOSIAL DAN 

LINGKUNGAN  BIDANG PENANAMAN MODAL PADA 

PEMBANGUNAN  

Berisi mengenai kontribusi berupa manfaat dari bidang ekonomi, 

sosial dan lingkungan pada pembangunan Kabupaten Purwakarta. 

7. BAB VII PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI 

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL 

Berisi tahapan pelaksanaan RUPMK disusun dalam 5 (lima) tahap 

yang dilakukan secara simultan dan saling berkaitan satu dengan 

lainnya. 

8. BAB VIII PENUTUP  

Berisi kesimpulan berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, 

dan rekomendasi. 
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BAB II POTENSI DAN REALITAS PENANAMAN MODAL 

 

A. Potensi dan Kondisi Umum Penanaman Modal Kabupaten 

Purwakarta 

1. Potensi Umum Penanaman Modal 

1.1. Potensi Minat Investasi PMA dan PMDN 

 Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu pemerintah 

daerah yang masuk dalam kategori 5 terbesar dalam proses 

pertumbuhan investasi di Jawa Barat. Kabupaten Purwakarta 

mengalami pertumbuhan investasi yang sangat signifikan baik 

berupa investasi PMA maupun PMDN. Dengan posisi strategis 

dan dinamis di Jawa Barat yang dilintasi urat nadi perdagangan, 

transportasi dan ekonomi secara nasional, Pemerintah Kabupaten 

Purwakarta saat ini tengah menggeliat membangun berbagai 

infrastruktur dan sufrastruktur melalui berbagai sektor 

pembangunan. 

Dalam Semester I Tahun 2019 dari realisasi investasi di Jawa 

Barat sebesar Rp. 25,76 triliun, Kabupaten Purwakarta menempati 

peringkat lima  besar dari kelompok tujuh besar realisasi investasi 

Kabupaten/Kota yang paling diminati oleh para investor PMA  yaitu 

selengkapnya:  

a) Kabupaten Bekasi sebesar 34,70%;  

b) Kabupaten Karawang sebesar 23,99%;  

c) Kabupaten Bandung sebesar 8,89%;  

d) Kota Bandung sebesar 8,13%;  

e) Kab. Purwakarta sebesar 6,71%; 

f) Kota Bekasi sebesar 5,34%; dan 

g) Kota Depok sebesr 4,51%. 
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Sedangkan untuk PMDN dengan realisasi investasi pada 

triwulan I sebesar Rp.11,56 triliun, Kabupaten/Kota yang paling 

diminati yaitu:  

a) Kabupaten Bekasi sebesar 63,39%;  

b) Kota Bekasi sebesar 9,55%;  

c) Kabupaten Karawang sebesar 7,61%;  

d) Kabupaten Majalengka sebesar 3,85%; 

e) Kabupaten Bogor sebesar 3,83%.  

f) Kota Bogor sebesar 2,51%; dan 

g) Kota Bandung sebesar 2,08%. 

Merujuk pada uraian di atas, memperlihatkan bahwa 

Kabupaten Purwakarta tidak termasuk PMDN yang paling diminati. 

Tentu saja ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Purwakarta dalam mengembangkan potensi sebagai 

kabupaten yang diminati oleh PMDN. 

 

1.2. Realisasi Penanaman Modal di Kabupaten Purwakarta 

Keberadaan Purwakarta menjadi pilihan tersebut tampak dari 

perkembangan investasi PMA PMDN Jawa Barat  tahun 2010-

2018 berada pada peringkat 4 (empat) terbesar dari tujuh (7) 

kelompok lokasi  investasi terbesar di Jawa Barat, yaitu mencapai 

Rp. 47,67 triliun dari Rp. 725,21 triliun, seperti pada tabel 2.1.   

Konstribusi perusahaan PMA PMDN di Purwakarta dalam 

penyerapan investasi ini mencapai  sebesar 6,57% dan berada 

dibawah Kabupaten Bogor, dengan jumlah proyek/LKPM sebanyak 

1.756 buah dan menyerap tenaga kerja 128.392  orang.  
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P
er

in
gk

at
 

Kabupaten Investasi Proyek TKI

1 Kabupaten Bekasi 253.279.177.353.206      16.300    839.687     

2 Kabupaten Karawang 177.922.904.874.146      5.504      360.098     

3 Kabupaten Bogor 51.398.329.712.815        4.107      254.966     

4 Kabupaten Purwakarta 47.678.721.414.526        1.756      128.392     

5 Kota Bandung 41.290.010.555.142        1.202      46.267       

6 Kabupaten Cirebon 25.019.274.194.933        578        18.858       

7 Kota Bekasi 19.962.801.019.626        1.836      70.038       

8 Kabupaten Sukabumi 19.862.190.965.143        993        142.921     

9 Kabupaten Bandung 12.708.703.154.534        1.485      129.437     

10 Kota Bogor 12.158.704.122.572        488        13.823       

11 Kabupaten Majalengka 11.669.441.043.589        157        35.775       

12 Kota Depok 11.372.411.937.923        611        55.410       

13 Kabupaten Sumedang 10.363.427.706.827        335        72.325       

14 Kabupaten Subang 7.677.201.820.202          577        120.298     

15 Kabupaten Cianjur 5.788.769.487.466          323        33.748       

16 Kabupaten Bandung Barat 4.349.266.983.562          374        26.512       

17 Kabupaten Garut 3.993.971.663.331          167        12.204       

18 Kota Cimahi 3.026.766.317.364          299        21.861       

19 Kabupaten Indramayu 2.973.474.285.355          175        4.507         

20 Kota Cirebon 1.204.660.260.826          133        4.677         

21 Kabupaten Kuningan 728.037.434.240            103        2.668         

22 Kota Tasikmalaya 352.494.052.625            70          3.117         

23 Kabupaten Tasikmalaya 177.358.995.446            95          4.871         

24 Kota Sukabumi 111.521.205.363            32          2.830         

25 Kabupaten Ciamis 104.190.423.565            15          2.107         

26 Kabupaten Pangandaran 34.831.437.675              5            221            

27 Kota Banjar 3.080.000.000                28          4.145         

725.211.722.422.003      37.748    2.411.763    Total

P
e
ri
n
g
k
a
t 

Kabupaten Investasi (Rp. )
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s
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(%
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(%
)

R
a
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 T
K

I 

(%
)

1 Kabupaten Bekasi 253.279.177.353.206      34,92      43,18 34,82

2 Kabupaten Karawang 177.922.904.874.146      24,53      14,58 14,93

3 Kabupaten Bogor 51.398.329.712.815        7,09       10,88 10,57

4 Kabupaten Purwakarta 47.678.721.414.526        6,57       4,65 5,32

5 Kota Bandung 41.290.010.555.142        5,69       3,18 1,92

6 Kabupaten Cirebon 25.019.274.194.933        3,45       1,53 0,78

7 Kota Bekasi 19.962.801.019.626        2,75       4,86 2,90

8 20 Kabupaten/Kota Lainnya 108.660.503.297.609      14,98      17,13 28,75

725.211.722.422.003      100        100 100Total

Tabel 2.1 Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Jawa Barat Tahun 2010-

2018, Menurut Kabupaen/Kota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Bidang Data dan Informasi DPMPTSP Provinsi Jawa Barat (data telah diolah 
kembali) 

 

Tabel 2.2 Tujuh Besar Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Jawa Barat 

Tahun 2010-2018 Berdasarkan Kabupaten Kota 

Sumber : Bidang Data dan Informasi DPMPTSP Provinsi Jawa Barat (data telah diolah 
kembali) 

 

Dari aspek  realisasi proyek/LKPM dengan tingkat capaian 

realisasi investasi di atas, baru mencapai 4,65% dari keseluruhan 

proyek/LKPM Jawa Barat sebanyak 37.748 buah. Kemudian dari 

aspek penyerapan tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan 
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PMA PMDN dalam periode tahun yang bersangkutan, mencapai 

sebanyak 5,32% atau 128.392 orang dari sejumlah 2.411.763 

orang. 

 

Gambar 2.1 Tujuh Besar Realisasi Investasi PMA dan PMDN di 
Jawa Barat Tahun 2010-2018 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Bidang Data dan Informasi DPMPTSP Provinsi Jawa Barat (data telah 
diolah kembali) 

 

1.3. Potensi Penanaman Modal Sektoral 

1.3.1. Perikanan  

Pembangunan dibidang kelautan dan perikanan 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM ketersediaan 

sarana, prasarana dan sumber hayati di bidang Perikanan yang 

berwawasan lingkungan dan berorientasi pada peningkatan nilai 

tambah bagi petani ikan dan nelayan. 

Perikanan menurut Data BPS Kabupaten Puwakarta 

tahun 2018 menyumbangkan andil kedalam PDRB Kabupaten 

Purwakarta Tahun 2017 bersama Pertanian, Kehutanan 

sebesar 6,91%. Sementara kategori yang lainnya memberikan 

peranan dibawah 3 persen. 

Kontribusi Perikanan, Pertanian dan Kehutanan terus 

meningkat dalam empat tahun terakhir, dari semula Rp. 
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3.112.586,26 pada tahun 2014 menjadi Rp. 3.508.565,87 pada 

tahun 2015, dan meningkat lagi pada tahun 2016 menjadi Rp. 

3.935.280,97 dan tahun 2017 menunjukan peningkatan lagi 

sebesar Rp. 4.043.190,44.1 

Merujuk pada kecenderungan semakin meningkat 

sumbangan sektor pada perikanan pada PDRB dan diperkuat 

dengan adanya program jangka panjang dari pemerintah pusat 

menunjukan potensi pengembangan perikanan mempunyai 

prospek yang cukup baik sebagai potensi di Kabupaten 

Purwakarta.  

 
1.3.2. Industri  

Industri besar adalah perusahaan yang mempunyai 

tenaga kerja 100 orang atau lebih. Industri sedang adalah 

perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 20 s.d 99 orang. 

Industri kecil adalah perusahaan dengan tenaga kerja 5 s.d 19 

orang. 

Sektor Industri merupakan sektor utama dalam 

perekonomian Indonesia yang memberikan kontribusi terbesar 

dalam perekonomian Kabupaten Purwakarta yaitu sebesar 

58,32%. Laju pertumbuhan sektor industri tumbuh 8,69% pada 

tahun 2016 setelah sebelumnya sempat mencapai 9,44 di tahun 

2015. 

Jumlah Perusahaan industri besar dan sedang (IBS) di 

Kabupaten Purwakarta tahun 2015 mengalami peningkatan dari 

tahun sebelumnya tercatat 161 perusahaan menjadi 170 

                                                           

1 Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta, Statistik Daerah Kabupaten Purwakarta, 
2018. 
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perusahaan yang tersebar di 11 Kecamatan dari 17 

Kecamatan.2 

Adapun Kecamatan yang paling dominan jumlah 

industrinya adalah Kecamatan Bungursari berjumlah 35 

Perusahaan (22%), Kecamatan Babakancikao3 dan Kecamatan 

Campaka sebanyak 24 Perusahaan (15%),sementara sisanya 

tersebar di beberapa kecamatan.4 

Sektor industri mampu memberikan kontribusi ekonomi 

yang cukup besar melalui nilai tambah lapangan kerja dan 

devisa. Dampak lain dari perkembangan sektor industri juga 

memberikan peranan yang besar dalam transformasi kultural 

daerah kearah modernisasi kehidupan masyarakat.   

Sektor industri, merupakan sektor yang masih diandalkan 

untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, namun dukungan 

terutama infrastruktur masih belum memadai, salah satunya 

adalah kebutuhan terminal yang melayani pergerakan antar 

daerah maupun internasional dimana pemanfaatannya belum 

optimal.  

Kendala lainnya dalam pengembangan industri antara 

lain masih tingginya tingkat ketergantungan bahan baku impor 

yang menyebabkan daya saing industri menurun, rendahnya 

kemampuan dalam pengembangan teknologi, rendahnya 

kemampuan dan keterampilan sumber daya industri serta 

pencemaran limbah industri yang masih tinggi.  

                                                           

2  Kabupaten Purwakarta Dalam Angka, 2018. 
3  Kabid Pengendalian DPMPTSP Kabupaten Purwakarta 
4 Statistik Industri Pengolahan Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 – 2015 dan Kabupaten 

Purwakarta Dalam Angka, 2018  
 



Final Report 

19 Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 

Guna mengantisipasi hal tersebut, industri di Purwakarta 

perlu didorong antara lain pengembangan industri jangka 

panjang yang diarahkan pada penguatan keterkaitan mata 

rantai industri, peningkatan mutu, peningkatan sumber daya 

industri, pengembangan infrastruktur, pengembangan industri 

kecil dan menengah (IKM), pengembangan diversifikasi dan 

inovasi produk, serta upaya-upaya peningkatan industri 

berbasis kearifan lokal, peningkatan kemampuan sumber daya 

manusia dan penanggulanan pencemaran lingkungan, sehingga 

diharapkan industri yang akan dikembangkan adalah industri 

yang ramah lingkungan. 

 

1.3.3. Perdagangan 

Nilai perdagangan ekspor non migas yang terjadi selama tahun 

2012-2016 meningkat setiap tahunnya. Tahun 2012 mencapai 

US $ 603.826.505, pada tahun 2013  mengalami peningkatan 

ke angka US $ 612.190.102  dan tahun 2014 juga mengalami 

peningkatan dengan mencapai angka US $. 686.786.440. Di 

tahun 2015, tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan  

hanya sebesar  US  $ 690.215.039. Dan di tahun 2016 

meningkat cukup tinggi sebesar US $ 749.650.462.5  

 Berdasarkan penyusunan PDRB, sektor perdagangan 

memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembentukan 

total angka PDRB Kabupaten Purwakarta tahun 2016 dengan 

distribusi persentase sebesar 11,85 % atas dasar harga berlaku 

dan 12,09 % atas dasar harga konstan. Sektor perdagangan 

besar dan eceran ini memegang peranan terbesar kedua 

setelah sektor industri.6 

                                                           

5  Statistik Daerah Kabupaten Purwakarta 2017 
6  Ibid 
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Pengembangan sektor perdagangan di Kabupaten 

Purwakarta di masa yang akan datang masih terus difokuskan 

pada penataan sistem distribusi barang, peningkatan akses 

pasar, peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk, 

penataan infrastruktur pasar tradisional, dan pengendalian 

pasar-pasar modern.  

 

1.3.4. Pertanian  

Kategori Pertanian merupakan kategori yang cukup 

dominan dalam struktur perekonomian Kabupaten Purwakarta.  

Luas panen dan produksi padi sawah di Kabupaten 

Purwakarta pada periode tahun 2014-2017 mengalami 

peningkatan, kecuali untuk tahun 2015 lalu, luas panen 

menurun sekitar 1,63% dibanding tahun 2014, yaitu dari 36.837 

Ha ke 36.237 Ha.  

Sama seperti luas panen, produksi padi sawah untuk 

tahun 2015 mengalami penurunan dibanding tahun-tahun 

sebelumnya, dan kembali meningkat di tahun 2016 yaitu dari 

230 ribu ton menjadi 226 ribu ton.7 

Untuk komoditas sayuran, hampir semua komoditi 

mengalami penurunan produksi, kecuali komoditi kubis dan labu 

siam yang mengalami peningkatan masing-masing kubis 

sebanyak 670 kwintal dan labu siam sebanyak 806 kwintal. 

                                                           

7 Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta, Statistik Daerah Kabupaten Purwakarta, 
2018. 
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Komoditas sayuran yang menghasilkan produksi cukup 

besar yaitu cabe yaitu cabe rawit dan cabe merah dan komoditi 

ketimun sebanyak 67 ribu kwintal dan kacang panjang.8 

Secara umum pembangunan pertanian menunjukkan 

peningkatan berarti dalam sisi produksi, namun apabila 

dibandingkan dengan sektor lain kontribusinya terhadap PDRB 

cenderung menurun. Pembangunan pertanian dalam arti luas 

atau agribisnis masih dihadapkan pada persoalan hubungan 

antar sub sistem agribisnis belum sepenuhnya menunjukkan 

keharmonisan baik pada skala lokal, regional dan nasional; 

kinerja masing-masing subsistem agribisnis masih rendah, 

terutama pada subsistem budidaya (on-farm) petani dihadapkan 

pada luasan lahan yang semakin sempit, teknologi masih 

tradisional, mutu produk rendah, harga tidak mendukung, dan 

struktur pasar yang cenderung merugikan petani; cara pandang 

sektoral yang belum terintegrasi pada sistem agribisnis serta 

ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan global.  

Potensi pertanian di Kabupaten Purwakarta salah 

satunya adalah sawah organik. Menurut Dinas Pangan dan 

Pertanian Kabupaten Purwakarta, telah menargetkan 1.000 

hektare lahan menjadi area persawahan organik karena potensi 

sawah organik di wilayah ini cukup tinggi. Salah satu 

indikatornya, ketersediaan air bersih yang tidak tercemar logam 

berat cukup melimpah. Sebab, ketersediaan air bersih di 

wilayah itu cukup melimpah dari mata air pegunungan. Hal ini 

merupakan salah satu syarat keberhasilan pertanian organik itu 

dari suplai air.  

                                                           

8 Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta, Statistik Daerah Kabupaten Purwakarta, 
2018. 
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Apabila airnya sudah bagus, maka komponen lainnya 

tinggal mengikuti. Misalnya pupuk dan untuk benih, varietas 

apapun bisa jadi pendukung pertanian organik. Jadi, tidak ada 

masalah dengan benih varietas apapun. 

Dari sisi permintaan pasar akan beras organik cukup 

tinggi dan di atas lima ton per bulan. Selain itu, beras organik ini 

merupakan prospek yang sangat menjanjikan. Karena harga 

pasarannya cukup mahal, di atas Rp. 20.000 (dua puluh ribu) 

per kilogram. Dengan begitu, petani yang konsen di pertanian 

organik ini, dijamin akan menjadi petani dengan tingkat 

kesejahteraan tinggi.9 

Untuk mempertahankan produktivitas dan produksi 

pertanian, dimasa yang akan datang perlu dilakukan upaya-

upaya penerapan peningkatan teknologi (intensifikasi), 

perluasan areal pertanian (ekstensifikasi), menciptakan 

kantong-kantong produksi yang berbasis kearifan lokal dan 

penganekaragaman usaha tani (diversifikasi).  

Sektor Pertanian masih memberikan sumbangan yang 

cukup besar terhadap struktur perekonomian Kabupaten 

Purwakarta dengan memberikan andil sebesar 7,20% terhadap 

total PDRB. 

 
 

1.3.5. Infrastruktur 

Pengembangan infrastruktur Kabupaten Purwakarta, 

berlandaskan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten 

yang bertujuan untuk mewujudkan Purwakarta sebagai pusat 

                                                           

9 https://republika.co.id/berita/ekonomi/pertanian/18/05/18/p8xf7v396-purwakarta-
targetkan-1000-ha-lahan-pertanian-organik. 
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pengembangan industri, pertanian dan pariwisata yang terpadu, 

berdaya saing, dan berwawasan lingkungan. Kebijakan 

pengembangan infrastruktur yang berbasiskan penataan ruang 

wilayah terdiri atas: 

a. pengembangan infrastruktur untuk kegiatan industri 

teraglomerasi terutama di bagian Utara wilayah Kabupaten 

dan sekitar pintu tol (interchange). Selain itu target ini 

bertujuan untuk merelokasi secara bertahap kegiatan industri 

ke lokasi kawasan peruntukan industri/kawasan industri; 

b. pengembangan infrastruktur sentra produksi pertanian 

terintegrasi dalam sistem kawasan agropolitan dan atau 

minapolitan di bagian Selatan wilayah Kabupaten, meliputi: 

1. menata dan mengembangkan kegiatan budidaya 

perikanan air tawar di perairan waduk yang berada di 

wilayah Kabupaten dan bagian Tenggara wilayah 

Kabupaten Purwakarta; 

2. meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan 

hortikultura unggulan di bagian Tenggara wilayah 

Kabupaten Purwakarta; 

3. mencegah alih fungsi kawasan lahan pertanian 

berkelanjutan;  

4. meningkatkan kapasitas usaha peternakan rakyat di 

bagian Barat Daya wilayah Kabupaten Purwakarta; 

5. mengembangkan ketersediaan sarana penyimpanan, 

pengolahan, pemasaran, dan pengangkutan produk 

pertanian. 

Kabupaten Purwakarta secara geografis berada 

pada posisi yang sangat strategis yaitu terletak diantara 

perlintasan pergerakan transportasi, perekonomian, 
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perdagangan dan jasa yang menghubungkan Jakarta–

Bandung, Jakarta–Cirebon, Jawa Tengah dan Jawa Timur 

dengan karakteristik wilayah terdiri dari dataran dengan 

kemiringan 0-15%, perbukitan 15-40% dan pegunungan 

diatas 40%. Hal tersebut menyebabkan kondisi dan 

karakteristik dari tiap-tiap wilayah kecamatan berbeda 

sehingga dari penyebaran dan kebutuhan sarana dan 

prasarana wilayah tiap kecamatan pun akan berbeda pula. 

Pembangunan infrastruktur nasional di kawasan 

industri Bekapur (Bekasi, Karawang, Purwakarta) sudah 

mulai rampung. Pembangunan Bandara Internasional 

Kertajati telah selesai dan kini bisa dioperasikan. Untuk 

pembangunan jalan tol layang (elevated) Jakarta-Cikampek 

II telah mencapai pengerjaan fisik yang sangat signifikan. 

Sementara, pembangunan Pelabuhan Patimban juga 

memasuki pengerjaan konstruksi terminal yang rampung 

Maret 2019. 

Progres pembangunan infratruktur jalur darat sangat 

signifikan Seperti di jalan tol elevated Jakart-Cikampek II 

progressnya mencapai 85% pada akhir tahun 2018. Dengan 

demikian, diperkirakan proyek tersebut selesai pada tahun 

2019.  

Pemerintah Kabupaten Purwakarta terus menggenjot 

investasi dalam negeri dan asing melalui kemudahan 

koneksi sarana transportasi. Salah satunya melalui 

pengajuan ke Kementerian Pekerjaan Umum Perencanaan 

Tata Ruang soal pembukaan Interchange Cicadas di jalur 



Final Report 

25 Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 

Tol Jakarta-Cikampek (Japek) 2 yang akan mulai dibangun 

pada 2020 mendatang. 

Dibukanya akses jalan tol serta interchange di 

wilayah Cicadas bisa memberikan keuntungan dari sisi 

investasi, pariwisata yang berdaya saing. Sisi 

pengembangan wilayah, rencana jalan tol tersebut akan 

membuka konektivitas ke depan khususnya bagi 

Purwakarta. 

Sementara, panjang ruas jalan tol yang berada di 

wilayah Kabupaten Purwakarta kurang lebih 7 kilometer 

yang meliputi empat desa di Kecamatan Babakancikao. 

Ruas tol ini akan melewati Desa Cigelam, Desa 

Hegarmanah, Desa Cicadas, dan Desa Cilangkap, dan 

Purwakarta masuk seksi 6 antara Kutanegara-Sadang.  

Jalan Tol Jakarta-Cikampek 2 direncanakan mulai 

dibangun pada 2020. Tol rencananya menghubungkan 

antara Sadang-Jatiasih hampir sepanjang 62 kilometer. 

Pembangunan dilakukan dalam enam seksi yaitu Jatiasih-

Bantargebang, Bantargebang-Setu, Setu-Sukaragam, 

Sukaragam-Taman Mekar, Taman Mekar-Kuta Negara, dan 

Kuta Negara-Sadang. 

 

1.3.6. Sarana Perumahan 

Kondisi perumahan yang ada di Kabupaten 

Purwakarta saat ini sebagian besar merupakan perumahan 

permanen, yang lainnya merupakan perumahan semi  

permanen  dan  sederhana.    

Indikator kualitas perumahan dapat dilihat dari tingkat 

persentase jumlah rumah tangga dengan kondisi lantai 
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bukan tanah, atap layak, dan dinding permanen.  Tahun 

2016 di Kabupaten Purwakarta secara umum kualitas 

perumahan cenderung meningkat, hal ini terlihat dari 

meningkatnya persentase jumlah rumah tangga dengan 

kondisi lantai bukan tanah, atap layak dan dinding 

permanen. Pada tahun 2015 tercatat 97,79 persen rumah 

tangga dengan kondisi atap layak meningkat menjadi 99,83 

persen di tahun 2016, disusul dengan rumah tangga kondisi 

dinding permanen meningkat dari 83,61 persen menjadi 

84,61 persen pada tahun 2016.10  

 Peningkatan kualitas rumah dapat terlihat dari tingkat 

persentase jumlah rumah tangga dengan luas lantai kurang 

dari 20 meter persegi yang mengalami penurunan di tahun 

2016 sebesar 0,79 persen dari tahun sebelumnya. Sebagian 

rumahtangga di Kabupaten Purwakarta sudah memakai 

listrik sebagai alat penerangan di rumahnya.11  

Sekitar 74,62 persen rumah tangga di Kabupaten 

Purwakarta menggunakan tanki/septi tank sebagai tempat 

akhir pembuangan.12  

Penentuan   kebutuhan   rumah di  Kabupaten 

Purwakarta pada masa yang akan datang, mengambil 

asumsi bahwa setiap keluarga membutuhkan rumah sendiri 

untuk dapat hidup layak dan sejahtera. Luas setiap kapling 

dan bangunan ditentukan oleh tingkat penghasilan 

penduduk. Semakin besar penghasilan yang didapat, maka 

                                                           

10 Statistik Daerah Kabupaten Purwakarta 2017 
11 Ibid 
12 Ibid 
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semakin baik pula kualitas yang lebih baik dengan kapling 

yang lebih besar, begitu pula sebaliknya. 

Secara keseluruhan kondisi permukiman atau 

perumahan di Kabupaten Purwakarta masih relatif baik 

dibandingkan dengan Kabupaten/kota lain yang memiliki 

tingkat kepadatan yang lebih tinggi. Permasalahan umum 

yang dihadapi dalam hal ini umumnya adalah berhubungan 

dengan kualitas jalan lingkungan, drainase dan belum 

luasnya jaringan perpipaan penyaluran air bersih ke 

penduduk. 

 

1.3.7. Pengairan dan Irigasi 

 Sumber air baku di Kabupaten Purwakarta sebagian 

berasal dari Waduk Jatiluhur, Waduk Cirata dan beberapa 

sungai besar serta sumber air lainnya. Seperi sumber mata 

air langsung di Wanayasa, Taman Batu Desa Cipeundeuy 

Kecamatan Bojong dengan rata-rata debit 1,5 meter3/detik. 

Untuk mengalir sawah di daerah irigasi. Menurut Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum  dan Perumahan Rakyat Nomor 

14 /Prt/M/2015  Tentang Kriteria dan Penetapan Status 

Daerah Irigasi, hanya sebagian kecil yang diambil untuk 

Kabupaten Purwakarta. 

 

1.3.8. Olah Raga dan Pariwisata 

Pengembangan kawasan wisata bersinergi dengan 

kegiatan pertanian dan industri, meliputi: 

a. mengembangkan kawasan wisata agro dan ekologi di 

bagian Tenggara wilayah Kabupaten; 
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b. mengembangkan kawasan wisata belanja dan budaya di 

kawasan industri kecil unggulan; 

c. mengembangkan sarana prasarana olah raga bertaraf 

nasional/internasional sehingga dapat menjadi bagian 

dari pilihan lokus event-event olah raga yang dapat 

dibanggakan; 

d. mengembangkan kawasan wisata air dan petualangan di 

sekitar waduk yang ada di wilayah Kabupaten 

Purwakarta; 

e. mengembangkan taman wisata di kawasan perkotaan; 

f. mengembangkan jalur wisata dan sistem transportasi ke 

kawasan wisata;  

g. membangun etalase hasil produksi pertanian dan industri 

kecil unggulan; dan 

h. Pengembangan infrastruktur permukiman didukung 

secara terpadu dan bersinergi dengan sistem perkotaan 

dan kawasan strategis untuk  mengembankan wisata 

desa berbasis budaya. 

Perkembangan Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 

diakui memang sangat pesat. Makanya wajar jika investor 

asing saat ini mulai melirik kota yang berjuluk Purwakarta 

Istimewa ini. Salah satu investor asing yang melirik potensi 

wisata di kabupaten kecil ini, yakni Straits Asset Groups 

yang berkantor pusat di Thailand. Menunjukkan keseriusan, 

investor tersebut melakukan penandatanganan MoU dengan 

Pemkab Purwakarta dalam hal rencana pembangunan 

infrastruktur penunjang pariwisata di Bale Nagri, Pemkab 

Purwakarta. 
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Perwakilan Straits Asset Groups, Arie Aripin mengaku 

kagum melihat Kota Purwakarta dan program yang 

dicanangkan bupatinya pada saat itu yakni Dedi Mulyadi. 

Menurutnya, setelah keliling Indonesia, ternyata Purwakarta 

dinilai paling baik dan istimewa. Selama ini keunikan 

Purwakarta lewat tayangan televisi. Mendengar informasi 

tersebut, kami tertarik untuk menanamkan investasi di 

kabupaten yang mengedepankan spirit budaya dalam setiap 

pembangunannya ini. 

Mengembangkan potensi pariwisata dengan 

maksimal yang ada di wilayah Purwakarta. indikator lainya 

yang membuat mereka yakin investasi di Purwakarta, 

karena infrastruktur wilayah ini yang sangat memadai. 

Apalagi, jalan di hampir seluruh pelosok desa sudah sangat 

bagus dan mendukung. Ini yang menjadi alasan kami ingin 

menanamkan investasi di Purwakarta. 

Kabupaten Purwakarta memiliki banyak potensi 

wisata yang perlu dikembangkan, antara lain  Situ 

Cikumpay, Curug Cipurut, Situ Wanayasa, Waduk Jatiluhur, 

Gunung Parang, Curug Tilu, Gunung Bongkok, obyek wisata 

ziarah, wisata budaya Lingga Mukti dengan agenda ruat 

bumi, desa wisata di Kampung Tajur Desa Pasanggrahan. 

Dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan 

wisatawan ke Purwakarta, maka di masa yang akan datang 

perlu dilakukan penataan  produk, objek dan daya tarik 

wisata khususnya yang berakar pada alam dan budaya 

Purwakarta, peningkatan kompetensi sumber daya manusia 

di bidang pariwisata, dan pembangunan fasilitas penunjang 

wisata.  
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B. Kondisi Kelembagaan Penanaman Modal Pada Pemerintah 

Kabupaten Purwakarta 

1. Kelembagaan Penanaman Dalam Perspektif Yuridis 

Ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 yang berkaitan dengan 

Perangkat Daerah ditindak lanjuti dengan PP No. 18 Tahun 2016 

sebagaimana yang tercantum dalam “Konsideran Menimbang” 

disebutkan untuk melaksanakan Pasal 232 ayat (1) UU No. 23 Tahun 

2014, berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah 

diatur dengan peraturan pemerintah.  

Berdasarkan ketentuan tersebut, sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 37 ayat (4) huruf l, PP No. 18 Tahun 2016 menyebutkan 

bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan 

Pelayanan Dasar meliputi Penanaman modal, maka eksistensi Badan 

Pelayanan Modal dan Perizinan dan di Kabupaten Purwakarta saat 

itu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(BPMPTSP) ditinjau kembali kedudukannya. 

Tinjauan kembali tersebut, didasarkan pada pemetaan urusan 

Pemerintahan, berdasarkan:  

a. Pasal 24 UU No. 23 Tahun 2014 
 
(1) Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian 

bersama Pemerintah Daerah melakukan pemetaan Urusan 
Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan 
Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diprioritaskan 
oleh setiap Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. 

(2) Hasil pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak 
berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan 
Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan peraturan menteri setelah mendapatkan 
rekomendasi dari Menteri. 

(3) Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan 
dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan untuk menentukan intensitas Urusan 
Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan 
Dasar berdasarkan jumlah penduduk, besarnya APBD, dan 
luas wilayah. 
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(4) Pemetaan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan Daerah 
yang mempunyai Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan 
potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan 
lahan. 

(5) Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan 
dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Daerah 
dalam penetapan kelembagaan, perencanaan, dan 
penganggaran dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

(6) Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan 
dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh 
kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian 
sebagai dasar untuk pembinaan kepada Daerah dalam 
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak 
berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan 
Pemerintahan Pilihan secara nasional. 

(7) Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan 
dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan 
serta pembinaan kepada Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (6) dikoordinasikan oleh Menteri. 

 
 
 

b. PP No. 18 Tahun 2016 

Keberadaan PP No. 18 Tahun 2016 untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 232 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, yang 

berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah 

diatur dengan peraturan pemerintah. 

Menurut Pasal 5 ayat (2) PP No. 18 Tahun 2016,  jenis 

Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: (a) sekretariat 

Daerah; (b) sekretariat DPRD; (c) inspektorat; (d) dinas; (e) badan; 

dan (f) kecamatan. 

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 PP No. 18 Tahun 

2016 menunjukan bahwa: 

(1) Kriteria tipelogi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe 
Perangkat:  
a. umum dengan bobot 20% (dua puluh persen);  
b. teknis dengan Daerah berdasarkan hasil pemetaan 

urusan pemerintahan dengan variabel:bobot 80% 
(delapan puluh persen).  

(2) Kriteria variabel umum sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1)  huruf a, ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah 
yang terdiri atas indikator:  
a. jumlah penduduk;  
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b. luas wilayah; dan  
c. jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah. 

(3) Kriteria variabel teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1)   huruf b ditetapkan berdasarkan  beban  tugas utama 
pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota 
serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan. 

 
  Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 105 PP No. 18 Tahun 
2016: 
 

(1) Berdasarkan kriteria variabel sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6, Pemerintah Daerah menyusun rencana pemetaan 
Urusan Pemerintahan dengan berkonsultasi kepada Menteri 
dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait. 

(2) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengoordinasikan 
penyusunan rencana pemetaan Urusan Pemerintahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kabupaten/kota di 
lingkungan wilayah provinsinya. 

(3) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengintegrasikan 
rencana pemetaan Urusan Pemeritahan bagi kabupaten/kota 
di wilayah provinsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dengan rencana pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah 
provinsi. 

(4) Gubernur menyampaikan rencana pemetaan Urusan 
Pemerintahan yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) kepada Menteri. 

(5) Menteri menyampaikan rencana pemetaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) kepada kementerian/lembaga 
pemerintah nonkementerian untuk melaksanakan pemetaan 
Urusan Pemerintahan. 

(6) Menteri dan kementerian/lembaga pemerintah non 
kementerian melakukan pendampingan dan konsultasi 
kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan pemetaan 
berdasarkan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 

 
 Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 106 PP No. 18 Tahun 
2016 menyebutkan: 
 

(1) Untuk membantu kelancaran pemetaan Urusan 
Pemerintahan, Kementerian Dalam Negeri mengembangkan 
sistem informasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan 
penentuan beban kerja Perangkat Daerah.  

(2) Sistem informasi pemetaan Urusan dan penentuan beban 
kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud digunakan 
oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan 
Pemerintah Daerah untuk pemetaan Urusan Pemerintahan 
dan penentuan beban kerja Perangkat Daerah.  
 

Sistem informasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan 

penentuan beban kerja Perangkat Daerah sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 106  PP No. 18 Tahun 2016, dilakukan melalui 
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sistem informasi yang dikelola oleh Kemendagri 

(fasilitasi.otda.kemendagri.go.id), yang hanya dapat diakses oleh 

Pemerintah Daerah. 

Sistem informasi pemetaan Urusan Pemerintahan dan 

penentuan beban kerja Perangkat Daerah akan menghasilkan tipelogi 

pemetaan urusan  Daerah, yaitu tipe A, tipe B dan tipe C. Misalnya 

tipelogi dinas dan badan menurut Pasal 53 PP No. 18 Tahun 2016 

ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai 

berikut:  

a. dinas dan badan tipe A apabila hasil   perhitungan   nilai  variabel 

lebih dari 800 (delapan ratus); dan 

b. dinas dan badan tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih 

dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus); dan  

c. dinas dan badan tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih 

dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600 (enam ratus).  

 

2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Merujuk pada uraian di atas, terjadi perubahan dari semula Badan 

Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Purwakarta, 

maka sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 18 Tahun 2016 

menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

sesuai dengan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta 

dengan peraturan pelaksananya seperti: 

a. Peraturan Bupati No. 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, 

tanggal 23 Nopember 2016; 

b. Peraturan Bupati No. 172 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas dan 

Fungsi Unit Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
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Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta, tanggal 21 Desember 

2016; 

c. Peraturan Bupati No. 95 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tanggal 1 Maret 2017;  

d. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 Tentang 

Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Nonperizinan Kepada 

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

Visi DPMPTSP sebagaimana yang tercantum dalam Renstra 

2018–2023 adalah:“Mewujudkan Purwakarta Istimewa”.  Untuk mencapai 

visi tersebut, menggunakan misi yaitu:  

a. meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan; 

b. meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan 

profesional;  

c. mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan 

pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan; dan 

d. mewujudkan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis desa.  

Sedangkan motto DPMPTSP adalah Purwakarta “PASTI” 

(Pelayanan Sepenuh Hati), dengan janji layanan DPMPTSP yaitu Mudah, 

Transparan, Profesional, Cepat dan Tepat.  

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) adalah membantu Bupati dalam melaksanakan 

sebagian kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan 

pelayanan perizinan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada 

Pemerintah Daerah.  

Dalam menjalankan tugas pokok, DPMPTSP mempunyai fungsi 

yaitu pengaturan dan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang 

penanaman modal dan pelayanan perizinan, meliputi pelayanan dan 

pengolahan perizinan dan nonperizinan serta promosi dan 
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pengembangan penanaman modal dan sebagai pelaksanaan program 

Pemerintah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.  

Sementara itu, susunan organisasi DPMPTSP terdiri dari: 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretaris, membawahkan :  

1. Subbag Perencanaan dan Pelaporan;  

2. Subbag Keuangan;  

3. Subbag Kepegawaian dan Umum;  

c. Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal, 

membawahkan :  

1. Seksi Pengembangan Penanaman Modal;  

2. Seksi Promosi Penanaman Modal;  

3. Seksi Fasilitasi Penanaman Modal. 

d.   Bidang Perizinan dan Nonperizinan, membawahkan:  

1. Seksi Perizinan dan Nonperizinan I;  

2. Seksi Perizinan dan Nonperizinan II;  

3. Seksi Penetapan dan Penagihan.  

  e. Bidang Pengendalian, membawahkan :  

1. Seksi Pengendalian Penanaman Modal;  

2. Seksi Pengawasan Perizinan;  

3. Seksi Pengaduan.  

      f. Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, membawahkan :  

1. Seksi Pengelolaan Data, Evaluasi dan Pelaporan;  

2. Seksi Sistem Informasi;  

3. Seksi Regulasi.  

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah kegiatan 

penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat 

pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi 

yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses 
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pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap 

terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.13  

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah pelayanan secara 

terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan 

sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu 

pintu.14   

Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan 

Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang 

memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang‐undangan.15 

Tujuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah membantu 

Penanam Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas 

fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, dengan cara 

mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau 

menghilangkan biaya pengurusan perizinan dan nonperizinan. 

Asas yang dipergunakan dalam menyelenggarakan PTSP 

meliputi asas: (a) kepastian hukum; (b) keterbukaan; (c) akuntabilitas; 

(d) perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara; dan (e) 

efisiensi berkeadilan.  

Sedangkan Prinsip PTSP  dalam penyelenggaraannya menganut 

prinsip: (a) keterpaduan; (b) ekonomis; (c) koordinasi; (d) akuntabilitas; 

dan (e) aksesibilitas.  

Ruang lingkup PTSP meliputi: 

                                                           

13 Pasal 1 ayat (4) Peraturan Bupati Purwakarta  No. 96 Tahun 2017 tentang  Pendelegasian  
Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta. 

14 Pasal 1 ayat (1) Peraturan Bupati Purwakarta  No. 96 Tahun 2017 tentang  Pendelegasian 
Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta. 

15 Pasal 1 ayat (2) Peraturan Bupati Purwakarta  No. 96 Tahun 2017 tentang  Pendelegasian 
Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta. 
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a. pelayanan semua jenis perizinan penanaman modal yang diperlukan 

untuk merealisasikan kegiatan penanaman modal;  

b. pelayanan non perizinan yang meliputi penerbitan rekomendasi, 

termasuk rekomendasi visa izin tinggal terbatas, pemberian fasilitas 

fiskal dan non fiskal serta pelayanan informasi;  

c. pelayanan pengaduan masyarakat atas hambatan pelayanan PTSP 

di bidang penanaman modal; dan   

d. pelayanan kemudahan pelaksanaan kegiatan penanaman modal, 

termasuk memberikan bantuan atau fasilitasi pelayanan perizinan 

dan nonperizinan yang terkait dengan pelaksanaan penanaman 

modal.  

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2018 Tentang 

Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri 

atas:  

a. Perizinan, terdiri atas:  

1. Surat Izin Usaha Perdagangan;  

2. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat;  

3. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;  

4. Izin Usaha Toko Swalayan;  

5. Izin Penyelenggaraan Pameran;  

6. Izin Penggunaan Toko/Kios/Los/Pelataran;  

7. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C 

untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat;  

8. Izin Usaha Industri;  

9. Izin Perluasan Usaha Industri;  

10. Izin Usaha Kawasan Industri;  

11. Izin Perluasan Kawasan Industri;  

12. Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi;  
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13. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas 

Koperasi Simpan Pinjam;  

14. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;  

15. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;  

16. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;  

17. Izin Usaha Budidaya Hortikultura;  

18. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan;  

19. Izin Usaha Perkebunan;  

20. Izin Usaha Peternakan:  

21. Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner;  

22. Izin Dokter Hewan Praktik;  

23. Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan;  

24. Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing;  

25. Izin Usaha Pengecer Obat Hewan (Toko, Retail, Subdistributor);  

26. Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan;  

27. Izin Usaha Pemotongan Hewan dan/atau Penanganan Daging;  

28. Izin Budi Daya Hewan Peliharaan;  

29. Izin Fasilitas Pemeliharaan Hewan;  

30. Izin Usaha Perikanan;  

31. Izin Usaha Angkutan;  

32. Izin Trayek;  

33. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan 

Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;  

34. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;  

35. Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum Kelas C dan D;  

36. Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C dan D;  

37. Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus Kelas C;  

38. Izin Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas C;  
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39. Izin Mendirikan Klinik;  

40. Izin Operasional Klinik;  

41. Izin Apotek;  

42. Izin Laboratorium Klinik;  

43. Izin Pusat Kesehatan Masyarakat;  

44. Izin Optikal;  

45. Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional;  

46. Izin Unit Transfusi Darah;  

47. Izin Toko Obat;  

48. Izin Toko Alat Kesehatan;  

49. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;  

50. Izin Praktek Tenaga Kesehatan;  

51. Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat;  

52. Izin Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh 

Masyarakat;  

53. Izin Pendidikan  Nonformal  yang diselenggarakan oleh Masyarakat;  

54. Izin Prinsip;  

55. Izin Lokasi;  

56. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;  

57. Izin Mendirikan Bangunan;  

58. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;  

59. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;  

60. Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;  

61. Izin Pemasangan dan Pembongkaran Reklame;  

62. Izin Lingkungan;  

63. Izin Pembuangan Limbah Cair;  

64. Izin Pengelolaan Limbat Padat;  

65. Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah 

B3;  
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66. Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah 

B3; dan 

67. Izin Pengelolaan Sampah;  

68. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Tanah dan Bangunan.  

 

b. Non Perizinan, terdiri atas:  

1. Pendaftaran Penanaman Modal;  

2. Tanda Daftar Perusahaan;  

3. Tanda Daftar Gudang;  

4. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;  

5. Keterangan Rencana Kabupaten; 

6. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;  

7. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;  

8. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga/ Katering;  

9. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;  

10. Surat Keterangan Penelitian;  

11. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Daya Tarik Wisata;  

12. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Kawasan 

Pariwisata;  

13. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa Transportasi 

Wisata;  

14. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa Perjalanan 

Wisata;  

15. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa Makanan dan 

Minuman;  

16. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyediaan 

Akomodasi;  
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17. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyelenggaraan 

Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;  

18. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyelenggaraan  

Pertemuan,  Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;  

19. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa Informasi 

Pariwisata;  

20. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa Konsultan 

Pariwisata;  

21. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa Pramuwisata;  

22. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Wisata Tirta; dan 

23. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Spa.  

 

C. Isu Strategis Penanaman Modal  

1. Tata Ruang16 

� adanya perkembangan pembangunan dan pertumbuhan 

kawasan industri baru, maka Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Kabupaten Purwakarta yang sudah ada (Perda Nomor 

11 Tahun 2012) perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan 

perubahan dan perkembangan pembangunan dan pertumbuhan 

industri antara lain adanya jalur Kereta Api Cepat (KCIC) yang 

melintasi wilayah Kabupaten Purwakarta serta adanya 

pertumbuhan kawasan industry baru; 

� setelah adanya legalisasi (Perda) Revisi RTRW yang mengacu 

pada UU Nomor 26 Tahun 2007, Dinas Tata Ruang dan 

Permukiman harus segera menyusun Rencana Detail Tata 

Ruang Kawasan (RDTRK) sebagai perangkat operaional RTRW 

Kabupaten, namun sampai saat ini belum ada satupun RDTR 

yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) 

                                                           

16 Rencana Kerja (Renja) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 
2018 
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sehingga RDTR yang sudah ada belum dapat dijadikan sebagai 

acuan /pedoman dalam mengatur pengendalian pemanfaatan 

ruang di Kabupaten Purwakarta;  

� selain RDTRK harus diusun juga Peraturan Zonasi (Zoning 

Regulation) dalam bentuk Peraturan Daerah dalam rangka 

pengendalian pemanfaatan ruang; dan 

� Untuk lebih rinci dan detail sebaiknya setelah adanya RDTRK 

dan Peraturan Zonasi disusun Rencana Tata Bangunan dan 

Lingkungan (RTBL) untuk kawasan/blok yang bernilai strategis. 

 

2. Infrastruktur yang Belum Memadai 

Kondisi infrastruktur untuk tingkat Pemerintah Kabupaten 

Purwakata berupa Jalan sebagai sarana penunjang transportasi 

memiliki peran penting khususnya untuk transportasi darat. Untuk 

itu pemerintah telah membangun jalan sepanjang 831,184 km yang 

terbagi ke dalam tiga kategori yaitu jalan Negara sepanjang 42,910 

km, jalan provinsi sepanjang 59,350 km, jalan kabupaten sepanjang 

728,924 km. Dari total panjang jalan, 672,067 km sudah diaspal, 

52,482 km masih kerikil, 4,375 km masih tanah. 

Sedangkan menurut kondisinya, panjang jalan kabupaten 

sepanjang 491,868 km dalam kondisi baik, 143,219 km dalam 

kondisi sedang 61,812 km dalam kondisi rusak dan sepanjang 

32,025 km dalam kondisi rusak berat. 

Sementara untuk panjang jalan menurut kelas yaitu kelas I 

sepanjang 42,910 km, kelas II sepanjang 59,350 km dan sisanya 

kelas III(A) sepanjang 728,924 km.17 

                                                           

17 Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta, Statistik Daerah Kabupaten Purwakarta, 
2018. 
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Selain itu Kurangnya Tingkat Aksesibilitas Prasarana 

Infrastruktur Wilayah dan belum meratanya dukungan infrastruktur 

wilayah jaringan jalan hingga ke pelosok perdesaan dan daerah 

terpencil, faktor utamanya berasal dari keterbatasan kemampuan 

pembiayaan/penganggaran.18  

Pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan menyerap dana 

yang besar. Intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi 

pendapatan asli daerah yang sedang dilaksanakan pada saat ini 

belum mampu mengangkat keterpurukan daerah dalam hal 

anggaran, sehingga salah satu dampaknya kepada pembangunan 

dan pemeliharaan infrastruktur wilayah.19 

 
3. Keterbatasan dalam Penyedian Air Bersih20  

a. Belum optimalnya pelayanan air minum kepada masyarakat  

Penyediaan air bersih di Kabupaten Purwakarta sebagian besar 

dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten 

Purwakarta dengan sumber pengambilan air baku dari mata air 

Cigoong di Desa Salem Kecamatan Pondoksalam dengan debit 

65 liter/ detik dan dari intake Waduk Jatiluhur (IPA Ubrug) 

sebesar 160 liter/ detik; 

b. Kapasitas air baku dan pelayanan air bersih perpipaan masih 

terbatas 

Pada saat ini air bersih di Kabupaten Purwakarta khususnya di 

perkotaan baru terlayani sebanyak 48,76% satuan sambungan 

langsung untuk rumah dan industri. Sedangkan penyediaan air 

bersih untuk perdesaan menggunakan sumber mata air yang 

ada yang dikelola oleh warga masyarakat dengan bantuan 

pengadaan instalasi dan distribusinya dari Pemerintah 

                                                           

18 Rencana Kerja (Renja) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 
2018 

19 Ibid 
20 Ibid 
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Kabupaten Purwakarta. Adapun berdasarkan data terakhir, 

penduduk yang tidak menggunakan sumber dari mata air 

maupun dari PDAM menggunakan sumber air dangkal sebanyak 

81% dan sumur dalam 16%; 

c. Masih tingginya kebocoran air minum Kebocoran disebabkan 

oleh kebocoran teknis (misalnya rusaknya water meter dan pipa 

bocor) dan non teknis (illegal connection dan administrasi). 

Kebocoran ini akan terus meningkat apabila kinerja pengelolaan 

PDAM tidak diperbaiki. Terdapat korelasi yang kuat antara 

menurunnya  kinerja pengelolaan PDAM dengan meningkatnya 

kebocoran; dan 

d. Masih terdapat daerah rawan air bersih terutama pada musim 

kemarau. 

 

4. Keterbatasan Sumber Daya Air 

Apabila sektor pertanian dipertahankan untuk tumbuh dan 

berkembang menjadi salah satu sektor andalan non migas, maka 

ketersediaan air merupakan hal yang esensial bagi kegiatan 

pertanian. Oleh karena itu pemeliharaan jaringan irigasi yang 

sudah ada dan perencanaan jaringan irigasi yang baru harus 

diperhitungkan dengan matang pada beberapa tahun mendatang. 

Dalam konteks Kabupaten Purwakarta pentingnya sumber daya air 

mengingat Kabupaten Purwakata mengandalkan sebagian 

pemenuhan kebutuhan air berasal dari Waduk Jatiluhur. 

Kebutuhan air domestik diasumsikan jumlah air yang 

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. 

Berdasarkan kebutuhan air sektor domestik Kabupaten Purwakarta 

menunjukkan nilai kebutuhan air yang cukup beragam di setiap 
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kecamatannya. Secara umum, kebutuhan air domestik terendah 

terdapat di Kecamatan Kecamatan Sukasari dengan jumlah 

kebutuhan air sekitar 0.64 juta m3 /tahun, sedangkan kebutuhan air 

domestik tertinggi terdapat di Kecamatan Purwakarta dengan 

jumlah kebutuhan air sebesar 5.91 juta m3 /tahun. Tingginya 

kebutuhan air di Kecamatan Purwakarta disebabkan Kecamatan 

Purwakarta memiliki jumlah penduduk tertinggi dibandingkan 

kecamatan lainnya, yaitu sebesar 143 875 jiwa atau sekitar 16% 

dari total penduduk Kabupaten Purwakarta.21 

Kebutuhan air sektor industri diasumsikan jumlah air yang 

dibutuhkan oleh satu industri untuk memenuhi kebutuhan proses 

industrinya. Wilayah yang memiliki jumlah kebutuhan air tinggi yaitu 

Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Purwakarta, dan Kecamatan 

Plered. Kecamatan Wanayasa memiliki jumlah kebutuhan air 

sebesar 0.59 juta m3/tahun. Jumlah industri yang ada di 

kecamatan tersebut sebanyak 387 industri dengan 178 industri 

skala mikro dan 209 industri skala sedang. Kecamatan Purwakarta 

memiliki jumlah kebutuhan air sebesar 1.02 juta m3 /tahun. Jumlah 

industri yang ada di kecamatan tersebut sebanyak 463 industri 

dengan 34 industri skala mikro dan 429 industri skala sedang. 

Kecamatan Plered memiliki jumlah kebutuhan air sebesar 1.17 juta 

m3/tahun. Jumlah industri yang ada di kecamatan tersebut 

sebanyak 534 industri dengan 45 industri skala mikro dan 489 

industri skala sedang. Adapun total kebutuhan air industri 

Kabupaten Purwakarta tahun 2014 sebesar 5.47 juta m3 /tahun 

dengan rata-rata kebutuhan air bulanan sebesar 0.46 juta m3 

/tahun.22  

                                                           

21 Diah Nur Amalina, Valuasi Alokasi Sumber Daya Air Berdasarkan Pendekatan Supply-
Demand (Studi Kasus: Purwakarta – Indonesia), Departemen Geofisika Dan Meteorologi 
Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor, 2018. 

22 Ibid 
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Sektor ketiga adalah sektor pertanian. Sektor pertanian yang 

terdapat di Kabupaten Purwakarta terdiri dari pertanian tanaman 

pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. 

Sektor pertanian pada penelitian ini difokuskan pada pertanian 

tanaman pangan, yaitu tanaman padi. Pertanian merupakan sektor 

pertanian yang paling dominan di Kabupaten Purwakarta. Selain 

itu, lahan yang dijadikan lahan sawah pun lebih luas dibandingkan 

lahan yang digunakan untuk sektor pertanian tanaman lainnya. 

Sebagian besar kecamatan di Kabupaten Purwakarta 

memiliki jumlah kebutuhan air pertanian yang tinggi dengan 

rentang kebutuhan air pertanian lebih dari 25 juta m3 /tahun. Total 

kebutuhan air pertanian di Kabupaten Purwakarta tahun 2014 

sebesar 395.10 juta m3 /tahun dengan rata-rata kebutuhan air 

bulanan sebesar 32.92 juta m 3 /bulan.23 

Adanya pertambahan jumlah penduduk, perkembangan 

sosio-ekonomi, dan beragamnya aktivitas manusia yang 

menggunakan air juga menyebabkan terus meningkatnya 

kebutuhan air di Kabupaten Purwakarta. 

 

5. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah 

Sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyarawatan 

Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik 

Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi 

rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis 

untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin 

seimbang, berkembang, dan berkeadilan.  

                                                           

23 Ibid 



Final Report 

47 Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 

Ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 2008 merupakan regulasi 

yang mengatur tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Tujuan 

dari adanya regulasi tersebut adalah melindungi para pelaku usaha 

khususnya yang masih bergelut pada bagian Mikro, Kecil dan 

Menengah. Seperti yang tercantum dalam konsideran undang-

undang tersebut bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan 

perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.  

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, ditentukan bahwa:24 

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif  milik orang perorangan  

dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha 

Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; 

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau 

usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang ini; dan 

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dengan Usaha  Kecil atau 

usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan seba gaimana diatur dalam Undang-Undang ini.  

Adapun kriteria UMKM sebagai mana didalam Pasal 6 UU 

No. 20 Tahun 2008  ini  adalah sebagai berikut: 

                                                           

24 Pasal 1 angka 1, 2 dan 3 UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan 
Menengah 
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a. Usaha Mikro yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk 
tanah dan bangunan tempat usaha; atau  memiliki hasil 
penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah); dan 

b. Usaha Kecil yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan 
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 
memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan 
paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus 
juta rupiah); 

c. Usaha Menengah yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan 
paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar 
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 
atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 
Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) 
sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima 
puluh milyar rupiah). 

 
Kriteria sebagaimana tersebut di atas nilai nominalnya dapat 

diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur 

dengan Peraturan Presiden.25 

 

Tabel 2.3 Kriteria UMKM 
 

Uraian Kriteria 
Asset Omzet 

Usaha Mikro  Maks. 50 Juta  Maks. 300 Juta  

Usaha Kecil 
> 50 Juta - 500 

Juta 
> 300 Juta - 2,5 

Miliar 

Usaha Menengah 
> 500 Juta - 10 

Miliar 
> 2,5 Miliar - 50 

Miliar 
             Sumber : Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 
 

Di dalam hal Penumbuhan Iklim Usaha pemerintah dan 

Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan 

peraturan perundang- undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: 

(a) pendanaan (b) sarana dan prasarana (c) informasi usaha (d) 

kemitraan (e) perizinan usaha (f) kesempatan berusaha (g) promosi 

dagang, dan (h) dukungan kelembagaan. Hal ini pula, dunia Usaha 

                                                           

25 Pasal 6 ayat (4) UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
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dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu 

menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud.26 

Berkenaan dengan Aspek perizinan usaha pada Pasal 12 

ayat (1) UU UMKM ini di tegaskan bahwa ditujukan untuk : 

a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan 

sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan  

b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan 

keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil. 

Terkait dengan Pengembangan Usaha Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam 

bidang: (a) produksi dan pengolahan; (b) pemasaran; (c) sumber 

daya manusia; dan (d) desain dan teknologi. Dunia usaha dan 

masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan 

sebagaimana dimaksud. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu 

pengembangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.27 

Ketentuan dalam UU UMKM tersebut, dalam konteks potensi 

Usaha Mikro dan Kecil yang terdapat di Kabupaten Purwakarta 

masih dapat dikembangkan, meskipun secara umum masih terdapat 

permasalahan strategis:  

a. bagaimana menaikan kelas dari asalnya kelas usaha mikro naik 

kelas ke usaha kecil, dan yang berada di kelas usaha kecil naik 

ke kelas usaha menengah dan begitu seterusnya. Namun 

sayang, masalah strategis tersebut, belum digarap secara 

optimal oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta; 

b. permasalahan UMK masih berputar pada perzinan, diantaranya 

apakah semua UMK akan diberi IUMK atau hanya yang 

memenuhi syarat?. Apabila diterapkan menyeluruh, dampaknya 

                                                           

26 Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
27 Pasal 16 UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah 
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terhadap kemudahan izin bagi UMK karena tidak sedikit UMK 

yang beroperasi di tempat yang terlarang bagi kegiatan usaha. 

Artinya memberikan izin bagi semua melanggar peraturan. Tetapi 

apabila diberlakukan secara terbatas, potensi pertentangan 

dengan peraturan akan sangat kecil, dampaknya dirasakan oleh 

pelaku UMK juga akan kecil; 

c. izin UMK hanya satu lembar, dapat ditafsirkan bahwa selain itu 

tidak diperlukan izin lain, padahal izin usaha terkait dengan 

keabsahan lokasi dan bangunan sebagai tempat usaha dan juga 

izin khusus terkait keamanan produk. Kalau izin-izin itu dianggap 

tidak berlaku lagi bagi UMK (karena sudah dicakup oleh IUMK), 

bagaimana dengan risiko produk UMK bagi konsumen? 

Sebaliknya, jika izin-izin tersebut tetap diberlakukan, IUMK tidak 

menjadi satu-satunya izin bagi UMK dan berarti tidak sederhana 

lagi28; 

d. memangkas birokrasi perizinan bagi usaha mikro dan kecil 

(UMK); 

e.  reformasi birokrasi terkait perizinan dengan mengembalikan 

tujuan PTSP sesuai dengan Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, melalui cara 

diantaranya: (a) sebanyak mungkin izin Perangkat Daerah 

sektoral diberikan kepada PTSP; (b) untuk izin tertentu tidak perlu 

dibuat Kepala Perangkat Daerah, cukup tim teknis; (c) 

membentuk dan menyusun kelembagaan Penanaman Modal dan 

PTSP sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah; dan (d) menyusun Peraturan Daerah 

yang mengintegrasikan dan menyederhanakan perizinan 

                                                           

28http://doa-bagirajatega.blogspot.co.id/2015/05/memangkas-birokrasi-izin-usaha-edy.html 
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sehingga tidak memberatkan para investor tetapi tidak 

mengorbankan pendapatan asli daerah (PAD), melanggar 

peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup, 

rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan peraturan perundang-

undangan sektor lainnya. 

 
 

6. Lemahnya Kepastian Hukum  

Keluhan para investor dalam melakukan penanaman modal di 

Indonesia termasuk di Kabupaten Purwakarta adalah diantaranya 

adanya ketidakpastian hukum terutama terkait dengan sering berubah-

ubahnya peraturan perundang-undangan, padahal dalam Pasal 14 UU 

No. 25 Tahun 2007 disebutkan setiap penanam modal berhak 

mendapat kepastian hak, hukum, dan perlindungan.  

Diperkuat dengan Penjelasan Pasal 14 huruf a UU No. 25 

Tahun 2007 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kepastian hak” 

adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh 

hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang 

ditentukan. Sedangkan yang dimaksud dengan “kepastian hukum” 

adalah jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap 

tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.  

Sementara itu, yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” 

adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh 

perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal. 

Kepastian hak merupakan hal yang perlu dijamin oleh 

Pemerintah di dalam upaya untuk meningkatkan penanaman modal di 

Kabupaten Purwakarta karena dengan memberikan hak yang dimiliki 

oleh penanam modal akan memberikan integritas ekonomi yang 

menjadi nilai tambah bagi.  
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Kepastian hukum (legal certainty) menurut Gustav Radbruch 

merupakan salah satu pilar hukum selain keadilan dan kemanfaatan 

hukum. Karena itu, tidak mengherankan apabila kepastian hukum 

menjadi isu fundamental di dalam penegakan hukum penanaman 

modal.  

Pemerintah mengambil langkah dalam upaya mencegah  

terlanggarnya/terhalanginya hak masyarakat yang menanamkan 

modalnya oleh pihak ketiga. 

Pemerintah mengambil langkah dalam upaya memberikan 

perlindungan kepada masyarakat dari dampak kegiatan penanaman 

modal. Dalam hal ini yang menjadi dasar hukum: Pasal 33 ayat (1), 

ayat (2), ayat (3) dan (4) UUD 1945, Pasal 3 UU No. 39 tahun 1999, 

Pasal 1 ayat (2), UU No. 11 tahun 2005 dan Pasal 1, Pasal 4 ayat  (2) 

huruf b, Pasal 10, Pasal 16 dan Pasal 17 UU No. 25 tahun 2007.  

Produk hukum daerah di bidang penanaman modal  memuat 

kebijakan yang mencakup antara lain:  

a. perlindungan aset dan kepentingan umum terhadap kegiatan 

investasi; 

b. perlindungan bagi penanam modal dalam menjalankan kegiatan 

penanaman modal; 

c. jaminan dan perlindungan bagi keamanan dan keutuhan wilayah 

dan kepentingan masyarakat sekitar, serta penghormatan terhadap 

adat istiadat setempat; 

d. jaminan dan perlindungan terjaganya ekosistem lingkungan dari 

kegiatan penanaman modal;  

e. jaminan bahwa pelaku usaha (bahdan usaha) melakukan kegiatan 

pertanggungjawaban sosial (corporate social responsibility); 
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f. jaminan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi penanam 

modal; dan 

g. ganti rugi dari tindakan pemilik modal yang melakukan tindakan 

yang tidak sesuai hukum yang merugikan pihak pemilik modal 

lainnya. 

 

7. Lemahnya Koordinasi  

  Salah satu masalah yang menjadi kendala dan menjadi 

perhatian para investor adalah koordinasi. Lemahnya koordinasi 

menjadi sesuatu yang sangat penting karena dengan koordinasi yang 

baik dapat memberikan kejelasan dan kepastian dalam pemenuhan 

kewajiban para investor yang pada akhirnya menyebabkan inefisiensi.  

  Penertiban koordinasi antar lembaga mencakup aspek 

sinkronisasi wewenang dan meningkatkan kerjasama antar lembaga 

diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal yaitu: 

a. pemerintah mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal, baik 

koordinasi antar instansi pemerintah, antar instansi pemerintah 

dengan Bank Indonesia, antar instansi pemerintah dengan daerah 

maupun antar pemerintah daerah 

b. koordinasi pelaksanan kebijakan penanaman modal sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan koordnasi 

penanaman modal. 

  Koordinasi menurut Ateng Syafrudin yang baik dalam 

penyelenggaraan pemerintahan akan mendapatkan manfaat, antara 

lain meliputi:29 

a. dapat mencegah dan menghilangkan titik pertentangan; 

                                                           

29 Ateng Syafrudin, 1975. Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah, Tarsito, Bandung 
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b. para pejabat/petugas terpaksa berpikir dan berbuat dalam 

hubungan sasaran dan tujuan bersama; 

c. dapat dicegah terjadinya kesimpang-siuran dan duplikasi kegiatan; 

dan 

d. dapat mengembangkan prakarsa dan daya improvisasi para 

pejabat/petugas dalam rangka koordinasi mereka mau tidak mau 

harus mendapatkan cara dan jalan yang cocok bagi pelaksanaan 

tugas secara menyeluruh dan mencapai keseimbangan dan 

keserasian. 
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BAB III  VISI DAN MISI  RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL 

 

A. Visi Penanaman Modal Pemerintah Republik Indonesia 

Visi penanaman modal Pemerintah Indonesia s.d tahun 2025 

yang tertuang dalam Perpres No. 16 Th.2012 ttg RUPM “Penanaman 

Modal yang Berkelanjutan dalam rangka terwujudnya Indonesia yang 

Mandiri, Maju dan Sejahtera”. 

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu 

sebagai berikut:  

1. membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing;  

2. mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang 

bernilai tarnbah; dan  

3. mendorong pemerataan kegiatan perekonomian nasional. 

 

B. Visi dan Misi Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat 

Visi penanaman modal Jawa Barat sampai tahun 2025 adalah: 

“Mewujudkan Provinsi Jawa Barat sebagai lokasi penanaman modal 

terbaik di Asia Tenggara tahun 2025” 

Indikator yang dimaksud dengan "terbaik" dalam visi Jawa Barat 

di atas, meliputi kepastian hukum, kepastian usaha, pelayanan umum, 

perizinan, ketenagakerjaan, keamanan, pemerintahan yang bersih dan 

kompeten, serta infrastruktur. 

Visi di atas, dibangun dengan sebuah landasan yang kuat 

bahwa Jawa Barat sejak 2008-2012 secara nasional selalu berada 

pada peringkat tiga besar dalam penyerapan realisasi Penanaman 

Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). 

Berdasarkan prestasi dan potensi secara umum bahwa 

lndonesia merupakan negara dengan laju pertumbuhan ekonomi 

sebesar 6-7% per tahun, namun dapat memberikan kontribusi tertinggi 
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pada pertumbuhan ekonomi di pasar ASEAN yaitu sebesar 48% 

(empat puluh delapan persen) dari total pertumbuhan pasar ASEAN. 

Dari data tersebut maka visi penanaman modal Provinsi Jawa 

barat bukan hanya sekedar “mimpi” yang tidak akan terwujud, tetapi 

sesuatu yang realistis sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, 

kemampuan, dan didukung dengan sistem sosial, politik, hukum, dan 

budaya di Jawa Barat. 

Visi Jawa Barat mengenai penanaman modal di atas, untuk 

pencapaiannya ditetapkan 4 (empat) misi, yaitu: 

a. menetapkan kebijakan penanaman modal yang menguntungkan 

semua pihak yang berorientasi pada pembukaan lapangan kerja 

(pro job), peningkatan kesejahteraan masyarakat (pro people), 

pertumbuhan ekonomi (pro growth), dan pembangunan ekonomi 

yang terintegrasi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan 

ramah lingkungan (pro environment); 

b. membangun sistem dan menciptakan kondisi penanaman modal 

yang lebih terarah, terpadu, berkepastian hukum, dan berkepastian 

usaha;  

c. mendorong terwujudnya pengembangan promosi dan penanaman 

modal melalui kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan 

untuk kemanfaatan bersama; dan 

d. mendorong dunia usaha untuk menanamkan modalnya di Jawa 

Barat dengan tersedianya berbagai fasilitas dan kemudahan dalam 

pelayanan yang dibutuhkan untuk terselenggarannya penanaman 

modal yang efektif dan efisien, serta menguntungkan semua pihak. 
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C. Visi dan Misi Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten 

Purwakarta 

Visi penanaman modal pemerintah Kabupaten Purwakata 

adalah: “Penanaman Modal yang  Berdaya Saing Tinggi dan 

Menjadi Penggerak Ekonomi Daerah  Guna Mewujudkan 

Kabupaten Purwakarta Sejahtera dan Istimewa”. 

Sedangkan misi penanaman modal pemerintah Kabupaten 

Purwakata, meliputi:  

1. membangun iklim kemudahan berinvestasi berupa kepastian 

hukum, pelayanan prima, ketenagakerjaan serta pemerintahan 

yang bersih dan kompeten serta akuntabel; 

2. mendorong terwujudnya pengembangan promosi dan penanaman 

modal melalui kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan; 

dan 

3. mewujudkan pemerataan perekonomian daerah dan kesempatan 

berusaha yang  ditunjang oleh infrastruktur yang memadai. 
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BAB IV KEBIJAKAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANAMAN 
MODAL 

 
A. Kebijakan Penanaman Modal 

1. Kebijakan Umum Penanaman Modal 

Kebijakan publik dalam wujud yang paling nyata berupa 

seluruh peraturan perundang- undangan yang ditetapkan untuk 

menangani masalah-masalah publik, serta dalam wujud berbagai 

program atau tindakan nyata negara atau pemerintah untuk 

menanggulangi masalah- masalah yang secara nyata dirasakan 

publik.30. Sebab itu, kebijakan penanaman modal berlandaskan 

kepada berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya 

berbentuk Undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, 

peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah sehingga 

memberikan landasan yang kokoh pada tataran implementasinya di 

lapangan. 

Pada tingkat nasional, terdapat beberapa kebijakan 

penanaman modal antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2007 tentang Penanaman Modal (UU No. 25 Tahun 2007).  

Pada tahun 2007 terbit UU No. 25 Tahun 2007 yang 

mempunyai landasan filosofi yaitu khususnya dalam Pasal 4 ayat 

(1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), serta Pasal 33 UUD 1945. 

Ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 2007 tersebut, 

merupakan langkah awal pembaharuan hukum investasi, dan 

merupakan payung hukum didalam menjalankan penanaman 

modal asing di Indonesia serta  merupakan perubahan dan 

penambahan dari Undang–undang nomor 11 tahun 1970 tentang 

Perubahan dan Tambahan Undang–undang Nomor 1 tahun 1967 

tentang Penanaman Modal Asing. 

                                                           

30Anderson, James E. 1978. Public Policy Making. Second Edition. New York: Holt, Rinehart 
and Winston, 1978, hlm 3-4. 
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Tujuan utama pembentukan UU No. 25 Tahun 2007 adalah 

memberikan kepastian hukum dan kejelasan mengenai kebijakan 

penanaman modal dengan tetap mengedepankan kepentingan 

nasional sehingga dapat meningkatkan jumlah dan kualitas 

investasi yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, 

peningkatan lapangan kerja, peningkatan ekspor dan penghasilan 

devisa, peningkatan kemampuan teknologi, peningkatan 

kemampuan daya saing nasional, dan pada akhirnya diharapkan 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. 

Ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 2007 terdiri atas 

beberapa pasal yang dibagi atas beberapa sub bab yaitu sebagai 

berikut: 

a. Bab I tentang Ketentuan Umum; 

b. Bab II tentang Asas dan Tujuan; 

c. Bab III tentang Kebijakan Dasar Penanaman Modal; 

d. Bab IV tentang Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan; 

e. Bab V tentang Perlakuan Terhadap Penanaman Modal; 

f. Bab VI tentang Ketenagakerjaan; 

g. Bab VII tentang Bidang Usaha; 

h. Bab VIII tentang Pengembangan Penanaman Modal Bagi 

Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi; 

i. Bab IX tentang Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab 

Penanaman Modal; 

j. Bab X tentang Fasilitas Penanaman Modal; 

k. Bab XI tentang Ketentuan Pengesahan dan Perijinan 

Perusahaan; 

l. Bab XII tentang Koordinaasi dan Pelaksanaan Kebijakan 

Penanaman Modal; 
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m. Bab XIII tentang Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal; 

n. Bab XIV tentang Kawasan Ekonomi Khusus; 

o. Bab XV tentang Penyelesaian Sengketa; 

p. Bab XVI tentang Sanksi; 

q. Bab XVII tentang Ketentuan Peralihan; 

r. Bab XVIII Tentang Ketentuan Penutup. 

Secara subtansi UU No. 25 Tahun 2007 yang diatur, antara 

lain kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha yang 

berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha 

perseorangan, atau penanaman modal, sedangkan penanaman 

modal  asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan 

hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara 

Repubik Indonesia. 

Perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta 

keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan 

yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan 

penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak, 

kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, serta fasilitas 

penanaman modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi dan 

pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur 

mengenai kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan 

ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa.  

Selain itu UU No. 25 Tahun 2007 mencakup kegiatan  investasi 

langsung di semua sektor. Undang-Undang ini juga memberikan jaminan 

perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal.  

Ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 2007 memerintahkan agar 

Pemerintah meningkatkan koordinasi antarinstansi Pemerintah, 

antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, dan antar instansi 

Pemerintah dengan pemerintah daerah. Koordinasi dengan pemerintah 
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daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pemerintah 

daerah bersama-sama dengan instansi atau lembaga, baik swasta 

maupun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam 

pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam koordinasi 

promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah 

menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas 

otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena 

itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur 

dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal 

dengan biaya yang berdaya saing.  

Agar memenuhi prinsip demokrasi ekonomi diperlukan adanya 

pembatasan kegiatan usaha yang dapat dimasuki modal asing, juga 

memerintahkan untuk mengatur melalui perundang-undangan mengenai 

persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka, termasuk 

bidang usaha yang harus dimitrakan atau dicadangkan bagi usaha 

mikro, kecil, menengah, dan koperasi.Terhadap uraian di atas dapat 

ditarik prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dalam UU No. 25 Tahun 

2007, antara lain yang tercantum dalam Pasal 3 UU No. 25 Tahun 

2007, asas penyelenggaraan penanaman modal, pembatasan 

bidang usaha, perlakuan dan fasilitas, pengembangan investasi 

UKM dan koperasi; dan penyelenggaraan administrasi kegiatan 

investasi. 

Bidang-bidang usaha yang dapat diterapkan penanaman 

modal adalah pertanian, kehutanan, kelautan, industri manufaktur, 

jasa (termasuk perbankan), dan pertambangan bahwa, pada 

dasarnya, semua bidang usaha ekonomi dapat diterapkan 

penanaman modal, kecuali yang memang telah ditentukan oleh 
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perundang-undangan sebagai bidang yang tidak boleh dimasuki 

penanaman modal. Dalam Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007  telah 

ditentukan tiga golongan bidang usaha. Ketiga golongan bidang 

usaha itu, meliputi bidang usaha yang terbuka merupakan bidang 

usaha yang diperbolehkan untuk penanaman modal oleh penanam 

dalam negeri maupun luar negeri.31 Sementara itu, bidang usaha 

yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang 

diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.32  

Di dalam Pasal 12 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2007 telah 

ditentukan daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman 

modal, baik untuk investasi domestik maupun investasi asing, yang 

meliputi: 

a. produksi senjata; 

b. mesiu; 

c. alat peledak; 

d. peralatan perang; dan 

e. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup 

berdasarkan undang-undang. 

Kedudukan badan koordinasi penanaman modal dalam 

rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan 

penanaman modal. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

badan koordinasi penanaman modal harus melibatkan perwakilan 

secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan 

pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan. Dalam 

urusan pemerintah di bidang penanaman modal menjadi 

kewenangan pemerintah. Pemerintah menyelenggarakan sendiri, 

                                                           

31 Ibid 
32Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha 

yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang 
Penanaman Modal. 
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melimpahkannya kepada gubernur selaku wakil pemerintah, atau 

menugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota. 

Selanjutnya Pasal 15 UU No. 25 Tahun 2007 menetapkan 

setiap penanam modal berkewajiban: 

a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; 

b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; 

c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan 

menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman 

Modal; 

d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan 

usaha penanaman modal; dan 

e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penjelasan Pasal 15 UU No. 25 Tahun 2007 huruf b 

menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “tanggung jawab 

sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada 

setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan 

hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, 

nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.  

Selanjutnya penjelasan Pasal 15 huruf c UU No. 25 Tahun 

2007 menerangkan, bahwa laporan kegiatan penanam modal yang 

memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang 

dihadapi penanam modal disampaikan secara berkala kepada 

Badan Koordinasi Penanaman Modal dan pemerintah daerah yang 

bertanggung jawab di bidang penanaman modal. 

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 16 UU No. 25 Tahun 

2007 mengatur tentang tanggung jawab penanam modal, dimana 

setiap penanam modal bertanggung jawab : 
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a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang 

tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan 

kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan 

atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah 

praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara, menjaga 

kelestarian lingkungan hidup; 

d. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan 

kesejahteraan pekerja; dan 

e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Ketentuan dalam Pasal 22 UU No. 25 Tahun 2007 mengatur 

tentang tenggang waktu Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, 

dan Hak Pakai. Hak Guna Usaha (HGU) dapat diberikan dengan 

jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan 

dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun 

dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun.  

Sementara itu, Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan 

jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan 

diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan 

dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun. Hak Pakai dapat 

diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat 

diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat 

puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) 

tahun. 
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Pengaturan tersebut ternyata menimbulkan polemik dalam 

pelaksanaannya, karena lamanya masa berlaku HGU rentan 

menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.  

Masalah lamanya tenggang waktu ternyata bukan satu-

satunya polemik dalam penanaman modal. Kewenangan 

pemerintah untuk memperpanjang sekaligus di muka tenggang 

waktu HGU telah menerabas akses masyarakat untuk turut dalam 

kegiatan penanaman modal. Dengan ketentuan tersebut, 

pemerintah, sengaja atau tidak, telah mengabaikan masyarakat 

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Perpanjangan masa HGU 

sekaligus di muka kian mengecilkan fungsi pengawasan. Sejatinya, 

perpanjangan masa HGU harus didasarkan pada evaluasi 

pelaksanaan HGU sebelumnya, jika tidak memenuhi syarat 

operasional yang baik serta pertanggungjawaban terhadap upaya 

perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. 

Kebijakan penanaman modal terbaru dalam tingkat nasional, 

sejak Indonesia dipimpin Presiden Joko Widodo, antara lain secara 

beruntun telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi I sampai V 

sebagai upaya pengabdiannya terhadap imperialisme. Didalam 

Paket Kebijakan Ekonomi I, selama bulan September-Oktober 

2015, pemerintah mentargetkan akan merombak 98 (sembilan 

puluh delapan) peraturan untuk menghilangkan duplikasi, 

memperkuat koherensi dan konsistensi, serta memangkas 

peraturan yang menghambat daya saing industri nasional. Hal ini 

sesuai dengan isi paket kebijakan ekonomi yang menyatakan 

bahwa pemerintah akan mendorong daya saing industri nasional 

melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan 

kepastian usaha.  
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Kebijakan penanaman modal ditetapkan oleh pemerintah 

daerah, merupakan salah satu jenis atau area kebijakan publik 

(public policy).  

Salah satu kebijakan penanaman modal yang dapat 

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta adalah 

penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan penanaman 

modal Daerah dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal 

Daerah sesuai dengan program pembangunan Daerah, 

berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam 

perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di 

bidang penanaman modal, meliputi: 

a. penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu 

dipertimbangkan tertutup; 

b. penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu 

dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan; 

c. penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu 

dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi dalam skala Daerah; 

d. penyusunan peta investasi Daerah dan potensi sumberdaya 

Daerah, terdiri dari sumberdaya alam, kelembagaan dan 

sumberdaya manusia, termasuk pengusaha mikro, kecil, 

menengah, koperasi, dan pengusaha besar; dan 

e. pengusulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar 

fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan 

Daerah 

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) UU No. 

25 Tahun 2007  menyebutkan bahwa “Pemerintah dan/atau 

pemerintah daerah menjamin kepastian dan  keamanan berusaha 

bagi pelaksanaan penanaman modal”. Kemudian pada ayat (2) 
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menyatakan bahwa “Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan 

penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan 

penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan 

Pemerintah”. Selanjutnya dinyatakan ayat (3) bahwa 

“Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman 

modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah 

didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi 

pelaksanaan kegiatan penanaman modal”. Lebih lanjut dalam 

Pasal30 ayat (6) UU No. 25 Tahun 2007, menyatakan bahwa 

“Penyelenggaraan  penanaman  modal  yang ruang lingkupnya 

berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah 

kabupaten/kota”. 

 

2. Kebijakan Persektor Penanaman Modal 

2.1. Sumber Daya Manusia  

Pembangunan suatu daerah tidak akan dapat berjalan 

tanpa adanya dukungan dari Sumber Daya Manusia (SDM). 

Manusia merupakan tenaga penggerak utama dalam kegiatan 

perekonomian. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten 

Purwakarta, perlu memberdayakan masyarakat yang 

membutuhkan lapangan pekerjaan melalui mekanisme 

penyaringan tenaga kerja.  

Produk perundang-undangan, baik di tingkat pusat 

maupun daerah telah mengatur mengenai ketenagakerjaan, 

diantaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dalam konsideran “Menimbang” menyebutkan 

bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, 

diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan 
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kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan 

serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Atas dasar 

hal itu, investasi yang dilakukan oleh pihak penanam modal 

harus memperhatikan kelangsungan tenaga kerja apabila 

hendak melibatkan mereka dalam melakukan investasi di 

Kabupaten Purwakarta. 

Pada prinsipnya tenaga kerja yang dipekerjakan adalah 

Warga Negara Indonesia. Akan tetapi, pemberi kerja 

diperbolehkan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing (diatur 

dalam Pasal 42 UU Ketenagakerjaan). Pemberi kerja yang 

hendak mempekerjakan tenaga kerja asing harus melengkapi 

persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang ini. 

Sistem pengupahan tidak dapat dihindari oleh setiap 

pemberi kerja yang melakukan kegiatannya di Purwakarta. 

Pasal 67–Pasal 76 UU Ketenagakerjaan mengatur mengenai 

sistem pengupahan. Sistem pengupahan harus dilakukan oleh 

pemberi kerja secara layak.  

UU Ketenagakerjaan memberikan perlindungan khusus 

bagi kaum disabilitas, anak-anak, dan perempuan. Ketiga 

golongan tersebut perlu mendapatkan perlakuan secara khusus 

berkaitan dengan kondisi fisik maupun psikisnya masing-

masing. Pasal 77 Pasal 85 UU Ketenagakerjaan 

mengamanatkan pemberian perlakuan yang sedemikian rupa 

terhadap ketiga golongan itu.  

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal 

fundamental yang terkait dengan tenaga kerja. UU 

Ketenagakerjaan mengamanatkan kepada setiap pemberi kerja 

untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. 



Final Report 

 

70 

 

Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 

Kedua hal itu perlu dilakukan untuk meningkatkan derajat 

tenaga kerja dan juga untuk memenuhi persyaratan yang 

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.  

Tenaga kerja memiliki hak untuk membentuk serikat 

pekerja {berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 

21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja} dan melakukan mogok 

kerja sebagai bentuk ungkapan aspirasi diri. Hanya saja mogok 

kerja harus tetap berada dalam lingkup yang wajar. Untuk 

mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka Pasal 137 Pasal 

145 memberikan batasan mengenai mekanisme mogok kerja 

yang perlu diperhatikan oleh setiap pekerja.   

Sistem pengupahan baru bernama Peraturan Pemerintah 

No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan) yang 

merupakan penjabaran dari Pasal 97 UU Ketenagakerjaan. 

Kebijakan pemerintah yang tercantum dalam PP Pengupahan 

tersebut, mencantumkan formula kenaikan upah minimum yang 

membuat kenaikan upah minimum setiap tahunnya menjadi 

baku.   

Kenaikan upah minimum yang baku tersebut, tercantum 

dalam Pasal 43 ayat (1) PP Pengupahan Upah minimum 

didasarkan kepada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan 

memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 

Sedangkan formula kenaikan upah minimum ditetapkan dalam 

Pasal 44 ayat (2) PP Pengupahan, dengan formula: UMn = UMt 

+ (UMt X (Inflasit + ∆ % PDBt). Jadi kenaikan upah tahunan 

bagi buruh akan berdasarkan pada upah tahun berjalan, 

ditambahkan dengan upah tahun berjalan dikali dengan inflasi 

ditambah prosentase pertumbuhan ekonomi. 
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Formula tersebut, berlaku untuk upah minimun yang 

meliputi (a) upah minimum Provinsi; (b) upah minimum Kota; 

dan (c) upah minimum Kabupaten. Sementara itu, upah 

minimum sektoral ditentukan berdasarkan pada kesepakatan 

hasil perundingan antara asosiasi pengusaha dengan serikat 

pekerja pada sektor yang bersangkutan.  

Kebijakan pemerintah sebagaimana yang tercantum 

dalam PP Pengupahan, mengatur berbeda dengan kebijakan 

pemerintah sebelumnya, PP Pengupahan ini  menekankan 

bahwa upah minimum hanya berlaku bagi Buruh dengan masa 

kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Bagi buruh yang masa kerjanya 

diatas 1 (satu) tahun maka dirundingkan secara Bipartit dengan 

serikat buruh diinternal  perusahaan. 

KHL merupakan salah satu kebijakan baru yang 

dicantumkan dalam Pasal 43 ayat (5) PP Pengupahan. KHL 

ditinjau 5 tahun sekali. Peninjauan jenis dan komponen KHL 

dilakukan oleh Menteri atas hasil kajian Dewan Pengupahan 

Nasional. Data yang digunakan oleh Dewan Pengupahan 

Nasional bersumber dari data yang diolah oleh lembaga bidang 

statistik.  

Dalam ketentuan Pasal 45 dan Pasal 47 PP 

Pengupahan, kewenangan Dewan Pengupahan hanya 

melakukan peninjauan kebutuhan hidup layak, dengan tetap 

berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang 

Penetapan Komponen Dan Jenisnya. 

Terdapatnya formula baku dalam kenaikan upah 

minimum, menunjukan kebijakan pemerintah dalam PP 

Pengupahan menunjukan ikhtiar untuk mengemukakan konsep 

penghasilan total yang diterima oleh Buruh. Artinya ada tekanan 
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terhadap penghasilan yang diterima oleh pekerja bukan hanya 

upah minimum melainkan juga semua hal lain yang diterima 

oleh buruh baik dalam bentuk uang ataupun bukan, 

sebagiamana yang diatur dalam Pasal 4 PP Pengupahan yang 

berbunyi: “Penghasilan yang layak diberikan dalam bentuk upah 

dan non upah. 

 Upah terdiri atas: upah pokok, tunjangan tetap, 

tunjangan tidak tetap”, dihubungkan dengan penjelasan 

tergadap Pasal 88 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) disebutkan bahwa 

penghidupan yang layak adalah jumlah penerimaan atau 

pendapatan buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu 

memenuhi kebutuhan hidup buruh dan keluarganya secara 

wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, 

perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari 

tua Sehingga kenaikan atau besaran upah minimum tidak 

mutlak menentukan penghasilan yang layak terhadap buruh. 

Dalam PP Pengupahan tersebut, mencoba menyampaikan 

konsep layak dengan memasukkan hal lain diluar upah 

minimum yang diterima buruh sebagai kenikmatan. 

Kebijakan pemerintah mengenai penetapan upah 

sebagaimana yang tercantum dalam PP Pengupahan 

mendapatkan reaksi yang keras dari Buruh. Salah satu alasan 

buruh menolak PP No. 78 Tahun 2015 karena pada prinsipnya 

pengupahan untuk setiap buruh berhak memperoleh 

penghasilan untuk memenuhi penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan, dan juga pengupahan harus melindungi buruh. 

Namun dalam PP Pengupahan yang disahkan ini, pemerintah 
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tidak memenuhi prinsip penghidupan yang layak bagi buruh dan 

tidak melindungi pekerja.  

Disamping itu, dalam PP pengupahan disebutkan bagi 

pengusaha yang tidak membayar upah, hanya diberikan sanksi 

adiministratif. Itu bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan 

karena dalam UU Ketenagakerjaan disebutkan sanksinya 

adalah pidana, sehingga PP Pengupahan ini  bertentangan 

dengan isi UU Ketenagakerjaan, isi dalam PP Pengupahan 

tersebut ada ketidaksinkronan secara hirarkis peraturan 

perundang-undangan, dan formula rumus kenaikan upah 

minimum tidak didasari kondisi ekonomi obyektif di wilayah 

perwilayah.  

Kebijakan pemerintah berupa PP Pengupahan ini lebih 

berpihak kepada kepentingan pemodal dan mengorbankan 

nasib buruh untuk mendapatkan upah layak sebagaimana 

diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) 

UUD 1945 dan diiperkuat dengan Pasal 88 ayat (1) UU 

Ketenagakerjaan yang telah diurikan diatas.  

Adapun Penetapan upah minimum kabupaten/kota 

(UMK) Jawa Barat tahun 2019 yang ditetapkan 

Gubernur Ridwan Kamil melalui Keputusan Gubernur Jawa 

Barat nomor 561/kep 1220-yanbangsos /2018 tentang Upah 

Minimum Kabupaten Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 

2019. 

Sebanyak 26 kabupaten dan kota di Jabar mengalami 

kenaikan 8,03 persen dari UMK sebelumnya. Kabupaten 

Purwakarta berada di peringkat ketujuh dari 27 Kabupaten/Kota 

di Jawa Barat dengan UMK Rp 3.722.299. 
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Sementara itu, untuk penanaman modal di Kabupaten 

Purwakarta perlu diupayakan untuk menciptakan lapangan 

kerja, sehingga perlu diciptakan suatu kemudahan pelayanan 

dan kondisi penanaman modal yang kondusif dan promotif 

berdasarkan ekonomi kerakyatan, yang mendorong Usaha 

Mikro, Kecil, dan Koperasi untuk meningkatkan realisasi 

penanaman modal. 

Upaya-upaya tersebut perlu ditempuh tidak hanya untuk 

kepentingan tenaga kerja itu sendiri, tetapi juga untuk 

kepentingan pihak pemberi kerja. Dengan demikian, sinergitas 

pihak pemerintah, pengusaha, dan pekerja akan dapat terjadi. 

Hal ini tentu akan memberikan kontribusi yang positif terhadap 

kegiatan investasi, khususnya di Kabupaten Purwakarta.   

Adapun kondisi tenaga kerja di Kabupaten Purwakarta 

terkait jumlah pencari kerja di Kabupaten Purwakarta tahun 

2017 sebanyak 15.996 orang dengan komposisi 7.733 orang 

laki-laki dan 8.263 orang perempuan. Sebagian besar pencari 

kerja berpendidikan tamatan SMU/sederajat dan 

SMP/sederajat. Pencari kerja lulusan SMU/Sedrajat sebesar 66 

persen. Kemudian diikuti yang berpendidikan SMP/Sedrajat 

sebesar 21 persen, pendidikan SD/Sederajat sebesar 7 persen, 

berpendidikan Universitas dan Akademi masing-masing sebesar 

4 persen dan 2 persen.33  

 Kesempatan kerja bagi masyarakat Purwakarta yang 

digambarkan oleh jumlah penduduk bekerja, secara konsisten 

terus meningkat dari tahun 2012 sampai tahun 2014. Hasil 

Survei Angkatan Kerja Nasional 2015 Kabupaten Purwakarta, 

                                                           

33 Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Purwakarta 2018. 
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menunjukkan sekitar 90,00 persen dari total usia kerja yang 

bekerja dari seluruh angkatan kerja. Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) masyarakat Purwakarta berada di 

kisaran 62,25 persen. Angka ini menunjukkan bahwa 

masyarakat Purwakarta yang berusia 15 tahun ke atas, sekitar 

62,25 persen diantaranya tergolong sebagai angkatan kerja 

yaitu penduduk yang bekerja dan atau mencari pekerjaan. 

Sedangkan 37,75 persen lainnya sebagai penduduk yang bukan 

angkatan kerja (sekolah, mengurus rumahtangga, dan 

lainnya).34  

Modal sumber daya manusia yang besar ini akan 

sangat potensial bila diikuti dengan tingkat produktifitas yang 

tinggi karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Purwakarta.35 

 

2.2. Tata Ruang  

Pengembangan investasi, baik di tingkat provinsi 

maupun di tingkat kabupaten/kota, tak bisa dilepaskan dari tata 

ruang. Dalam hubungannya dengan investasi, aspek tata ruang 

terkait dengan pemanfaatan ruang sesuai dengan 

peruntukannya. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang mengatur pemanfaatan ruang. Dalam 

pemanfaatan ruang, ada asas-asas yang menjadi dasar bagi 

semua pihak untuk mengambil perannya masing-masing. 

Keterpaduan, keberlanjutan, kemitraan, perlindungan 

kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan menjadi 

beberapa asas yang patut diperhatikan ketika setiap orang atau 

lembaga hendak mengadakan investasi. Penerapan asas dalam 

                                                           

34 Ibid 
35 Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Purwakarta Hasil Sakernas Agustus 2017. 
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pemanfaatan ruang juga didukung dengan berbagai kewajiban 

yang mesti dipatuhi. UU No. 26 Tahun 2007 mewajibkan bahwa 

penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan 

kondisi fisik wilayah, potensi sumber daya alam, sumber daya 

manusia, sumber daya buatan, kondisi alam dan sosial.36 Selain 

itu, pemanfaatan ruang dalam rangka investasi juga harus 

mampu dilaksanakan secara berjenjang dan komplementer. 

Pemerintah kabupaten Purwakarta, memiliki 

kewenangan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Di sisi 

lain, pemanfaatan ruang terkait dengan kegiatan investasi 

dimulai dengan perencanaan pemanfaatan ruang. Hal ini 

menjadi penting karena pemanfaatan ruang harus mampu 

menjaga keberadaan asli dari ruang dan pemanfaatan yang 

dilakukan harus dapat menjaga keberlangsungan dari ruang itu 

sendiri.37  

Hal lain yang tidak dapat dilepaskan ketika membahas 

mengenai investasi dan pemanfaatan ruang adalah peran serta 

masyarakat. Peran serta menjadi penting karena masyarakat 

pun memiliki hak untuk menikmati ruang sesuai peruntukan 

sekaligus bertanggung jawab atas pemanfaatannya. Terkait 

dengan pemanfaatan tata ruang, peran serta masyarakat diatur 

dalam bab tersendiri38 mengingat pentingnya keterlibatan 

masyarakat. 

Penataan ruang ini juga secara langsung maupun tidak 

langsung mempengaruhi pola kerja, pola perilaku, dan pola 

investasi. 

                                                           

36 Pasal 6 ayat (1)UU 26/2007 
37 Asas berkelanjutan. 
38 Bab VIII. 
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Terkait dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten 

Purwakarta, investasi yang akan dilakukan harus pula 

memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Hal ini menjadi penting 

karena pemanfaatan ruang harus sesuai dengan peruntukanya. 

Dalam hal ini, investasi harus memperhatikan Perda RTRW 

Kabupaten Purwakarta yang memiliki korelasi dengan 

pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan sesuai 

peruntukan guna menjadi iklim investasi yang tetap sehat, adil, 

dan berkesinambungan. 

 

 

2.3. Lingkungan Hidup 

Lingkungan hidup merupakan salah satu komponen 

penting yang patut dipertimbangkan setiap kegiatan 

pembangunan, tidak terkecuali dalam hal investasi. Hal ini 

merupakan amanat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, menyatakan 

bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas 

demokrasi ekonomi dengan prinsip berkelanjutan, berwawasan 

lingkungan. Selain itu, pentingnya aspek lingkungan hidup juga 

ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.  

Lingkungan Hidup menurut Pasal 12 ayat (2) huruf e 

Undang-Undang  No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (UU No. 23 tahun 2014)  merupakan urusan wajib yang 

tidak berhubungan dengan pelayanan dasar yang 

diselenggaraan oleh pemerintah daerah. 

Selanjutnya ketentuan tersebut diulang lagi dalam Pasal 

37 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah yang (PP No. 18 Tahun 2016) 
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menyebutkan bahwa Lingkungan Hidup merupakan Urusan 

Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan 

dasar.  

Atas dasar hal itu, maka pemerintah Kabupaten 

Purwakarta  memiliki tugas sekaligus wewenang dalam 

mengontrol segala bentuk dan jenis aktivitas yang berpotensi 

membawa dampak terhadap lingkungan di Purwakarta.  

Investasi merupakan kegiatan yang terintegrasi langsung 

dengan aspek lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 74 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas dinyatakan bahwa, setiap perseroan yang bergerak 

dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dan berakibat 

pada kemanfaatan lingkungan, diwajibkan membentuk 

corporate social responsibility. Hal ini dilakukan agar setiap 

perseroan ikut memberikan kontribusi terhadap masyarakat dan 

lingkungan sekitarnya.  

Kabupaten Purwakarta belum mewajibkan corporate 

social responsibility kepada setiap penanam modal untuk 

menyertakan. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya 

Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.  

Corporate social responsibility dapat menjadi sebuah 

wadah bagi setiap penanam modal untuk ikut memberikan 

semacam kompensasi atas kegiatan dan/atau usaha yang 

dilakukannya yang akan berdampak terhadap lingkungan di 

sekitarnya. 

Kontribusi terhadap perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup juga telah diamanatkan oleh Undang-Undang 
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Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009). 

Ketentuan dalam Pasal 22–Pasal 27 UU No. 32 Tahun 

2009 membebankan kewajiban bagi setiap orang untuk memiliki 

dokumen Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), 

terutama untuk usaha dan/atau kegiatan yang berdampak 

penting. Sementara itu, Pasal 34–Pasal 35 UU No. 32 Tahun 

2009 mewajibkan setiap orang untuk memiliki UKL-UPL bagi 

setiap kegiatan dan/atau usaha yang tidak tergolong wajib 

Amdal.  

Berkenaan dengan adanya tanggung jawab terhadap 

pengelolaan dan perlindungan lingkungan, maka Pemerintah 

Daerah khususnya, berkewajiban menerapkan instrumen 

ekonomi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan 

pembangunan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan hidup, 

pemberian insentif dan/atau disinsentif sebagaimana yang 

diamanatkan oleh Pasal 42–Pasal 43 UU No. 32 Tahun 2009. 

Kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan yang 

berkenaan dengan aspek lingkungan hidup perlu dijaga dalam 

hal berinvestasi di Purwakarta. Salah satu langkah yang dapat 

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta adalah 

dengan menjatuhkan sanksi adminsitratif oleh gubernur 

terhadap setiap pelaku usaha yang tidak mentaati ketentuan-

ketentuan yang berlaku. Di samping itu, berdasarkan Pasal 90 

UU PPLH, pemerintah daerah memiliki hak gugat (legal 

standing) terhadap usaha yang menyebabkan kerusakan 

lingkungan. 

Investasi di Kabupaten Purwakarta  dalam bentuk 

kegiatan dan/atau usaha apa pun kini harus memiliki izin 
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lingkungan sebagai tanda bukti bagi setiap pelaku usaha bahwa 

mereka telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan 

untuk dapat menyelenggarakan kegiatan dan/atau usaha di 

Kabupaten Purwakarta.  

 

2.4. Perizinan 

Aspek lainya sebagai pendukung kebijakan penanaman 

modal  adalah perizinan.  

Perizinan berasal dari kata dasar “izin”, izin diartikan 

sebagai pernyataan mengabulkan, persetujuan membolehkan. 

Perizinan diartikan sebagai hal pemberian izin.39 Dalam Kamus 

Istilah Hukum pengertian izin (vergunning) dijelaskan 

Overheidstoestemming door wet of  verordening vereist gesteld 

voor tal van handeling waarop in het algemeen belang special 

toezicht vereist is, maar die, in het algemeen, niet als 

onwenselijk worden beschouwd. 40. 

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, Izin adalah 

suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang 

atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu 

menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan41. 

Prajudi Atmosudirdjo, Izin (vergunning) adalah suatu 

penetapan tertulis yang merupakan dispensasi daripada suatu 

larangan oleh undang-undang42.  

                                                           

39 http://kamusbahasaindonesia.org 
40 S. J. Fockema Andreas, Rechtsgeleerd Handwoordenboek, Tweede Druk, J. B. Wolter’ 

Uitgevers-maatshappij N. V., Groningen, 1951, hlm. 311. 
41N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M 

Hadjon,Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 2. Lihat pula Ida Bagus Wyasa Putra (et al), Hukum 
Bisnis Pariwisata, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 172. 

42Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994. hlm. 
97. 
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Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas 

berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan 

perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan 

tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.43 

Sjahran Basah, Izin adalah perbuatan hukum 

administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan 

peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan 

prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-

undangan yang berlaku44. 

Asep Warlan Yusuf, mendefinisikan Izin adalah suatu 

instrumen pemerintahan yang bersifat yuridis preventif, yang 

digunakan sebagai sarana hukum administrasi untuk 

mengendalikan perilaku masyarakat45. Selanjutnya menurut  

Aminuddin Ilmar, Izin merupakan kewenangan pemerintah 

untuk mengatur sesuatu hal yang berhubungan dengan peran 

atau tugasnya. Izin adalah salah satu instrumen yang paling 

banyak digunakan dalam hukum khususnya hukum 

administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana 

yuridis untuk mengemudikan tingkah laku warga46. 

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah 

daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang 

merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau 

diperbolehkannya sesorang atau badan untuk melakukan  

usaha atau kegiatan tertentu.  Pengertian ini menunjukkan 

                                                           

43 Bagir Manan, Ketentuan-ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak 
Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945, (Makalah Tidak 
Dipublikasikan), Jakarta, 1995, hlm.8.  

44Sjahran Basah, Perizinan di Indonesia, Bahan Penataran Nasional tentang Hukum 
Lingkungan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNAIR Surabaya pada tanggal 11-
17 Januari 1994, FH. UNAIR, Surabaya, 1994, hlm 3, dalam Ida Bagus Wyasa Putra   (et al), 
Hukum Bisnis Pariwisata, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 173. 

45Asep Warlan Yusuf, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum 
Administrasi, (Makalah yang dipresentasikan di Fakultas Hukum Unpar).hlm 1. 

46 Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal Di Indonesia, Jakarta, Prenada Media, 2004, 
hlm. 131. 
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penekanan pada  izin yang tertulis yakni berbentuk dokumen 

sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang 

diberikan secara lisan.47 

Dari pengertian umum tersebut, maksudnya adalah 

bahwa izin itu hanya dapat diterbitkan atau dikeluarkan oleh 

pemerintah saja sebagai badan hukum publik, tidak dapat 

diterbitkan oleh pihak swasta maupun perorangan. Tidak ada 

delegasi atau mandat apalagi atribusi kewenangan penerbitan 

izin kepada badan hukum swasta maupun perorangan. Izin itu 

bersifat yuridis preventif karena didalam izin dimuat norma 

larangan dan atau norma perintah yang wajib ditaati oleh 

pemegang izin. Sehingga sejak dini, pemegang izin mengetahui 

dengan pasti apa yang diwajibkan dan atau apa yang dilarang 

untuk dilakukan agar terhindar dari perbuatan melanggar 

hukum.48  

Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung 

tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan 

perancang masyarakat adil dan makmur dijelmakan. Lewat izin 

dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan 

makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan yang 

terkandung dalam izin merupkan pengendali dalam 

memfungsikan izin itu sendiri.49 

Izin mempunyai empat fungsi terdiri dari: fungsi 

instrumen pemerintahan, fungsi yuridis preventif, fungsi sarana 

                                                           

47 Y.Sri Pudyatmoko, Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan,Jakarta, Gramedia, 2009, 
hlm.8. 

48 Ilyas Assad, Izin Lingkungan Sebagai Sarana Pengendalian  Usaha Pada Era  Otonomi 
Daerah  (Studi Terhadap Investasi di Provinsi Jawa Barat). (tesis) Program Pascasarjana 
Universitas Tri Sakti, Jakarta, 2011. 

49 Sjachran Basah, dalam Ridwan Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, UII Press, 
Yogyakarta, 2003, hlm. 160 
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hukum administrasi, dan fungsi  pengendalian. Keempat fungsi 

izin tersebut, apabila dijelaskan lebih lanjut. Pertama, izin 

berfungsi sebagai Instrumen Pemerintahan. Dalam fungsi ini 

pada prinsipnya pemberi izin adalah pihak berwenang 

mencabut izin. Konsekuensinya apabila pemegang izin tersebut 

terbukti melanggar persyaratan yang telah ditetapkan, maka 

pejabat pemberi izin berwenang mencabut izin tersebut. Kedua, 

Fungsi Yuridis Preventif, pada fungsi ini izin adalah suatu 

instrumen pemerintahan yang dapat digunakan sebagai sarana 

hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. 

Tindakan preventif adalah tindakan atau mekanisme dimana 

satu kejadian yang tidak diharapkan dicegah terjadinya melalui 

pengaturan prosedur pelaksanaan kegiatan, baik yang bersifat 

keharusan maupun sukarela50.  

Ketiga, Fungsi Sarana Hukum Administrasi, pada fungsi 

ini izin adalah suatu keputusan administrasi negara yang 

memperkenankan suatu perbuatan yang pada umumnya 

dilarang, tetapi diperkenankan dan bersifat konkret.51 

Pernyataan ini didukung oleh Ateng Syafrudin yang 

mengatakan bahwa izin bertujuan untuk menghilangkan 

halangan, dimana hal yang dilarang menjadi diperbolehkan.52  

Keempat, Fungsi Pengendalian (sturen) Perilaku 

Masyarakat, pada fungsi ini izin dimaksudkan agar suatu 

kegiatan  tidak sampai menimbulkan kerusakan terhadap tata 

ruang  yang ada. Pemerintah melakukan pengendalian 

terhadap kegiatan masyarakat dengan menggunakan instrumen 

                                                           

50PPLH UGM, CEPI UCE, Panduan Untuk Fasilitator – Penaatan, Pengendalian, Penegakan 
Hukum dan Pengaturan,  Jakarta,  2001. hlm. 48. 

51Jaja Ahmad Jayus, Lembaga Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Investasi Dalam 
Implementasi Otonomi Daerah (Tesis Program Pascasarjana Universitas Katolik 
Parahyangan, Bandung), 2001. hlm.100. 

52Ateng Syafrudin, Perizinan Untuk Kegiatan Tertentu, Majalah Hukum Media Komunikasi 
FH-Unpas, Edisi 23, 1997. hlm. 5. 
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perizinan. Menurut Spelt dan ten Berge, motif  utuk 

menggunakan sisitim izin dapat berupa keinginan mengarahkan 

(mengendalikan/sturen) aktivititas-aktivitas tertentu, mencegah 

bahaya bagi lingkungan, keinginan melindungi obyek tertentu, 

hendak membagi benda-benda yang sedikit dan mengarahkan 

dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas.53 

Fungsi izin sebagai pengendalian (sturen) sebagaimana 

diuraikan di atas, dikaitkan dengan perusahaan penanaman 

modal yang akan melakukan kegiatan maka usaha wajib 

memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, 

kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.54  

Penanaman modal secara langsung berarti membentuk 

suatu badan usaha atau perusahaan di Indonesia. Wujud dari 

badan usaha yang dimaksud, dijabarkan lebih lanjut dalam 

Pasal 5 UU No.26 Tahun 2007 bahwa penanaman modal dalam 

negeri, bentuk usahanya tidak harus dalam bentuk badan 

hukum bahkan dimungkinkan usaha perseorangan. Berbeda 

dengan penanaman modal asing, mensyaratkan badan 

usahanya harus berbentuk Perseroan Terbatas. 

Untuk mendirikan badan usaha berbentuk Perseroan 

Terbatas menurut Pasal 7 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas, harus memenuhi syarat tertentu, 

sebagai berikut: Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau 

lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. 

Selanjutnya dikemukakan perseroan memperoleh status badan 

                                                           

53 N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M 
Hadjon,Yuridika, Surabaya, 199, hlm 4. 

54 Undang-Undang Penanaman Modal, op. cit., Pasal 25 ayat (4). 
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hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri 

mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Untuk 

memperoleh pengesahan status Perseroan Terbatas sebagai 

badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM, pendiri harus 

mengajukan permohonan, sekurang-kurangnya berisi: nama 

dan tempat kedudukan Perseroan.55 

Ada ketentuan khusus mengenai PMA tentang 

permodalan dan ataupun kepemilikan saham bahwa 

persetujuan pendirian perusahaan penanaman modal asing 

berdasarkan hukum indonesia dan berkedudukan di 

indonesia.56  

Selain mendirikan badan usaha baru, perusahaan PMA 

dapat membeli saham baru yang dijabarkan dalam pasal 9 PP 

20/1994, sebagai berikut: 

a. badan hukum asing dapat membeli saham perusahaan baik 

yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam 

negeri maupun perusahaan yang didirikan bukan dalam 

rangka penanaman modal asing ataupun penanaman modal 

dalam negeri yang belum atau telah berproduksi komersial; 

b. pembelian saham perusahaan yang didirikan baik dalam 

rangka penanaman modal dalam negeri sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila 

bidang usahanya pada saat pembelian saham terbuka bagi 

penanaman modal asing; dan 

                                                           

55 Lihat pasal 9 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 
56 Lihat Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam 

Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing yang telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah No.83 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah No.20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang 
Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.   
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c. pembelian saham perusahaan sebagaimana ayat (1) 

dilakukan melalui pemilikan langsung dan/atau pasar modal 

dalan negeri. 

Dalam konteks, Kabupaten Purwakarta berupaya untuk 

menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu yang 

mempunyai karakter yang positif yaitu dalam ketepatan waktu, 

informasi yang akurat, biaya, konsistensi, proses yang jelas, 

pengarsipan, pelayanan, mekanisme pengaduan dan pelayanan 

paripurna.57 Dengan pelayanan yang terpadu, perizinan akan 

semakin mudah, cepat, dan terdokumentasi dengan baik 

sehingga geliat investasi di Kabupaten Purwakarta semakin 

meningkat dan dapat menarik investor. 

 

2.5. Infrastruktur 

Faktor infrastruktur yang baik menjadi salah faktor penting 

yang dapat mempengaruhi para investor dalam menanamkan 

modalnya. Seperti yang diungkapkan oleh A. F. Elly Erawaty 

mengemukakan bahwa keberhasilan penciptaan iklim investasi 

yang favourable sangat tergantung pada tiga faktor determinan, 

yaitu: 

a. faktor institusional dan kebijakan. Langkah pertama yang 

dilakukan oleh seseorang jika ingin menanamkan modal di 

suatu negara khususnya negara berkembang, mempelajari 

secara rinci tentang negara tersebut antara lain stabilitas 

politiknya, kebijakan ekonomi terutama terhadap investor 

asing; 

                                                           

57Penjelasan Perda Jawa Barat Nomor 7/2010. 
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b. faktor infrastruktur. Dalam hal ini yang diperhatikan adalah 

tersedianya fasilitas fisik; dan 

c. faktor hukum dan perundang-undangan. Dalam hal ini dapat 

dilihat dalam aspek nasional artinya ketentuan hukum yang 

substantif dapat mempengaruhi minat investor asing dalam 

menanamkan modalnya. Aspek internasional, artinya kaidah-

kaidah hukum internasional pun dapat mempengaruhi minat 

investor asing untuk menanamkan modalnya. Selain aspek 

substansi hukum dan perundang-undangan tersebut, aspek 

pelaksanaan dan penegakannya pun  juga merupakan salah 

satu faktor yang menjadi pertimbangan para investor.58 

Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 25 Tahun 

2007 menjelaskan bahwa tugas pemerintah dalam memberikan 

fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman 

modal. Selanjutnya pada ayat (3) huruf c menjelaskan sekurang-

kurangnya fasilitas yang dimaksud antara lain adalah 

pembangunan infrastruktur. Salah satu bentuk peran pemerintah 

terdapat pada pembebasan tanah untuk pembangunan jalan 

sesuai dalam Pasal 58 Undang-Undang No.38 tahun 2004 

tentang Jalan.59  

Namun, pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah 

negara atau masyarakat ulayat hukum adat, yang tanahnya 

diperlukan untuk pembangunan jalan, berhak mendapatkan ganti 

kerugian.60 

Ketersediaan infrastruktur jalan beserta sistemnya 

merupakan salah satu bentuk yang dapat mempengaruhi 

                                                           

58 A. F. Elly Erawaty, Meningkatkan Investasi Asing di Negara-Negara Berkembang: Kajian 
Terhadap Fungsi dan Peran dari “The Multilateral Investment Guarantee Agency. Pusat 
Studi Hukum Fakultas Hukum Unpar Bandung, 1989. Seri Tinjauan dan Gagasan No.10. 

59 Bandingkan dengan pasal 6 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok 
Agraria. 

60 Lihat, Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No.38 tahun 2004 tentang Jalan 
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keberhasilan terciptanya iklim investasi yang favourable 

mengingat ketersediaan akan infastruktur jalan merupakan hal 

penting dalam hal transportasi akan pengiriman barang dan/atau 

jasa. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No.38 tahun 2004 

tentang Jalan menjelaskan pentingnya peran jalan yakni: 

(1) Jalan sebagai bagian prasarana transportasi 
mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, 
sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan 
dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat.  

(2) Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa 
merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, 
dan negara.  

(3) Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan 
jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah 
Republik Indonesia. 

 
Selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No.38 tahun 

2004 tentang jalan menjelaskan sistem jaringan jalan untuk 

mendukung distribusi barang dan jasa, yakni: 

(1) Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan 
primer dan sistem jaringan jalan sekunder.  

(2) Sistem jaringan jalan primer sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan sistem jaringan jalan 
dengan peranan pelayanan distribusi barang dan 
jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat 
nasional, dengan menghubungkan semua simpul 
jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.  

(3) Sistem jaringan jalan sekunder sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem jaringan 
jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang 
dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan 
perkotaan.  

  
  Dalam menjaga dan melaksanakan ketersediaan 

infrastruktur jalan, diberikan wewenang sesuai Undang-Undang 

No.38 Tahun 2004 tentang Jalan menurut skala masing-

masing.61 

  Ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang No.38 Tahun 

2004, menjelaskan bahwa wewenang Pemerintah dalam 

                                                           

61Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang No.38 Tahun 2004 tentang Jalan. 
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penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara 

umum dan penyelenggaraan jalan nasional yang meliputi 

pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. 

  Sementara itu, Pasal 15 Undang-Undang No.38 Tahun 

2004 tentang Jalan memuat: 

(1) Wewenang pemerintah provinsi dalam 
penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan 
jalan provinsi.  

(2) Wewenang penyelenggaraan jalan provinsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan 
pengawasan jalan provinsi.  

(3) Dalam hal pemerintah provinsi belum dapat 
melaksanakan sebagian wewenangnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah 
provinsi dapat menyerahkan wewenang tersebut 
kepada Pemerintah.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang 
penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan penyerahan wewenang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam 
peraturan pemerintah. 

 
Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 Undang-

Undang No.38 Tahun 2004 tentang Jalan memaparkan: 

(1) Wewenang pemerintah kabupaten dalam 
penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan 
jalan kabupaten dan jalan desa.  

(2) Wewenang pemerintah kota dalam 
penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan 
jalan kota.  

(3) Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, 
jalan kota, dan jalan desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, 
pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.  

(4) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum dapat 
melaksanakan sebagian wewenangnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 
pemerintah kabupaten/kota dapat menyerahkan 
wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang 
penyelengaraan jalan kabupaten sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), wewenang 
penyelengaraan jalan kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), dan penyerahan wewenang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam 
peraturan pemerintah. 

 
Infrastruktur, sebagai salah satu elemen penting dalam 

investasi, mesti mendapat perhatian dalam pengelolaan, karena 
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dengan adanya infrastruktur yang memadai, investor akan 

memiliki jaminan yang lebih bahwa investasi yang akan 

dilakukannya dapat secara optimal dijalankan dan 

dikembangkan.  

Iklim investasi yang baik jelas akan memberikan dampak 

positif bagi perkembangan ekonomi suatu daerah. Keamanan 

iklim investasi menjadi salah satu elemen penting dalam 

menjamin keberlangsungan roda perekonomian, terutama 

investasi di daerah tertentu. Indonesia, sebagai salah satu 

negara yang sangat pluralisme dan memiliki banyak adat 

istiadat akan cukup sulit untuk menjaga kondisi dan suasasa 

integritas tetap dijaga dan dijalani sebagaimana dimaksud oleh 

undang-undang. 

  

2.6. Pajak Daerah 

Berdasarkan UUD 1945 menempatkan perpajakan 

sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa 

penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan 

lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. 

Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang. 

Tujuan utama dibentuknya Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 (UU no. 28 Tahun 2009) untuk memperbaiki sistem 

administrasi perpajakan daerah, memperkuat kapasitas fiskal 

daerah dan meningkatkan pengawasan. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut perluasan basis pajak Daerah dilakukan 

dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, 

mendaerahkan pajak pusat, dan menambah jenis Pajak baru. 
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Pajak Hotel diperluas hingga mencakup seluruh persewaan di 

hotel, Pajak Restoran diperluas hingga mencakup pelayanan 

katering. Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak 

yang tidak tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2009. 

Pajak dimaksud dapat tidak dipungut apabila potensinya 

kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan 

Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Khusus 

untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi 

tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat 

dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi 

dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota. 

Ketentuan dalam Pasal 127 UU No.28 Tahun 2009 

mengatur berbagai jenis objek retribusi, yaitu jenis retribusi dan 

menurut Pasal 141 UU No.28 Tahun 2OO9 yang mengatur jasa 

dan jenis retribusi perizinan tertentu. 

Investasi yang dilakukan oleh pelaku usaha mempunyai 

berbagai macam tujuan. Tujuan mayoritas dari investasi adalah 

mempertahankan eksistensi industri. Tidak jarang, investasi 

yang dilakukan tersebut melewati batas wilayah suatu daerah, 

bahkan batas akses negara. Ekspor dan impor menjadi salah 

satu instrumen penting bagi perkembangan investasi. Tak 

jarang ada arus lintas yang sangat cepat dengan dinamika yang 

tinggi antar investor lintas batas negara. Hal ini wajar mengingat 

makin terbukanya akses perdagangan dengan kesepakatan 

area pasar bebas yang juga diberlakukan di Indonesia. 

Menjadi buruk ketika impor tersebut justru menggangu 

iklim investasi di suatu negara. Oleh karena itu, diperlukan 

instrumen hukum yang dapat mengatur pergerakan dari impor 
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ekspor ini. Akses distribusi yang meningkat sejalan dengan 

peningkatan percepatan dinamika ekonomi menyebabkan para 

pelaku usaha harus mampu bersaing. Namun di sisi lain, 

pemerintah sebagai regulator, harus mampu memberikan 

kebijakan dan aturan terkait dengan akses distribusi lintas 

negara. 

UU No. 25 Tahun 2007 mengatur mengenai kemudahan 

fasilitas untuk impor. Hal ini dapat menggambarkan bahwa 

akses distibusi lintas batas negara sudah diatur oleh 

pemerintah. Keberadaan UU No. 25 Tahun 2007 telah 

membukukan dan membakukan secara tersurat mengenai 

impor. 

Sementara itu, investasi mau tidak mau akan 

berhubungan dengan lalu lintas ekonomi internasional, baik 

langsung maupun tidak langsung, baik mempengaruhi maupun 

tidak mempengaruhi. Kondisi ini juga berlaku untuk dinamika 

investasi di Kawasan Ekonomi Khusus.  

Kawasan Ekonomi Khusus tidak lepas dari kemungkinan 

imbas tingginya laju investasi dan akses distribusi. Oleh 

karenanya, Pemerintah melalui Pasal 27 UU No. 39 Tahun 

2009 mengatakan bahwa ketentuan larangan atau pembatasan 

impor dan ekspor yang diatur berdasarkan peraturan 

perundang-undangan berlaku di KEK.62 

 

2.7. Pembangunan Berkelanjutan  

Investasi di Kabupaten Purwakarta perlu diarahkan 

kepada terwujudnya konsep pembangunan yang berkelanjutan 

                                                           

62Pasal 27. 
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dan berwawasan lingkungan. Setiap bidang usaha atau jenis 

usaha di Kabupaten Purwakarta harus dapat memberikan 

perlindungan terhadap kekayaan alam yang ada di Kabupaten 

Purwakarta dan lingkungan itu sendiri.  

Pada prinsipnya tanah memiliki fungsi sosial seperti 

termuat dalam pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria No.5 

tahun 1960 yang berarti seseorang yang menguasai hak atas 

tanah dilarang menggunakan/tidak menggunakan tanah itu 

untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan penggunaan tanah 

itu harus memperhatikan kepentingan masyarakat/kepentingan 

umum. Maka dengan ini, membuka peluang yang baik untuk 

para investor atas penggunaan hak atas tanah dalam 

menjalankan bisnisnya.  

Dalam UU No. 25 Tahun 2007, masalah penggunaan 

hak atas tanah dijelaskan dalam pasal 21 butir a, bahwa para 

investor diberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan 

hak atas tanah. Lebih lanjut Pasal 22 ayat (1) UU No. 25 Tahun 

2007 menjelaskan bahwa perizinan dapat diperpanjang di 

muka sekaligus dapat diperbaharui kembali atas permohonan 

penanam modal, berupa: 

a. hak guna usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 tahun 

dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka 

sekaligus selama 60 tahun dan dapat diperbaharui selama 

35 tahun; 

b. hak guna bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 tahun 

dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka 

sekaligus selama 50 tahun dan dapat diperbaharui selama 

30 tahun; dan 
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c. hak pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 tahun dengan 

cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus 

selama 45 tahun dan dapat diperbaharui selama 25 tahun. 

Namun ketentuan penggunaan tanah sebagaimana 

dijelaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang Penanaman Modal 

dinyatakan tidak mengikat oleh Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia (Putusan Nomor 21-22/PUU-V/2007, tanggal 25 

Maret 2007, dalam perkara permohonan pengujian Undang-

Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap 

UUD1945). Dalam amar putusannya: Pasal 22 ayat (2) 

sepanjang menyangkut kata-kata “di muka sekaligus”; pasal 22 

ayat (4) sepanjang menyangkut kata-kata “sekaligus di muka” 

Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pasal 22  

berbunyi sebagai berikut: 

(1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas 
tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf 
a dapat diberikan dan diperpanjang dan dapat 
diperbaharui kembali atas permohonan penanam 
modal. 

(2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat diberikan dan diperpanjang untuk kegiatan 
penanaman modal, dengan persyaratan antara lain: 

a. Penanaman modal yang dilakukan dalam 
jangka panjang dan terkait dengan perubahan 
struktur perekonomian Indonesia yang lebih 
berdaya saing; 

b. Penanam modal dengan tingkat risiko 
penanaman modal yang memerlukan 
pengembalian modal dalam jangka panjang 
sesuai dengan jenis kegiatan penanaman 
modal yang dilakukan; 

c. Penanaman modal yang tidak memerlukan area 
yang luas; 

d. Penanaman modal dengan menggunakan hak 
atas tanah negara; dan 

e. Penanaman modal yang tidak mengganggu 
rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan 
kepentingan umum. 
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(3) Hak atas tanah diperbaharui setelah dilakukan 
evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan 
diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, 
sifat dan tujuan pemberian hak. 

(4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang 
diberikan dan yang diperbaharui sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat 
dihentikan atau dibatalkan oleh pemerintah jika 
perusahaan penanam modal menelantarakan 
tanah, merugikan kepentingan umum, 
menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak 
sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak 
atas tanahnya, serta melanggar ketentuan 
peraturan perundang-undangan.63 

 
 

2.8. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

Guna menumbuhkan iklim usaha di Indonesia, 

berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah (UU UMKM), Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah menetapkan peraturan perundang-undangan dan 

kebijakan yang salah satunya meliputi aspek pendanaan. 

Dalam hal ini aspek pendanaan ditujukan untuk hal-hal sebagai 

berikut (Pasal 8 UU UMKM): 

a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha 

mikro, kecil dan menengah untuk dapat mengakses kredit 

perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; 

b. memperbanyak lembaga-lembaga pembiayaan yang dapat 

diakses dengan mudah; 

c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat murah dan tidak 

diskriminatif dalam hal memperoleh pendanaan; dan 

d. membantu para pelaku usaha mikro dan usaha kecil (umk) 

untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan 

lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga 

keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem 

                                                           

63 Sentosa Sembiring, Op. Cit. hlm,162. 
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konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang 

disediakan oleh pemerintah. 

Khusus untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur 

dalam Pasal 21-22 UU UMKM, Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah bersama-sama bertanggungjawab dalam hal penyediaan 

pembiayaan dan Penjaminan bagi kedua unit usaha tersebut. 

Namun demikian, masih dibuka kemungkinan sumber pendanaan 

yang lain, yakni yang berasal dari penyisihan laba tahunan dari 

Badan Usaha Milik Negara serta Usaha Besar nasional maupun 

asing. 

Adapun wujud lain daripada peran Pemerintah, Pemerintah 

Daerah serta peran dunia usaha dalam penyediaan sumber-

sumber pendanaan, antara lain adalah dengan melakukan 

pemberian insentif dalam hal perizinan seperti keringanan tarif 

serta bentuk insentif lainnya, mengusahakan bantuan luar negeri, 

dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah namun 

tidak mengikat bagi Usaha Mikro dan Kecil. 

Hal ini sebenarnya sejalan dengan rumusan dalam Pasal 

176 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah yang menyatakan bahwa  pemerintah daerah dalam 

rangka meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan 

insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau 

penanam modal yang diatur dalam peraturan daerah dengan 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan.  

Kemudian yang menjadi persoalan selanjutnya adalah 

akses pelaku Usaha Mikro dan Kecil ini terhadap sumber-sumber 

pembiayaan sebagaimana yang dimaksud di atas. Berdasarkan 
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Pasal 23 ayat (1) UU UMKM, Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

diwajibkan untuk: 

a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan 

lembaga keuangan bukan bank; 

b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan 

lembaga penjamin kredit; dan 

c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi 

persyaratan untuk memperoleh pembiayaan. 

Sedangkan dalam hal pembiayaan bagi Usaha Menengah, 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak diberikan kewajiban 

penyediaan dana. Berdasarkan Pasal 24 UU UMKM dikatakan 

bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan 

pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan 

penjaminan dengan cara sebagai berikut: 

a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal 

kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola 

pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga 

pembiayaan lainnya; dan 

b. mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan 

fungsi lembaga penjamin ekspor. 

 

2.9. Insentif dan Disentif 

Dalam hal pemberian insentif oleh Pemerintah Daerah 

terkait dengan penanaman modal di daerah, agar terjadi 

keselarasan dalam pemberiannya Pemerintah telah memberikan 

suatu pedoman melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 

2008 tentang Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman 

Modal di Daerah (PP No. 45 Tahun 2008).  
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Pemerintah Daerah pun oleh Pasal 7 PP No. 45 Tahun 

2008 ini diwajibkan membentuk Perda terkait dengan kegiatan 

pemberian insentif ini. Perda mengenai pemberian insentif terkait 

penanaman modal ini menurut  Pasal 8 PP No. 45 Tahun 2008 

sekurang-kurangnya harus memuat: 

1. tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan; 

2. kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan; 

3. dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan; 

4. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang 

diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan; 

5. bentuk insentif dan kemudahan yang dapat diberikan; dan 

6. pengaturan pembinaan dan pengawasan. 

Regulasi mengenai pemberian insentif dan pemberian 

kemudahan ini sangat penting keberadaannya guna meningkatkan 

iklim investasi, khususnya bagi Penanam Modal Asing (PMA) 

ataupun Penanam Modal yang termasuk dalam kategori Usaha 

Besar. Sebagaimana diketahui, salah satu daya tarik utama 

masuknya penanaman modal kategori Usaha Besar ataupun PMA 

adalah pemberian insentif dan pemberian kemudahan dalam 

penanaman modal.  

Berbeda dengan UMK yang mendapatkan jaminan atas 

pembiayaan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, 

Penanam Modal Usaha Besar dan PMA terkadang justru harus 

mengeluarkan anggaran pembiayaan bagi kepentingan 

masyarakat maupun pelaku UMK (Contoh: biaya untuk corporate 

social responsibility, pendanaan bagi UMK, dll.). Oleh karena itu, 

regulasi konkrit pemberian insentif dan pemberian kemudahan 

penanaman modal di Kabupaten Purwakarta, menjadi sangat 



Final Report 

99 Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 

dibutuhkan demi kepentingan Penanam Modal, terutama yang 

tergolong sebagai Usaha Besar dan PMA.   

Ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 PP 45 Tahun 2008, 

dikatakan bahwa pemberian insentif dan pemberian kemudahan 

penanaman modal kepada penanam modal ditetapkan dengan 

keputusan kepala daerah. Hal tersebut kemudian berimplikasi 

kepada kewajiban setiap kepala daerah untuk melakukan 

pengawasan terhadap penerima kemudahan penanaman modal.  

Berdasarkan Pasal 11-Pasal 14 PP 45 Tahun 2008, 

penerima kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan 

laporan kepada kepala daerah minimal satu tahun sekali. Dalam 

hal ini Bupati/Walikota menyampaikan laporannya kepada 

Gubernur, sedangkan Gubernur menyampaikan laporannya 

kepada Menteri Dalam Negeri. Laporan tersebut menjadi dasar 

evaluasi atas pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan 

penanaman modal oleh setiap Kepala Daerah. 

Tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance) memang sudah tidak  dapat ditawar-tawar lagi 

terutama dalam hal menarik hati para investor. Disebut demikian, 

karena ketika terjadi krisis ekonomi dan moneter, khususnya pada 

kawasan Asia pada tahun 1996 yang juga berimbas ke Indonesia, 

salah satu penyebabnya adalah belum diterapkannya tata kelola 

pemerintahan yang baik serta pemerintahan yang bersih. Oleh 

karena itu, Dana Moneter Internasional (International Moneter 

Fund, IMF) pada tahun 1997 memberikan bantuan dana dan 

pedoman khususnya pada negara-negara berkembang tentang 

tata kelola pemerintahan yang baik yang dikenal dengan nama, 

Good Governance The IMF’s Role.  

 



Final Report 

 

100 

 

Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 

2.10. Good Governance 

Sebelum muncul konsep good governance, dalam 

kepustakaan hukum administrasi indonesia, sebenarnya sudah 

dikenal konsep Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Ridwan 

HR, mengemukakan tata cara pemerintahan yang layak, berarti 

penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil dan 

terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan 

penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang.64 

Secara konsep yang sudah dikenal, namun pada prakteknya 

menjadi tantangan yang perlu dijawab aparatur negara dalam 

menerapakan good governance menjadi kenyataan. Soentandyo 

Wignjosoebroto, mengemukakan bahwa persoalan good 

governance adalah persoalan seni dan moral pengelolaan proses, 

yang karena itu amat memerlukan pemahaman akan makna-

maknanya yang lebih substantif.65  

Lebih konkrit lagi dikemukakan Mardiasmo, adanya 

hambatan dalam melaksanakan good governance, khususnya di 

daerah, di sebabkan karena: 

a. belum adanya sistem akuntasi pemerintah daerah yang baik 

yang dapat mendukung pencatatan dan pelaporan secara 

handal. tidak ada sistem akuntansi yang handal menyebabkan 

lemahnya pengendalian intern pemerintah daerah. 

b. sangat terbatasnya jumlah personal pemerintah daerah yang 

berlatar belakang pendidikan akuntansi, sehingga mereka tidak 

                                                           

64 Sentosa Sembiring, Op.Cit, hlm,216. 
65 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum dan Moral Pemerintahan yang Baik. Dalam Analisis 

Hukum 2002 Jangan Tunggu Langit Runtuh, (Editor Agus Priyanto), Jakarta: Justika Sinar 
Publika, 2003. Cet.1. hlm.17 
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begitu peduli atau mungkin tidak mengerti dengan 

permasalahan.  

c. belum adanya standar akuntansi keuangan sektor publik yang 

buku.66 

Pengelolaan dan penyelenggaraan roda pemerintahan 

haruslah transparan, bersih, dan akuntabilitas. Ketentuan undang-

undang mengenai pemerintahan yang baik dan bersih terangkum 

dalam beberapa produk perundang-undangan.  

Ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Praktik Bernegara yang 

Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan 

Nasional; serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik menjadi dasar hukum bagi 

pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan guna 

mewujudkan cita-cita dan harapan rakyatnya. 

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, 

diterbitkan serangkaian norma hukum yang dikeluarkan pejabat 

yang memiliki otoritas untuk itu, antara lain: 

a. Ketetapan Majalis Permusyaratan Rakyat Republik Indonesia 

No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 

dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

Pasal 2 disebutkan: 

(1) Penyelenggaraan negara pada lembaga-lembaga 
eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus melaksanakan 
fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggung 
jawab kepada masyarakat, bangsa dan negara. 

(2) Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, 
penyelenggaraan negara harus jujur, adil, terbuka dan 
terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktik 
korupsi, kolusi dan nepotisme. 

 

                                                           

66 Mardiasmo. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi, 2002, 
hlm.42. 
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b. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme. 

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 butir 6 

disebutkan  bahwa asas umum pemerintahan negara yang baik 

adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, 

kepatutan dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggara 

negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme. 

 

2.11. Keamanan 

Keamanan nasional itu tidak semata-mata persiapan 

pencegahan terhadap kondisi alam, namun juga kesiapan dari 

para investor untuk menghadapi keadaan sosial masyarakat di 

sekitarnya. Kondisi alam yang ada di sekitar kegiatan investasi 

memang memiliki potensi yang cukup besar untuk mengganggu 

proses investasi. Namun, keamanan sosial pun tak kalah 

penting dibandingkan dengan kemananan alam. Keamanan 

sosial, yang terkait antara lain dengan kriminalitas, kerusuhan, 

pemberian fasilitas, dan fungsi penyelenggaraan keamanan. Di 

sisi lain, keamanan lokasi dari sisi alam terkait erat dengan 

bencana dan penanggulangannya.  

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, 

seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak 

asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, 

transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai 

paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang 

dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia 
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yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai 

tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas 

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat 

dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.  

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang 

Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. 

VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka 

secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan 

rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik 

Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional 

Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai 

dengan peran dan fungsi masing-masing.  

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan 

dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta 

pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia 

sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap 

tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan 

masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.  

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI 

No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, 

keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten 

dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, 
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serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. 

Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian 

Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh 

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-

bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas 

subsidiaritas dan asas partisipasi. 

Terkait dengan keamanan sosial, dapat dikatakan 

merupakan tanggung jawab dari kepolisian. Dalam Pasal 13 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik 

Indonesia adalah: 

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b. menegakkan hukum; dan 

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 

kepada masyarakat. 

 

2.12. Bencana 

Seperti yang telah dibahas di awal bahwa keamanan 

lokasi terdiri dari aspek sosial dan alam, terkait dengan aspek 

keamanan alam yang berhubungan dengan bencana, 

pengaturannya sudah cukup jelas termuat dalam Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana. Undang-undang ini menunjang semangat investasi 

yang akan dilakukan oleh para pelaku usaha dan pihak terkait. 

Hal ini berkenaan dengan perlunya kepastian mengenai 

keamanan lokasi yang berhubungan dengan alam sekitar, 

dalam hal ini kebencanaan.  
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Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam 

penyelenggaraan penanggulanan bencana, meliputi:67 

a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi 

yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan 

minimum; 

b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana; 

c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan 

risiko bencana dengan program pembangunan; dan 

d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai. 

Selain itu, lembaga usaha pun memiliki kewenangan 

menyelenggarakan penanggulangan bencana, sebagaimana 

dituangkan dalam Pasal 28 UU No. 24 Tahun 2007.  “Lembaga 

usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan 

penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun 

secara bersama dengan pihak lain.” 

Penanggulangan bencana demi terjaganya iklim kondusif 

bagi investasi juga mesti dilakukan pengawasan. Hal ini guna 

menjaga supaya penanggulangan bencana itu tidak justru 

merugikan investor yang akan berimbas pada terganggunya 

roda perekonomian daerah. Untuk itu, penanggulangan 

bencana diawasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah 

sebagaimana tersurat dalam Pasal 71 UU No. 24 Tahun 2007. 

Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Purwakarta 

memiliki produk hukum yang dapat menunjang keamanan lokasi 

sebagai bentuk upaya peningkatan investasi, diantaranya  

terdapat Perda yang mengatur Satuan Polisi Pamong Praja. 

                                                           

67Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 
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Pembangunan yang dilakukan di daerah sebagai upaya 

perwujudan pemerintahan yang baik jelas membutuhkan dana 

yang besar. Demikian juga halnya dengan investasi yang 

dilakukan. Kegiatan investasi akan dikenai pajak daerah untuk 

menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak 

mengenakan pungutan kepada masyarakat.  

 

B. Arah Kebijakan Penanaman Modal 

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal 

Arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Purwakarta 

diarahkan pada pengelolaan perbaikan iklim investasi yang 

memerlukan kemampuan manajerial untuk menjaga agar iklim 

penanaman modal tetap kondusif.  

Kemampuan yang dimaksud di atas, antara lain:  

a. dalam menjaga hubungan harmonis dengan Pemerintah Pusat 

maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari 

koordinasi internal; 

b. kemampuan “cepat tanggap” terhadap permasalahan yang 

membutuhkan penyelesaian yang cepat; 

c. kemampuan untuk menyelesaikan program realisasi fisik yang 

didanai dari investasi secara tepat waktu; 

d. menjaga agar stabilitas fiskal dan moneter tetap terkendali; dan 

e. kemampuan untuk membuat sejumlah terobosan atau inovasi yang 

efektif menarik investor.  

 

2. Persebaran Penanaman Modal 

Persebaran penanaman modal selain pengembangan 

penanaman modal yang fokus menurut bidang atau sektor 
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unggulan/prioritas daerah di Purwakarta, Pemerintah Kabupaten 

Purwakarta perlu merumuskan strategi dan kebijakan dalam upaya 

mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di masing-masing 

kecamatan, melalui penyebaran kegiatan usaha penanaman modal 

berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).  

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman 

modal Kabupaten Purwakarta sebagai berikut:  

a. pengembangan sentra-sentra ekonomi baru melalui 

pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung 

lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki. Pemerintah 

Daerah Kabupten Purwakarta terus melakukan upaya dan 

merealisasikan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru sesuai 

karakteristik masing-masing kecamatan. Pemerintah Kabupaten 

Purwakarta melakukan upaya mengembangkan pusat-pusat 

ekonomi baru di kecamatan-kecamatan yang kurang berkembang 

sesuai potensi unggulannya. Hal ini didukung pula dengan upaya 

meningkatkan kapasitas infrastruktur guna menunjang proses 

produksi untuk menghasilkan output ekonomi; dan 

b. pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman 

modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di 

Kabupten Purwakarta. Salah satu strategi Pemerintah Kabupaten 

Purwakarta untuk menarik minat penanam modal agar 

menanamkan modal adalah menggunakan instrumen kebijakan 

pemberian fasilitas dan insentif. Pemerintah Kabupaten Purwakarta  

sesuai kewenangannya dapat mengusulkan sektor-sektor 

unggulan/prioritas agar dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan 

fasilitas fiskal penanaman modal;  

c. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis, dengan 

memberikan berbagai fasilitas fiskal dan nonfiskal, kemudahan, 
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dan insentif khusus yang menjadi kewenangannya, seiring dengan 

upayanya untuk terus meningkatkan kapasitas infrastruktur.  

 

3. Fokus Penanaman Modal  

a. Pangan 

Kategori Pertanian merupakan kategori yang cukup 

dominan dalam struktur perekonomian Kabupaten Purwakarta. 

Karena itu, penanaman modal di Kabupaten Purwakarta sebaiknya 

difokuskan pengembangan pertanian terutama pangan dilakukan 

untuk mewujudkan swasembada beras berkelanjutan dan 

pemasok untuk daerah lain. 

Fokus pengembangan pertanian terutama pangan di 

Kabupaten Purwakarta dengan jumlah lahan pada tahun 2017 

sebesar 18 103 terdiri dari sawah irigasi dan sawah tadah hujan. 

 

b. Energi  

Fokus penanaman modal dalam sektor energi di Kabupaten 

Purwakarta dalam sektor energi melalui: (1) pengembangan 

pembangkit tenaga listrik dan gardu induk; (2) pengembangan 

transmisi dan distribusi tenaga listrik; (3) penetapan Kawasan Gas 

(Kiarapedes dan Cibatu); dan (4) pembangunan dan Pengelolaan 

Air Minum. 

 
c. Pengembangan Infrastruktur  

Fokus ketersediaan infrastruktur merupakan faktor kunci 

dalam rangka menstimulasi pertumbuhan ekonomi, baik dalam 

jangka pendek melalui penciptaan lapangan pekerjaan sektor 

konstruksi, serta jangka menengah dan jangka panjang dalam 
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mendukung peningkatan efisiensi dan produktifitas kegiatan usaha 

penanaman modal. Pengembangan infrastruktur dilakukan dengan 

menjaga kesinambungan penanaman modal pada sektor tersebut 

serta memprioritaskan pembangunannya dalam rencana 

penanaman modal daerah baik yang dilakukan oleh Pemerintah, 

Kerjasama Pemerintah-Swasta, maupun oleh swasta.  

Arah pengembangan penanaman modal di bidang 

infrastruktur adalah sebagai berikut:  

a. optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini 

sudah tersedia; 

b. pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan 

infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di 

masing-masing kecamatan; 

c. pengintegrasian pembangunan infrastruktur sesuai dengan 

peran masing-masing kecamatan dan jangkauan pelayanan 

infrastruktur; 

d. percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada 

kecamatan sedang berkembang dan belum berkembang; 

e. percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui 

mekanisme skema partnership Pemerintah-Swasta atau 

kerjasama Pemerintah-Swasta; 

f. pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan 

infrastruktur, antara lain pengembangan sektor 

unggulan/prioritas sesuai potensi dan karakteristik Kabupaten 

Purwakarta.  

Dalam rencana pengembangan sektor unggulan/prioritas 

daerah tersebut, Pemerintah Kabupten Purwakarta tetap 

memperhatikan rencana penyediaan infrastruktur pendukung 

sektor unggulan/prioritas Kabupten Purwakarta. 
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d. Perdagangan, Jasa, Industri Kreatif, Teknologi Tinggi dan 

Industri  Non-Polutif 

Subsektor Perdagangan ini mencakup kegiatan 

pengumpulan dan penjualan kembali barang baru atau bekas oleh 

pedagang dari produsen/importir ke pedagang besar lainnya atau 

pedagang eceran. Pedagang eceran mencakup kegiatan pedagang 

yang umumnya melayani konsumen perorangan atau rumah 

tangga, baik barang baru atau barang bekas. Subsektor jasa 

memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan perkembangan 

Kabupaten Purwakarta. 

Sementara itu, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri 

non-polutif, antara lain pada makanan, minuman, tekstil dan 

kerajinan serta pendukungnya yakni animasi berpotensi untuk 

membuka sentra bisnis baru, memperluas dan mengembangkan 

fasilitas yang mendukung, dan mengadakan festival-festival 

berskala nasional dan internasional guna untuk memperkenalkan 

industri kreatif teknologi tinggi dan industri  non-polutif yang terdapat 

di Kabupaten Purwakarta. 

 

e. Olah Raga dan Pariwisata 

     Langkah riil yang dapat dilakukan untuk meningkatkan fokus 

pada sektor olah raga dengan memunculkan olah raga yang 

didukung dengan pengembangan sarana dan prasarana yang 

dimiliki oleh Kabupaten Purwakarta terutama olah raga yang dapat 

memanfaatkan potensi waduk Jatiluhur.   
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     Sementara itu, pada sektor pariwisata langkah riil yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan destinasi wisata baru dan 

mengembangkan pariwisata yang sudah ada di Kabupaten 

Purwakarta seperti wisata air, wisata budaya, wisata kuliner dan 

wisata animasi yang tentunya dapat mengundang wisatawan 

domestik maupun asing dan tentunya dapat menambah PDRB 

Kabupaten Purwakarta. 

 

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green 

Investment) 

Ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) UU  No. 25 Tahun 2007 

merupakan ketentuan penting  karena terdapat keterkaitan  antara 

penanaman modal dengan lingkungan hidup. Keterkaitan tersebut, 

bermakna bahwa penanaman modal atau investasi harus dihentikan 

jika ternyata mengabaikan kelestarian dan kesuburan tanah serta 

menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. 

Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan 

Lingkungan (green investment), meliputi:  

a. perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan 

lingkungan hidup, diantaranya pada sektor pangan, pertanian, 

industri perikanan, dan limbah, serta program pencegahan 

kerusakan keanekaragaman hayati di darat maupun di dalam laut; 

b. pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi pertanian dan 

perikanan yang ramah lingkungan; 

c. pengembangan ekonomi hijau (green economy); 

d. pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman 

modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong 

upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan 

dan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan;  
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e. peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang 

ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga 

aspek hilir; 

f. pengembangan Kabupaten Purwakarta yang memperhatikan tata 

ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan dan 

bekerjasama dengan pelaku usaha mendorong upaya untuk lebih 

membuka kesempatan munculnya kegiatan penanaman modal di 

sektor pionir yang memperkenalkan mesin-mesin dengan teknologi 

baru, ramah energi dan lingkungan, mengedepankan inovasi dan 

penelitian dan pengembangan dalam rangka upaya penemuan 

teknologi baru yang ramah lingkungan.   

 

5. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Koperasi 

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi merupakan salah satu 

penggerak perekonomian di Kabupaten Purwakarta yang masih 

dihadapkan pada masalah klasik seperti infrastruktur, perizinan, 

pemasaran, distribusi dan pembiayaan.  

Berkaitan dengan masalah di atas, penting untuk membangun 

linkage Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dengan usaha menengah 

dan besar, mendukung terlaksananya sektor riil yang sehat 

ditingkatan akar rumput, mengentaskan kemiskinan melalui 

penguatan daya beli yang berkeadilan, penguataan kelembagaan 

ekonomi bentuk koperasi sebagai bagian dari penguatan daya saing 

Usaha Mikro dan Kecil sebagai percepatan pembangunan ekonomi 

desa di Kabupaten Purwakarta, melalui pengamanan mata rantai 

usaha, dan memperkuat balai-balai latihan kerja agar menjadi 

pemasok tenaga kerja terampil yang mampu menciptakan lapangan 

kerja sendiri.  
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Penguatan ekonomi akar rumput menjadi penting karena dua 

alasan strategis, yakni, pertama, alasan sosiologis yakni perlu 

dihindari masyarakat Purwakarta menjadi penonton dalam 

pertumbuhan ekonomi. Kedua, alasan ekonomi, yakni senyatanya 

masalah utama Kabupaten Purwakarta saat ini, juga merupakan 

masalah Provinsi Jawa Barat. 

Arah kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Koperasi dilakukan berdasarkan strategi naik kelas, yaitu strategi 

untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk 

menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro 

berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha 

menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.   

 

6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal 

Ketentuan dalam Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah Nomor 

45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian 

Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, antara lain berisi 

pemberian insentif yang bentuknya berbagai macam, antara lain:  

a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; 

b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; dan 

c. pemberian dana stimulan; dan/atau pemberian bantuan modal.  

Sementara itu, pemberian kemudahan bentuknya bisa berupa:  

a. penyediaan data dan informasi peluang penanam modal; 

b. penyediaan sarana dan prasarana;  

c. penyediaan lahan atau lokasi; dan 

d. pemberian bantuan teknis; dan/atau percepatan pemberian 

perizinan. 

Kemudian Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 

2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian 
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Kemudahan Penanaman Modal di Daerah mengemukakan bahwa 

pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada 

penanaman modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu 

kriteria sebagai berikut:  

a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan;  

b. menyerap tenaga kerja lokal;  

c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;  

d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;  

e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB);  

f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;  

g. termasuk alih teknologi;   

h. melakukan industri pionir;  

i. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah 

perbatasan;  

j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; 

k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; 

atau   

l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan 

yang diproduksi di dalam negeri. 

Selanjutnya Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 

2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian 

Kemudahan Penanaman Modal di Daerah mengungkapkan bahwa 

ketentuan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan 

penanaman modal di daerah diatur dengan Perda yang sekurang-

kurangnya memuat antara lain:  

a. tata cara memperoleh pemberian insentif dan pemberian 

kemudahan;  
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b. kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan;  

c. dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan; 

d. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan 

memperoleh insentif dan kemudahan;  

e. bentuk-bentuk insentif dan kemudahan yang dapat diberikan; dan  

f. pengaturan pembinaan dan pengawasan. 

 

7. Promosi Penanaman Modal 

Promosi dapat diartikan sebagai salah satu mata rantai sistem 

pemasaran, merupakan kegiatan komunikasi kepada target market 

yaitu potential investor, potential buyer dan potential tourist bagi 

pariwisata, yang dilakukan dalam dan di luar negeri. 

Bagi Pemerintah Kabupten Purwakarta, promosi sebagai 

instrumen pembangunan, pelaksanaannya oleh lembaga yang 

merepresentasikan pemerintah daerah. 

Promosi Pemerintah Kabupten Purwakarta, adalah suatu aspek 

dalam bauran pemasaran, berfungsi sebagai sarana komunikasi dari 

Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan investasi dengan target 

market, yang dalam konteks ini adalah potential investor, potential 

buyer dan potential tourist bagi pariwisata, di dalam dan di luar negeri.  

Kegiatan promosi dapat dilaksanakan secara langsung dan atau 

menggunakan media seperti:  

a. memanfaatkan kemajuan teknologi (teknologi informasi) seperti 

website, blog khusus, milis email; dan  

b. melalui media promo yang dikemas dalam bentuk CD, film atau 

media lainnya seperti koran, majalah, tabloid, televisi dan radio. 

Selain menggunakan media, promosi pada umumnya sering 

dilakukan secara langsung melalui: 

a. kegiatan pameran (exhibition); 
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b. penggunaan sarana (tempat), seperti kantor perwakilan promosi 

dan pemasaran; 

c. kegiatan pengiriman & atau penerimaan misi (dagang, investasi, 

wisatawan); dan 

d. kerjasama dengan lembaga promosi (nasional/internasional) 

Promosi sebagai instrumen pembangun, yang pelaksanaannya 

oleh lembaga yang merepresentasikan Pemerintah daerah, adalah 

berfungsi sebagai sarana komunikasi dan pemangku kepentingan 

investasi lainnya sebagai salah satu instrumen pembangunan yang 

merupakan kebutuhan dari suatu strategi guna mencapai tujuan 

pembangunan yang diinginkan. Karena itu perencanaan dan 

pelanksanaannya harus terkoordinasi dengan baik dalam satu 

manajemen perencenaan, pelaksanaan dan evaluasi serta 

pelaporannya secara terintegrasi.  

Pada prinsipnya setiap Perangkat Daerah Kabupten Purwakarta 

dapat melaksanakan promosi baik secara langsung maupun tidak 

langsung, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan. 

Kegiatan promosi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupten 

Purwakarta, disarankan melalui pengelompokan ke dalam jenis 

promosi perdagangan; kepariwisataan dan investasi. 

Dilihat dari aspek materi/bahan promosi, Pemerintah Kabupten 

Purwakarta yang akan melaksanakan kegiatan promosi baik yang 

akan dilaksanakan di dalam negeri maupun luar negeri, perlu 

dipersiapkan dengan baik dalam hal : 

1. data atau informasi kegiatan promosi yang akan diikuti termasuk 

data atau informasi Negara tujuan promosi apabila akan 

dilaksanakan di luar negeri; 
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2. materi yang menjadi bagian yang sangat penting sebagai prasarat 

pelaksanaan perlu dikoordinasikan oleh Bupati dengan 

memperhatikan kepentingan kebijakan pembangunan Kabupten 

Purwakarta; 

3. data atau informasi serta bahan promosi yang harus disiapkan 

dengan baik dalam bentuk hard dan soft copy harus dikemas 

dengan standar internasional dalam kegiatan promosi seperti 

informasi tentang objek promosi yang jelas dan ringkas, terdapat 

hasil analisis ekonomi yang cukup lengkap dan pengelola kegiatan 

yang di promosikan harus terinformasikan dengan jelas dan 

terperinci; 

4. informasi yang dikemas dalam bahan promosi harus dapat 

mengidentifikasikan keterkaitan antar sektor dengan pendekatan 

kegiatan promosi berbasis kepada Trade, Tourism, dan Investment; 

dan 

5. kendali koordinasi pelaksanaan promosi harus memperhatikan 

peran Pemerintah Kabupten Purwakarta dalam keterkaitan dengan 

Trade-Tourism-Investment. 

Arah promosi harus direncanakan sebagai berikut: 

1. promosi dalam bidang pembangunan sumber daya manusia yang 

produktif dan berdaya saing; 

2. promosi dalam bidang pembangunan dan pengembangan ekonomi 

regional berbasis potensi lokal; 

3. promosi dalam bidang penyediaan dan peningkatan kualitas 

infrastruktur wilayah; 

4. promosi dalam bidang pembangunan peningkatan daya dukung dan 

daya tampung lingkungan pembangunan yang berkelanjutan; dan 

5. promosi dalam bidang pembangunan untuk meningkatkan efektiftas 

pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi. 
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C.  Strategi Penanaman Modal 

Strategi penanaman modal untuk meningkatkan daya saing 

investasi adalah dengan melakukan beberapa tahapan strategi 

pengembangan investasi, yaitu: strategi umum, khusus, dan fungsional 

yang masing-masing strategi dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. strategi umum terdiri dari:   

a. pembangunan infrastruktur;   

b. status lahan dan tata ruang wilayah;  

c. strategi penguatan SDM;  

d. pembangunan kelembagaan;  

e. pembangunan sistem informasi potensi investasi; dan  

f. pembangunan jejaring kerja. 

2. strategi khusus berupa strategi pengembangan komoditas unggulan 

meliputi:  

a. penguatan supply chain;  

b. pengembangan produk hilir (hilirisasi/agrobased product) ; dan 

c. pengembangan investasi portofolio; 

3. strategi fungsional meliputi:  

a. analisis pasar;  

b. pemasaran;  

c. operasional; dan  

d. finansial/keuangan.  

Rumusan kebijakan dan strategi pengembangan investasi terdiri 

dari beberapa aspek yang paling utama yaitu:  

1. Aspek infrastruktur meliputi:  

a. pembangunan/revitalisasi infrastruktur eksternal pendukung 

investasi seperti pelabuhan, peti kemas, pembangkit listrik, bandar 
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udara, jaringan jalan, PDAM, pemadam kebakaran dan 

telekomunikasi; dan 

b. pembangunan infrastruktur internal investasi seperti jaringan listrik, 

air bersih, jaringan gas, drainase, sistem pengolahan limbah, 

pergudangan, landscaping dan fasilitas sosial seperti perumahan 

karyawan (yang dilengkapi dengan fasilitas pendidikan, kesehatan 

dan olahraga);  

 

2. Aspek kebijakan pemerintah meliputi:  

a. legalitas tata cara penyederhanaan prosedur investasi;  

b. penyederhanaan prosedur investasi melalui aplikasi secara online;  

c. peningkatan fungsi DPMPTSP;  

d. peningkatan fungsi pelayanan perizinan oleh DPMPTSP;  

e. penjaringan dukungan perbankan dalam mengembangkan kegiatan 

investasi;  

f. peningkatan promosi investasi (dalam dan luar negeri);  

g. Peningkatan pengembangan kerjasama investasi Dalam Negeri dan 

Luar Negeri;  

h. pengembangan research and development untuk menetapkan 

komoditas unggulan, nilai tambah produk, dan produktivitas;  

i. penataan dan pengembangan daya tarik investasi;  

j. penetapan klaster potensi investasi;  

k. pembangunan industri yang berkelanjutan dan memiliki multiplier 

effect terhadap industri lainnya;  

l. persebaran industri dengan didukung Rencana Tata Ruang 

Wilayah; 

m. pengembangan industri kecil dan menengah yang terintegrasi 

dengan struktur pengembangan di bidang permodalannya;  
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n. aspek pengembangan sumber daya manusia bekerjasama dengan 

Lembaga Perguruan Tinggi;  

o. peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui BLK 

Kemenaker; 

p. aspek Pengembangan Ekonomi dan Finansial; dan  

q. menciptakan lapangan kerja baru yang terintegrasi dengan kultur 

dan budaya daerah. 
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BAB V  INDIKASI  KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN DAN 
PELUANG 

 
A. Analisis Kekuatan dan Kelemahan 

Kekuatan Kabupaten Purwakarta antara lain berdekatan dengan 

Kota Bandung sebagai Ibu Kota Jawa Barat. Selain itu, Kabupaten 

Purwakarta berada dekat dengan Kabupaten Bandung Barat, 

Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang dan 

Kabupaten Bekasi serta tidak terlampau jauh letaknya dengan Ibu 

Kota Negara Indonesia yaitu DKI Jakarta. Selain itu, Kabupaten 

Purwakarta berada dalam posisi jalur perlintasan utama antara Jakarta 

- Bandung - Cirebon – Subang. Jadi secara geografis letak Kabupaten 

Purwakarta merupakan daerah yang strategis. 

Kekuatan lain dari Purwakarta dapat ditinjau dari PDRB atas 

dasar harga berlaku Kabupaten Purwakarta untuk tahun 2017 sebesar 

58,52 triliun rupiah naik sebesar 7,2 persen dibanding tahun 

sebelumnya yaitu sebesar 54,57 triliun rupiah. Sedangkan PDRB Atas 

Dasar Harga Konstan 2010 mengalami peningkatan sebesar 5,10% 

dari 40,17 triliun rupiah pada tahun 2016 meningkat menjadi 42,22 

triliun rupiah pada tahun 2017. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi 

mengalami percepatan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 

5,12%.68 

Namun demikian. Kabupaten Purwakarta memiliki sejumlah 

kelemahan, yaitu sebagai berikut:  

1. belum adanya kepastian hukum yang disebabkan oleh faktor 

eksternal yaitu cepatnya berubah perkembangan hukum di tingkat 

pemerintah pusat yang berdampak pada produk hukum Daerah 

(Perda dan Perbup) pada Kabupaten Purwakarta. Selain itu, 

Kabupaten Purwakarta belum memiliki Perda mengenai rencana 

                                                           

68 Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta, Purwakarta Dalam Angka, 2018. 
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induk pengembangan penanaman modal. Perda mengenai rencana 

induk pengembangan penanaman modal, dibutuhkan selain sebagai 

adanya kepastian hukum ditingkat perencanaan penanaman modal 

yang berjangka panjang berimplikasi pada kepastian berinvestasi 

dan berusaha dalam jangka waktu relatif lama memerlukan 

kepastian hukum. Perlindungan berupa adanya kepastian hukum 

tersebut,  telah diatur di dalam Pasal 14 UU No. 25 Tahun 2007 

yang menyebutkan setiap penanam modal berhak mendapat 

kepastian hak, hukum, dan perlindungan. Kepastian hukum (legal 

certainty) merupakan salah satu pilar tujuan hukum selain keadilan 

dan kesejahteraan atau kemanfaatan bagi masyarakat; 

2. masih lemahnya koordinasi dalam penanaman modal yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Hal ini dapat 

dimaklumi mengingat begitu banyak Perangkat Daerah di internal 

Kabupaten Purwakarta, instansi vertikal,  pemerintah provinsi dan 

pemerintah pusat serta stakeholders lainnnya yang terlibat langsung 

maupun tidak langsung  penting untuk dibenahi antara lain dengan 

sinkronisasi wewenang dan meningkatkan kerjasama antar lembaga 

sebagaimana yang diatur yang dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 25 

Tahun 2007 yaitu pemerintah mengkoordinasikan kebijakan 

penanaman modal, baik koordinasi antar instansi pemerintah, antar 

instansi pemerintah dengan Bank Indonesia, antar instansi 

pemerintah dengan daerah maupun antar pemerintah daerah; dan 

3. pelayanan jasa perizinan.  Hakekatnya perizinan merupakan suatu 

bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan yang bersifat pengendalian 

yang dimiliki pemerintah tehadap kegiatan masyarakat yang 

membutuhkan pelayanan. Perizinan penanaman modal masih 

terlalu banyak dan pengurusanya relatif lama, waktunya yang 
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panjang/lama serta pengurusnya bahkan untuk penaman modal 

yang bersifat masif lintas kabupaten/kota, bahkan lintas provinsi 

atau jumlah investasi dalam jumlah tryliunan pengurusanya bersifat 

hirarkis mulai dari RT, RW, Keluraha/Desa, Kecamatan, Kabupaten, 

Provinsi dan Pemerintah Pusat; 

4. investasi infrastruktur masih perlu ditingkatkan karena berimplikasi 

pada sektor lain seperti daya tarik investasi di Purwakarta, salah 

satu akibatnya Kabupaten Purwakarta belum menjadi pilihan utama 

bagi para investor. Dalam konteks ini terjadi pelambatan 

pertumbuhan Investasi. 

 
B. Analisis Peluang dan Ancaman 

Kabupaten Purwakarta dengan keterbatasan wilayah dan 

sumber daya alam, masih memiliki berbagai peluang/potensi 

penanaman modal yang mampu menunjang pengembangan dan 

pembangunan daerah. Antara lain potensi dalam bidang ekonomi, 

industri, pertanian dan pariwisata. Dengan modal kultur dan potensi 

yang dimiliki, Purwakarta menjadi sebuah daerah yang dinamis dan 

terus berkembang, tanpa meninggalkan akar tradisi Sunda yang 

dimilikinya. 

Terdapat peluang dan potensi usaha di Purwakarta yang 

terbuka lebar untuk para investor dari dalam maupun dari luar negeri. 

Peluang tersebut antara lain:69 

1. Pariwisata 

Kabupaten Purwakarta berada dalam posisi jalur perlintasan 

utama antara Jakarta - Bandung - Cirebon - Subang. Kabupaten 

Purwakarta memiliki banyak potensi pariwisata yang masih terjaga 

keasriannya.  

                                                           

69 Data diadopsi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta, Purwakarta Dalam 
Angka 2015. 
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Potensi pariwisata yang dimiliki mulai dari wisata alam, 

kuliner, kerajinan serta kebudayaan dan sejarah, namun hanya 

beberapa objek wisata saja yang dikenal oleh wisatawan local 

padahal objek wisata alam yang dimiliki oleh Kabupaten Purwakarta 

cukup banyak mulai dari situ/danau hingga gunung, objek pariwisata 

Kabupaten Purwakarta yang berada di dataran tinggi yaitu Gunung 

Parang serta Curug Cipurut.  

Kemudian terdapat pula objek pariwisata yang berada di 

dataran rendah yaitu Situ Buleud, Situ Wanayasa, Waduk Jatiluhur 

serta Waduk Cirata. Wisata Kuliner yang dapat dijumpai di 

Kabupaten Purwakarta ada berupa makanan khas daerah 

Purwakarta yaitu simping dan buah manggis, serta makanan yang 

paling populer di Kabupaten Purwakarta yaitu Sate Maranggi yang 

terletak di daerah Cibungur yang selalu disinggahi wisatawan luar 

untuk berwisata kuliner. 

Di Kabupaten Purwakarta terdapat sentra kerajinan keramik 

Plered yang menyediakan berbagai macam keramik hiasan yang 

beragam, serta kerajinan wayang golek. Wisata kebudayaan di 

Kabupaten Purwakarta yaitu festival Gubyag Situ, festival Egrang 

yang dirayakan ketika penyambutan ulang tahun Kabupaten 

Purwakarta serta banyak festival lainnya. Festival-festival tersebut 

sering diadakan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta demi 

membuat suasana daerah yang meriah, tempat yang selalu 

digunakan dalam acara festival-festival daerah. 

Merujuk pada sumber lain dari Pemerintah Daerah 

Kabupaten Purwakarta, terkait dengan pariwisata mencanangkan 

16 desa sebagai destinasi unggulan atau desa wisata pada tahun 

2017. Ke-16 desa, meliputi:  
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a. Desa Pesanggrahan dan Desa Sukamulya di Kecamatan 

Tegalwaru;  

b. Desa Sindang Panon, Desa Cihanjawar, Desa Pesanggrahan 

dan Desa Cipeundeuy di Kecamatan Bojong; 

c. Desa Pusakamulya dan Desa Cibeber di Kecamatan Kiarapedes; 

d. Desa Cikumpay dan Desa Cisaat berada di Kecamatan 

Campaka;  

e. Desa Cibungur dan Desa Bungursari di Kecamatan Bungursari; 

f. Desa Wanayasa, Raharja, Sumurugul dan Desa Babakan ada di 

Kecamatan Wanayasa.  

  Potensi pariwisata di setiap desa itu berbeda. Ada basis 

kuliner, wisata alam, panjat tebing dan sejarah/budaya 

sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. 

Namun potensi Kabupaten Purwakarta kurang diminati untuk 

menjadi destinsai wisata oleh masyarakat luar, media promosi 

hanya baru menggunakan Guide book dan brosur. Kurangnya 

media promosi yang beragam dan menarik menyebabkan banyak 

masyarakat luar yang belum mengenal tempat-tempat wisata alam, 

kuliner dan serba-serbi lainnya yang ada di Kabupaten Purwakarta. 

Di sisi lain pemerintah Kabupaten Purwakarta kurang membangun 

ciri khas dan daya tarik dari segi identitas pariwisata Kabupaten 

Purwakarta, untuk lebih mengenalkan daya tarik pariwisata ini 

diperlukan identitas visual yang kuat serta media-media promosi 

yang mendukung sehingga masyarakat luas dapat lebih mengenal 

dan tertarik mengunjungi Kabupaten Purwakarta. 

 

2. Perkebunan 

Perkebunan berbagai jenis komoditi seperti lada, pala, 

cengkeh dan lainnya relatif mudah dibudidayakan karena kondisi 
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tanah dan cuaca yang mendukung untuk meningkatkan hasil 

produksi perkebunan pada 2019 melalui program rehabilitasi 

perkebunan dan bantuan bagi petani perorangan. 

Menurut Data Purwakarta Dalam Angka 2018 yang 

diterbitkan BPS Kabupaten Purwakrta, perkebunan rakyat yang 

dimiliki Purwakrta seluas: 9 324,04 ha; Produksi: 7 941,89 ton 

dengan jenis komoditas: Aren, Cengkeh, Kapok, Karet, Kelapa 

dalam, Kemiri, Kopi Robusta, Lada, Pala, Vanili dan Teh. 

Potensi lainnya adalah potensi kopi. Perkebunan kopi di 

Purwakarta tersebar di dua Kecamatan, yaitu Kiarapedes dan 

Wanayasa, dengan luas lahan kurang dari 500 hektar. Dengan jenis 

unggulan yaitu liberika. Khusus liberika merupakan jenis kopi 

langka. Itu kopi asli Purwakarta karena memiliki ketahanan lebih 

baik dari jenis arabika dan robusta. 

Menurut Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten 

Purwakarta Agus Rachman Suherlan mengatakan, potensi kopi di 

Purwakarta memiliki peluang yang cukup tinggi, sehingga pihaknya 

akan terus mendorong agar kopi Purwakarta lebih dikenal.70 Ada 

tiga jenis robusta, arabika dan liberika ketiga jenis kopi ini yang 

akan didorong sebagai salah satu komoditas unggulan. Salah satu 

upaya agar kopi di Purwakarta bisa terkenal, melalui kegiatan 

nyuruput bareng, mengikuti kegiatan festival tingkat provinsi 

maupun nasional, termasuk menggaet komunitas pencinta kopi 

lainnya. Selain itu, memanfaatkan program urban farming on the 

road sebagai sarana promosi serta memanfaatkan event termasuk 

                                                           

70https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2019/11/01/pemkab-purwakarta-dorong-
perkembangan-kopi-lokal.   
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mendorong kedai kopi di Purwakarta untuk menyediakan kopi asli 

Purwakarta. 

 

3. Tanaman Pangan  

Terdapat Tanaman Pangan di Kabupaten Purwakarta 

dengan luas panen padi sawah: 36.237 ha (produksi: 226.455,607 

ton); Luas panen padi ladang: 1.942 ha (produksi: 7.633 ton); 

Jagung: 846 ha (4.395 ton); Kedele: 123 ha (172 ton); kacang tanah 

(413 ha (633 ton); kacang hijau: 163 ha (179 ton); ubi kayu: 2.158 

ha (60.523 ton); ubi jalar: 399 ha (5.541 ton). Merujuk pada data 

tersebut, komoditas pertanian yang menjadi perhatian utama dan 

bernilai strategis baik di tingkat daerah dan nasional adalah 

tanaman pangan berupa padi, hal ini disebabkan padi merupakan 

sumber pangan utama sebagian besar penduduk Indonesia. Padi di 

Kabupaten Purwakarta dihasilkan di seluruh kecamatan dengan 

jumlah produksi beragam tergantung luas lahan sawah yang ada di 

kecamatan tersebut. Pada tahun 2018 produksi padi di Kabupaten 

Purwakarta mencapai 265.699,71 ton Gabah Kering Panen.71 

 

4. Hortikultura  

Hortikultura yang terdapat di Kabupaten Purwakarta, 

diantaranya sayuran berupa bawang daun, cabe rawit, petsai/sawi, 

kacang panjang, cabe besar, tomat, terung, buncis, ketimun, 

kangkung, bayam, dan labu siyem; Buah-buahan: Alpukat, 

belimbing, mangga, rambutan, duku/langsat, jeruk siyem, durian, 

jambu biji, sawo, papaya, pisang, nenas, salak, manggis, 

nangka/cempedak, sirsak, melinjo, sukun, jeruk besar, jambu air, 

dan petai. 

                                                           

71Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten 
Purwakarta Dinas Pangan dan Pertanian. 
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Salah satu  peluang/potensi penanaman modal yang mampu 

menunjang pengembangan dan pembangunan daerah. Antara lain 

potensi dalam bidang pertanian berupa manggis. Kabupaten 

Purwakarta dikenal sebagai manggis varietas Wanayasa yang 

dilepas sebagai varietas unggul dengan Keputusan Menteri 

Pertanian Nomor: 571/Kpts/SR.120/9/2006 tanggal 25 September 

2006.  

Sentra produksi manggis di Kabupaten Purwakarta. Menurut 

data di dinas terkait, hasil panen raya bulan lalu tercatat mencapai 

50 ribu ton. Hasil tersebut berasal dari lahan perkebunan di 

Kabupaten Purwakarta seluas total 1.400 hektar yang tersebar di 

Kecamatan Wanayasa, Kiarapedes, Bojong, Darangdan, dan 

Pondoksalam.72 

Namun permasalahannya, peningkatan jumlah tanaman 

manggis tidak diikuti jumlah produksi untuk memenuhi permintaan 

ekspor.  

Permintaan manggis selama ini adalah 20% dari total 

permintaan ekspor dari komoditi lainnya, akan tetapi 80% dari hasil 

produksi masih belum berkualitas ekspor, sehingga hal ini 

menyebabkan usaha tani manggis sulit untuk berdaya saing dengan 

negara lainnya, seperti Cina, Malaysia, Thailand dan Australia 

(Kementerian Pertanian, 2015).  

Namun demikian potensi/peluas manggis di Kabupaten 

Purwakarta mempunyai masalah yaitu dalam hal teknologi budidaya 

dan pengolahan manggis yang masih tradisional, sehingga hal ini 

dapat menurunkan daya saing produk manggis di pasar dunia. 

                                                           

72https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2019/03/21/jelang-festival-manggis-
purwakarta-panen-manggis-di-petani-kecil-menurun 
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Komoditas yang diekspor juga beberapa masi berupa manggis 

asalan yang mampu mengurangi nilai tambah industri manggis oleh 

negara yang dieskpor. Perhatian pemerintah juga masih sangat 

kurang terhadap pengembangan komoditas manggis.73  

 

5. Peternakan  

Menurut data “Purwakarta Dalam Anggka Tahun 2018” yang 

diterbitkan BPS Kabupaten Purwakarta, potensi/peluang pertenakan 

di Kabupaten Purwakarta meliputi: 11. 999 ekor sapi potong, 13.330 

ekor kerbau, 5. 394 292 ekor domba, 249 305 ekor kambing, 196 

428  ekor ayam petelur, 6. 670 233 ekor ayam pedaging, dan 1 760 

497 ekor itik. 

Potensi/Peluang pertenakan di Kabupaten Purwakarta terkait 

sapi pada setiap tahun, populasi sapi di Purwakarta terus 

mengalami peningkatan. Bahkan dalam setiap tahun tren 

peningkatannya rata-rata mencapai 10 persen. Salah satu indikator 

keberhasilan dalam meningkatkan populasi sapi di Kabupaten 

Purwakarta melalui program IB untuk peternakan sapi. Bahkan di 

Jawa Barat bisa dikatakan terbaik secara jumlah populasi.74 

Meskipun demikian dibandingkan dengan kebutuhan daging sapi 

Kabupaten Purwakarta masih mendatangkan sapi dari luar daerah, 

seperti Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung.75 Karena itu, 

upaya untuk terus meningkatnya populasi sapi ini, diharapkan 

kedepan Kabupaten Purwakarta yang harus menjadi penyuplai. 

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten 

Purwakarta, Sri Wuryasturati menambahkan, sejauh ini pihaknya 
                                                           

73 Muslim dan Nurasa dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh Volume 6, Nomor 1, 
Januari 2019: 1-122 sebagaimana yang dikutip dari Rizka Aulia Putri, Dini Rochdiani, 
Analisis Daya Saing Komoditas Manggis Dikelompok Tani Wanayasa, Desa Babakan, 
Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Program Studi Agribisnis, 
Fakultas Pertanian, Universitas Padjajaran, 2019. 

74https://nasional.republika.co.id/berita/pzq0fx9718000/inseminasi-buatan-tingkatkan-
populasi-sapi-di-purwakarta. 

75 Ibid 
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terus mendorong para peternak sapi supaya lebih produktif. Salah 

satunya melalui program Upaya Khusus Swasembada Sapi Indukan 

Wajib Bunting (Upsus SIWAB). Program IB ini,  sangat efektif, baik 

secara kuantitas maupun kualitas hewan sapi yang dihasilkannya. 

Aada beberapa wilayah potensial untuk pengembangan hewan 

ternak jenis sapi ini. Di antaranya, Kecamatan Tegalwaru, Maniis, 

Sukasari, Campaka dan Kecamatan Cibatu. Sampai saat ini, kata 

dia, sudah ada 3.300 ekor dari 4.000 ekor sapi milik masyarakat di 

wilayah-wilayah tersebut telah ikut program IB. Harapannya 

kedepan populasi sapi di Purwakarta bisa semakin meningkat. 

Keberadaan peningkatan populasi hewan ternak,salah satu 

pendorongnya adalah keberadaan pasar ingon-ingon Purwakarta 

yang berada di Desa Ciwareng, Babakancikao Purwakarta. Apalagi 

pasar hewan ternak tersebut bisa dikatakan terbesar di Jawa Barat. 

Untuk mengoptimalisasinya. Pemkab Purwakarta berencana akan 

menambah fasilitasnya selain dengan kehadiran toko obat ternak di 

lokasi tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, peternakan sapi merupakan 

potensi/peluang yang memadai untuk pengembangan peternakan di 

dalam jangka panjang sehingga dapat dijadikan komoditas 

unggulan bagi sektor peternakan di Kabupaten Purwakarta. 

Kecamatan Bojong, Pasawahan, Pondoksalam, Wanayasa 

dan Kiarapedes merupakan wilayah kecamatan yang memiliki 

potensi sebagai basis pengembangan ternak unggulan tersebut. 

Namun demikian terdapat ancaman terhadap potensi tersebut, 

salah satunya adalah ketersediaan sumberdaya dan keterbatasan 

yang dimiliki oleh Kabupaten Purwakarta terkait dengan wilayah 

untuk lahan pengembangan peternakan sapi dan keterkaitan antar 
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wilayah kecamatan untuk dijadikan satu keterpaduan 

pengembangan perternakan sapi. 

 

6. Perikanan  

Di Kabupaten Purwakarta tercatat 6.550 Rumah Tangga 

Perikanan (RTP) dan 3.247 nelayan penangkap ikan dan sebagai 

salah satu peluang kerja yang potensial/berpeluang sebagai Rumah 

Tangga Perikanan (RTP) yang terdiri dari pembudidaya ikan, 

nelayan/penangkapan, pengolah/pedagang, dan buruh perikanan. 

Potensi/peluang tersebut, didukung Waduk Jatiluhur sebagai 

lokasi usaha perikanan air tawar dan Cirata serta kolam-kolam air 

deras. Usaha perikanan air tawar atau biasa disebut Keramba 

Jaring Apung (KJA) merupakan salah satu sektor usaha di 

Kabupaten Purwakarta yang berkontribusi besar dalam 

meningkatkan kesejahteraan dan membuka peluang kerja untuk 

masyarakat.  

Jumlah pembudidaya ikan khususnya budidaya ikan dengan 

sistem Keramba Jaring Apung (KJA) Kabupaten Purwakarta pada 

tahun 2014 paling besar dibandingkan dengan tahun-tahun 

sebelumnya, yaitu sebesar 3.405 orang, tetapi jumlah buruh 

perikanan KJA pada tahun 2014 paling sedikit daripada tahun-tahun 

sebelumnya, yakni sebesar 246 orang. Alasannya karena 

masyarakat lebih memilih untuk mengelola langsung keramba 

miliknya. 

Pembudidaya ikan di Waduk Jatiluhur memiliki karakteristik 

yang berbeda-beda. Kelompok pembudidaya ikan ini terdiri atas 

masyarakat lokal dan pendatang. 

Ancaman terhadap potensi/peluang sebagaimana 

dikemukakan di atas, adanya penataan jumlah KJA di waduk 
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Jatiluhur dan Cirata. Karena itu, kebijakan perikanan diarahkan 

pada pada program CBF. 

Ancaman lainnya adalah yang berasal dari daerah luar 

Purwakarta memiliki modal yang lebih besar dibandingkan dengan 

pembudidaya yang berasal dari masyarakat lokal.  

 

7. Kawasan Pengembangan Kawasan Industri Manufaktur  

Kawasan pengembangan kawasan industri manufakto, 

termasuk otomotif di dalamnya, sebagai indikasinya PT. Jababeka 

Tbk tengah merencanakan master planpada area Cikopo untuk 

dikembangkan menjadi Automotive and Logistic Cluster.  

Berdasarkan data dari Colliers International Indonesia, jenis 

industri yang paling aktif untuk diinvestasikan pada kawasan 

industry di Indonesia adalah logistik Pergudangan (32,24%/ 56 Ha) 

kemudian diikuti oleh Industri Otomotif (18,66%/32,6 Ha). Data 

tersebut menimbulkan adanya indikasi pasar dan investasi yang 

tinggi dalam mengembangkan kluster industri otomotif dan logistik di 

Indonesia.  

Selain itu potensi pengembangan industri manufaktur atau 

pengolahan di Indonesia juga terlihat dari sektor basis pada PDRB 

Purwakarta, berdasarkan hasil perhitungan LQ dan Shift share, 

ditenemukan fakta bahwa industri manufaktur merupakan industri 

unggulan sedangkan sektor pergudangan merupakan sektor 

berkembang di Kabupaten Purwakarta.  

Diharapkan dengan adanya pengembangan kawasan 

industri otomotif dan pergudangan di Kabupaten Purwakarta akan 

meningkatan PDRB wilayah serta menurunkan pengangguran 

dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi di Kabupaten 
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Purwakarta. Selain itu, hal ini juga diharapkan dapat mendukung visi 

dari pemerintah dalam mendorong Indonesia sebagai penyedia 

industri otomotif nomor satu di Asia Tenggara.  

 

8. Pertambangan 

a. mineral logam berlokasi di Kecamatan Sukatani mineral non-

logam: Plered, Sukatani dan Tegalwaru;  

b. batuan: Plered, Sukatani, Tegalwaru, Campaka, Cibatu, 

Kiarapedes, Babakancikao dan Bungursari;  

c. minyak dan gas bumi di Kiarapedes dan Cibatu; dan 

d. panas bumi  di Kiarapedes, Wanayasa, Bojong. 

 

10 Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi  

Pada per 28 Maret tahun 2018  Berdasarkan data 

Purwakarta Dalam Angka Tahun 2018 yang diterbitkan oleh BPS 

Purwakarta jumlah koperasi di Kabupaten Purwakarta sebanyak 

913 koperasi dengan jumlah anggota sebanyak 62 519 orang dan 

total asset sebesar Rp. 480. 069. 780. 

Peluang dan potensi usaha di Purwakarta sebagaimana 

diuraikan di atas, jika dibuatkan tabel seperti yang tercermin di 

bawah ini: 

Tabel 5.1 Peluang Investasi 
 

No Sektor 
Bidang Usaha 

(Proyek Investasi) 
Nama Daerah 
(Kecamatan) 

1. 

Pertanian 
(Pertanian, 
Perkebunan, 
Kehutanan, 
Peternakan dan 
Perikanan) 

• Peningkatan Produksi 
Tanaman Pangan,  
Hortikultura dan Perkebunan; 
Budidaya Perikanan Air 
Tawar; Kapasitas Usaha 
Peternakan; Sarana 
Produksi, Penyimpanan, 
Pengolahan, Pemasaran dan 
Pengangkutan Hasil 
Pertanian; Wisata Agro dan 
Ekologi; Etalase Hasil 
Pertanian dan Industri Kecil 
Unggulan . 

• Kecamatan Pondok 
Salam dan Kec. 
Wanayasa bagian 
Timur Kabupaten 
serta Kawasan 
Wisata dan 
Kawasan 
Perkotaan. 
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No Sektor 
Bidang Usaha 

(Proyek Investasi) 
Nama Daerah 
(Kecamatan) 

2. 
Transportasi 
dan Komunikasi 

• Pembangunan dan 
peningkatan Jalan dan 
jembatan; Pembukaan 
Gerbang Tol; dan Jalan 
Akses Kawasan peruntukan 
Industri; Pebangunan 
Terminal’ Alat pengawasan 
dan pengamanan jalan; 
Perlengkapan Jalan; 
Pengembangan Jaringan 
Kereta-api. 

• Pengembangan jaringan 
serat optik; Pengembangan 
dan peningkatan Sambungan 
Telepon Otomatis dan 
Rumah Kabel; Jaringan kabel 
dan nirkabel ke seluruh 
pelosok desa; dan Jaringan 
nirkabel melalui 
pembangunan dan penataan 
Menara Telekomunikasi 
Bersama. 

• Kecamatan 
Babakancikao, 
Sawit, Sukatani, 
Bungursari, 
Jatiluhur, 
Ciganea, 
Wanayasa, 
Purwakarta, 
Darangdan, 
Plered, kawasan 
perkotaan. 

3. 
Pertambangan 
dan Penggalian 

• Penyiapan Kawasan 
Pertambangan Mineral 
Logam, Mineral Non-Logam, 
Batuan, Migas dan Panas 
Bumi 

• Kecamatan 
Sukatani 
(Logam); Plered, 
Sukatani dan 
Tegalwaru (Non-
logam); Batuan 
(Plered, Sukatani, 
Tegalwaru, 
Campaka, 
Cibatu, 
Kiarapedes, 
Babakancikao 
dan Bungursari 
(Batuan); 
Kiarapedes dan 
Cibatu (Migas); 
dan Kiarapedes, 
Wanayasa dan 
Bojong (Panas 
Bumi). 

4. 
Perindustrian/ 
Perdagangan 

• Kawasan Peruntukan Industri 
Besar dan Menengah (7.848 
ha) serta Kawasan Industri 
Kecil. 

• Kecamatan 
Babakancikao, 
Bungursari, 
Jatiluhur, Cibatu, 
Campaka, 
Sukatani, Plered, 
Tegalwaru dan 
Maniis. 

5. Pariwisata • Peningkatan Sarana dan Kabupaten 
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No Sektor 
Bidang Usaha 

(Proyek Investasi) 
Nama Daerah 
(Kecamatan) 

Prasarana Pariwisata di 
berbagai lokasi Wisata, 
termasuk penginapan dan 
restoran. 

 
 

Purwakarta 

6. 
Energi Listrik, 
Air dan GAS 

• Pengembangan pembangkit 
tenaga listrik dan gardu 
induk; Pengembangan 
transmisi dan distribusi 
tenaga listrik. 

• Penetapan Kawasan Gas 
(Kiarapedes dan Cibatu); 
Pembangunan dan 
Pengelolaan Air Minum. 

 
 

Kabupaten 
Purwakarta 

Sumber: PIDII Kabupaten Purwakarta. 

 

Selain terdapat peluang dan potensi usaha di Purwakarta yang 

terbuka lebar untuk para investor dari dalam maupun dari luar negeri 

sebagaimana diuraikan di atas, terdapat ancaman antara lain semakin 

ketat persaingan iklim investasi yang dibangun oleh kabupaten/kota lain 

di seluruh Indonesia, apalagi potensi penanaman modal yang 

ditawarkan banyak terdapat di daerah lain maupun semakin 

meningkatnya potensi investasi yang ditawarkan secara menarik. 

Tanpa adanya nilai tambah dari potensi investasi yang 

ditawarkan oleh Kabupaten Purwakarta maka niscaya tenggelam dan 

larut dalam persaingan dengan kabupaten/kota lain tanpa adanya upaya 

diferensiasi potensi yang ditawarkan.  

Dari sisi internal, penetrasi sumber daya manusia daerah lain 

yang semakin baik kualitasnya ke dalam Kabupaten Purwakarta, justru 

membuat penyerapan tenaga kerja terhambat. Hal ini antara lain 

disebabkan para investor belum mengutamakan tenaga lokal warga 

Kabupaten Purwakarta tetapi warga yang berada di luar Purwakarta. 

Indikasi tersebut, dapat menjelaskan kenyataan disatu sisi investasi 

yang masuk meningkat tetapi disisi lain masih rendahnya tenaga kerja 
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warga Purwakarta yang terserap oleh kehadiran para investor yang 

menanamkan modalnya di Purwakarta.  

 

C. Sintesis Hasil Analisis 

Berdasarkan pada uraian di atas, apabila disederhanakan dalam 

bentuk tabel, maka sintesa hasil analisisnya, yaitu: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Analisis SWOT 
 

Berdasarkan uraian diatas, apabila disederhanakan dalam 

bentuk tabel, maka sintesa hasil analisisnya, yaitu  bahwa kekuatan 

yang dimiliki oleh Kabupaten Purwakarta  khususnya dari sisi investasi 

dapat dilihat setidaknya dari empat hal. Pertama Kabupaten Purwakarta 

mengarahnya pelaksanaan Pembangunan sesuai dengan rencana 

target capaian dalam RPJMD (on the track). Kedua, kuatnya jejaring 

komponen masyarakat yang ada, merupakan modal sosial yang sangat 

dibutuhkan dalam suatu proses pembangunan.  

Keseluruhan dimensi kekuatan yang dimiliki tersebut bermuara 

pada momentum yang tepat yakni, momentum menguatnya kondisi 
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ekonomi dan sosial masyarakat. Momentum yang tepat ini harus 

dimanfaatkan segera untuk memulai suatu perencanaan investasi 

strategis yang akurat dan berkelanjutan. 

Kabupaten Purwakarta memiliki kelemahan yang harus menjadi 

perhatian dalam perencanaan umum investasi ke depan. Pertama, 

lemahnya kepastian hukum yang berdampak pada ketidakpastian dalam 

perencanaan investasi dan biaya sektor usaha. Kedua, lemahnya 

koordinasi diantara sektor Perangkat Daerah terkait, pemerintah pusat, 

maupun stakeholders lainnya yang berdampak pada perbedaan 

pemahaman diantara para pengambil keputusan. Ego sektoral menjadi 

salah satu penyebab dasar sulitnya dilakukan koordinasi, dalam hal ini 

sinergi, sikap saling percaya, keberlanjutan dan keteraturan dalam 

berkoordinasi diperlukan sehingga kesamaan pemahaman dapat 

dibangun diantara para pengambil kebijakan. Ketiga, birokrasi perizinan 

yang masih menghambat proses investasi, dalam hal ini birokrasi 

perizinan berkaitan pula dengan kepastian waktu dalam berinvestasi. 

Kepastian waktu berkaitan erat dengan biaya investasi yang akan 

dikeluarkan oleh investor. Keempat adalah melemahnya kualitas 

infrastruktur yang ada dan melambatnya proses investasi infrastruktur 

baru.  

Seluruh dimensi kelemahan yang ada pada umumnya 

menyangkut pada satu benang merah yakni kesiapan dari sisi 

administrasi publik dalam menyambut momentum pertumbuhan 

ekonomi dan arus investasi yang ada. Dengan menyiapkan tata kelola 

pemerintahan yang baik maka hambatan dari sisi perizinan, koordinasi, 

kepastian hukum hingga perbaikan infrastruktur dapat terlaksana lebih 

cepat, optimal dan signifikan. 
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Dari sisi potensi, Kabupaten Purwakarta memiliki potensi yang 

bisa dikembangkan secara optimal dalam Rencana Umum Investasi 

Kabupaten Purwakarta kedepan. 

 Pertama, potensi melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki 

belum terolah secara optimal terutama dibidang pariwisata, perternakan, 

perkebunan pertanian dan industri manufaktur.  

Kedua adalah potensi  beragram penanaman modal Kabupaten 

Purwakarta yang beragam masih terbuka luas bagi investor.  

 Ketiga, posisi Kabupaten Purwakarta yang strategis yaitu berada 

dekat dengan Kota Bandung sebagai Ibu Kota Jawa Barat dan tidak 

terlalu jauh dari DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia sebagai salah 

satu faktor utama untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. 

Fokus menyiapkan kapasitas SDM yang handal dan dapat 

meningkatkan nilai tambah serta daya saing investasi Kabupaten 

Purwakarta.  

Merujuk pada uraian tersebut sebagai pertimbangan penyusunan 

RUPMK Purwakarta diantaranya:  

a. memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan 

yang baik, clean dan clear; dan 

b. optimalisasi potensi investasi dengan memberikan nilai tambah 

terhadap daya tarik investasi, meningkatkan kualitas SDM. 
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BAB VI KONTRIBUSI MANFAAT EKONOMI, SOSIAL DAN LINGKUNGAN 
BIDANG PENANAMAN MODAL PADA PEMBANGUNAN 

 

A. Kontribusi Manfaat Ekonomi Pada Pembangunan 

Kabupaten Purwakarta membutuhkan banyak dana baru untuk 

membangun beberapa sektor penting. Dalam konteks ini, maka kontribusi 

manfaat ekonomi pada pembangunan, meliputi: 

1. investasi dapat membantu untuk pembangunan dapat segera 

dilakukan; 

2. membuka lapangan pekerjaan baru yang jumlahnya banyak 

mengurangi angka pengangguran. Penduduk bisa mendapatkan 

pekerjaan yang baik dan tingkat perekonomian mereka bisa meningkat 

perlahan-lahan; 

3. investor membawa teknologi dan pengetahuan dari Negara asal.  

Contohnya teknologi pengolahan air minum di suatu kota atau 

teknologi seluler yang cepat dan hemat data. Hal-hal seperti ini belum 

tentu dimiliki oleh Indonesia sehingga untuk mendapatkannya 

diperlukan pemodal asing; 

4. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);  

5. pemasukan tambahan devisa yang berasal dari modal yang dibawa 

dan pajak-pajak yang dibayarkan.  

Uraian di atas, pada prinsipnya dapat ditingkatkan dengan 

kehadiran investasi dalam dan luar negeri karena kegiatan investasi 

melalui kehadiran investasi baik dalam maupun luar negeri atau asing 

memberikan sejumlah manfaat bagi daerah. Manfaat secara langsung 

diperoleh dari pemasukan tambahan devisa yang berasal dari modal 

yang dibawa dan pajak-pajak yang dibayarkan kepada negara dan 

daerah.   

Dengan demikian kedepan rasio PAD terhadap APBD Kabupaten 

Purwakarta dan rasio Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD serta 

produk domestik regional bruto Kabupaten Purwakarta diharapkan 
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tahun-tahun yang akan datang akan lebih baik lagi, tetapi dengan 

catatatan investasi tersebut tidak mencemari dan merusak lingkungan 

hidup. 

 

B. Kontribusi Manfaat Sosial 

Kehadiran para investor di dalam maupun di luar negeri dapat 

berdampak postif atau negatif terhadap sosial kemasyarakatan. Dampak 

positif yang secara langsung dapat dirasakan dari adanya penanaman 

modal oleh masyarakat daerah setempat adalah adanya perluasan 

lapangan kerja secara regional ini merupakan akibat dari investasi yang 

padat karya dan padat modal yang berkembang dengan baik, misalnya 

dengan dibangunnya sarana dan prasarana di daerah tersebut seperti 

proyek pembangkit listrik, jembatan, perhotelan dan lain sebagainya. 

Maka tenaga kerja akan banyak tersedot dalam proyek. 

Dengan demikian kontribusi penanaman modal antara lain 

adalah membuka lapangan kerja, apalagi apabila PMA mampu membuka 

lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Purwakarta 

karena apabila kegiatan usaha perusahaan asing telah dipercayakan 

pada masyarakat Kabupaten Purwakarta, maka semakin banyak 

kesempatan kerja, semakin banyak pula tenaga kerja yang tertampung. 

Hal ini dapat mengurangi pengangguran. Mengingat penyerapan tenaga 

kerja di Kabupaten Purwakarta relatif masih rendah.  

Jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Purwakarta Pada 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta pada 

Tahun 2017 sebesar 15.996 pekerja . Pencari kerja di Dinas Tenaga 

Kerja Pada Tahun 2017 terbanyak terjadi pada bulan Mei dan Juli. Hal 

tersebut sangat berkaitan dengan bulan kelulusan siswa sekolah dan 

Tahun Ajaran Baru Pendidikan. Perbandingan pencari kerja laki-laki lebih 
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banyak dibandingkan perempuan, pada Bulan Juli terdaftar 1.206 laki-laki 

dan 1.246 perempuan pencari kerja terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja.76 

Kontribusi lainya dari PMA/PMDN terhadap sosial dan budaya 

adalah meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Dengan bekerja di perusahaan asing, maka tingkat penguasaan tenaga 

kerja di Purwakarta dapat bertambah karena terbiasa menggunakan 

peralatan modern sehingga budaya tradisional berubah menjadi budaya 

yang modern. Hal tersebutberarti kehadiran investasi adalah percepatan 

pengembangan sumber daya manusia melalui transfer keahlian 

memenuhi salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan 

manusia adalah kemajuan dibidang pendidikan. 

Disamping itu, kehadiran investasi, dapat membuka 

kemungkinan perusahaan yang berinvestasi dapat memberikan bantuan 

pendidikan melalui program CSR sebagaimana yang diamanahkan oleh 

peraturan perundang-undangan. 

Bantuan CSR tersebut, penting mengingat Kabupaten 

Purwakarta kedepan membutuhkan dana untuk merevisi atau 

membangun sekolah yang rusak berat dengan kriteria kerusakan yang 

mengakibatkan bangunan roboh atau sebagian besar komponen 

struktur rusak, maupun yang rusak sedang dengan kriteria kerusakan 

yang mengakibatkan sebagian kecil komponen struktur rusak, dan 

komponen penunjang rusak namun bangunan masih tetap berdiri. 

Berdasarkan data  Pada tahun 2017 di Kabupaten Purwakarta 

terdapat 670 sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga 

Sekolah Menengah Umum (SMU), baik negeri maupun swasta dengan 

jumlah Guru 8.189 orang.77 Diantara sekolah tersebut, bukan tidak 

mungkin mengalami kerusakan berat atau ringan yang dapat dibantu 

                                                           

76 Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta, Purwakarta Dalam Angka 2018. 
77 Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta, Purwakarta Dalam Angka 2018. 
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melalui program CSR sebagaimana yang diamanahkan oleh peraturan 

perundang-undangan. 

Berikutnya adalah kontribusi penanaman modal terhadap 

peningkatkan kesejahteraan karena selain penguasaan iptek modern, 

para tenaga kerja Indonesia juga memperoleh penghasilan atas hasil 

kerjanya. Pendapatan yang diperoleh dapat digunakan untuk mencukupi 

kebutuhan. Makin banyak kebutuhan yang terpenuhi, berarti makin 

tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat.  

Selanjutnya dari kontribusi penanaman modal adalah 

terpenuhinya kebutuhan karena adanya PMA/PMDN, berarti makin 

banyak tersedia alat pemuas kebutuhan bagi masyarakat dan 

masyarakat dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan. Hal ini 

tentunya sesuai dengan tujuan PMA, yaitu memperoleh konsumen 

sebanyak mungkin. Para pengusaha asing akan menciptakan produk 

yang sesuai dengan kebutuhan dan daya beli masyarakat Kabupaten 

Purwakarta. 

Pengusaha dalam negeri akan lebih bersemangat untuk 

meningkatkan mutu dari hasil produksinya. Tujuannya agar mereka 

tidak kalah bersaing dengan pengusaha asing. 

Manfaat kehadiran investor yang positif berikutnya adalah 

berkembangnya pembangunan infrastruktur ekonomi, dan bermunculan 

berbagai kegiatan ekonomi (multiflier effect).  Namun demikian kegiatan 

investasi dapat pula mengakibatkan sejumlah dampak negatif, misalnya 

semakin buruknya distribusi pendapatan karena terjadinya perbedaan 

tingkat upah antar golongan pekerja, mendorong pola konsumsi mewah, 

karena itu diperlukan keseimbangan pengaturan. 

Kehadiran investasi di Kabupaten Purwakarta juga dapat 

memunculkan dampak negatif, salah satunya adalah pencemaran 
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lingkungan. Sebab utama pencemaran adalah asap pabrik dan limbah. 

Asap pabrik dapat menyebabkan polusi udara.  

Adapun limbah yang tidak dikelola dengan baik juga dapat 

menimbulkan permasalahan. Misalnya, limbah pabrik yang dibuang di 

sungai, dapat menyebabkan sungai menjadi kotor dan bau. Sungai yang 

demikian membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia. Bila 

dikonsumsi, air sungai dapat menimbulkan wabah penyakit, seperti 

keracunan dan timbulnya penyakit kulit. Bau yang ditimbulkan juga 

dapat menyebabkan sesak napas. 

Dampak negatif lainnya adalah terbengkalainya sektor pertanian. 

Sebagian besar tenaga kerja ingin bekerja di perusahaan asing. Mereka 

tertarik gaji yang lebih besar. Akibatnya, sektor pertanian dan 

perkebunan mengalami kekurangan tenaga. Padahal, kedua sektor 

tersebut menjadi penyedia utama bahan baku industri.  

Dalam jangka panjang, perusahaan asing dapat kesulitan 

memperoleh bahan baku. Akibatnya, perusahaan dapat gulung tikar 

(bangkrut). Keadaan tersebut tentunya dapat merugikan semua tenaga 

kerja. 

Dampak negatif lain dari PMA yaitu makin banyak lahan yang 

digunakan untuk mendirikan pabrik, sehingga makin sempit lahan yang 

bisa digunakan untuk perumahan dan pertanian. 

Permasalahan lain yang dimunculkan oleh dampak negatif 

investasi dapat terjadi dibidang kependudukan, yaitu seperti adanya laju 

pertumbuhan yang tinggi, karena kehadiran investor dapat memicu 

kedatangan penduduk di luar Purwakarta, selain itu akan mengancam 

penyebaran penduduk yang kurang merata, apabila pembangunan 

investasi terfokus pada satu kecamatan saja, alias tidak merata.  
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C. Kontribusi Manfaat Lingkungan 

Kontribusi untuk kemanfaatan lingkungan yang diperoleh dari 

investasi yang memperhatikan lingkungan hidup adalah setiap investor 

yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Purwakarta meliputi: 

1. Terkendalinya Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan.78 

Daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan 

untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau 

dimasukkan kedalamnya. Karena tidak ada ketentuan tentang kedua 

hal tersebut, maka tata ruang kita dengan mudah berubah. Tidak 

mengherankan jika kemudian tata ruang kita disetir oleh kekuatan 

modal (market driven) dan bukan oleh perangkat perencanaan. 

Kabupaten Purwakarta merupakan bagian dari Wilayah 

Provinsi Jawa Barat yang terletak di antara 107030’-107040’ Bujur 

Timur dan 6025’-6045’ Lintang Selatan. Dengan luas wilayah 97.172 

hektar (971,72 km2) atau 2,81% dari luas Wilayah Propinsi Jawa 

Barat, yang terdiri dari 17 kecamatan, 183 desa, 9 kelurahan, 475 

dusun, 1129 Rukun Warga (RW), dan 3508 Rukun Tetangga (RT). 

Ditinjau dari aspek geografis, letak Kabupaten Purwakarta 

dapat dibagi atas beberapa wilayah, yaitu:  

1. Wilayah Bagian Utara mencakup Kecamatan Campaka, 

Kecamatan Bungursari, Kecamatan Cibatu, Kecamatan 

Purwakarta, Kecamatan Babakancikao, Kecamatan Pasawahan, 

Kecamatan Pondoksalam, Kecamatan Wanayasa dan 

Kecamatan Kiarapedes yang sebagian besar wilayahnya terletak 

pada ketinggian antara 25-500 m di atas permukaan laut (dpl); 

                                                           

78Diadopsi dari Ilyas, Izin Lingkungan Sebagai Sarana Pengendalian  Usaha Pada Era  
Otonomi Daerah  (Studi Terhadap Investasi di Provinsi Jawa Barat), Tesis pada Program 
Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2011. 
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2. Wilayah Bagian Barat meliputi Kecamatan Jatiluhur dan 

Kecamatan Sukasari dengan sebagian wilayahnya merupakan 

permukaan air Danau Ir. H. Juanda yang mempunyai ketinggian 

107 m dpl, sedangkan tanah daratan di sekitarnya berada pada 

ketinggian sekitar 400 m dpl;  

3. Wilayah Bagian Selatan dan Timur yang meliputi Kecamatan 

Plered, Kecamatan Maniis, Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan 

Sukatani, Kecamatan Darangdan dan Kecamatan Bojong, 

dengan ketinggian lebih dari 200 m dpl. 

Kabupaten Purwakarta berdasarkan letak geografisnya 

wilayahnya dibatasi oleh: Kabupaten Karawang dan Kabupaten 

Subang di sebelah Utara, Kabupaten Subang dan Kabupaten 

Bandung Barat di sebelah Timur; Kabupaten Karawang, Cianjur dan 

Bogor di sebelah Barat; dan Kabupaten Bandung Barat dan 

Kabupaten Cianjur di sebelah Selatan. 

Menurut data dari BPS Kabupaten Purwakarta pada tahun 

2018, disebutkan bahwa Penduduk Kabupaten Purwakarta 

berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 943.337 jiwa 

yang terdiri atas 479.713 jiwa penduduk laki-laki dan 463.624 jiwa 

penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah 

penduduk tahun 2016, penduduk Purwakarta tahun 2017 mengalami 

pertumbuhan sebesar 1,14 persen dengan masing-masing 

persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 1,08 persen dan 

penduduk perempuan sebesar 1,19 persen. Sementara itu besarnya 

angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap 

penduduk perempuan sebesar 103,47. 

Agar tidak melampaui daya tampung dan daya dukung, maka 

usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh investor maupun oleh 

Pemerintah Kabupaten Purwakarta wajib melaksakanan Kajian 
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Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada penyusunan kebijakan, 

rencana dan program. 

Pada tataran program, aspek lingkungan diintegrasikan sejak 

mulai tahapan pemilihan alternatif kegiatan. KLHS  pada tataran 

program mempersyaratkan bahwa pada setiap alternatif proyek 

tersebut dikaji implikasi lingkunganya. Masuknya aspek lingkungan 

pada tahapan program akan menjamin bahwa alternatif proyek yang 

dipilih bukan saja layak secara ekonomi dan teknologi tetapi juga 

telah berwawasan lingkungan. 

Pada tataran perencanaan, KLHS diintegrasikan pada 

penyusunan tata ruang. Telah banyak diketahui bahwa rencana 

penataan ruang selama ini lebih berorientasi pada fisik dan 

pertumbuhan ekonomi. Sebuah ruang yang dialokasikan untuk 

sebuah peruntukan, tidak ada ketentuan seberapa banyak ruang 

tersebut mampu menampung kegiatan. Juga tidak ada ketentuan 

kegiatan macam apa yang boleh menghuni di ruang tersebut. Dengan 

kata lain, sebuah ruang tidak dilengkapi dengan daya dukung dan 

daya tampung lingkungan. Daya dukung lingkungan adalah 

kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia 

dan makhluk hidup lainnya. 

Izin lingkungan dan KLHS tidak memberikan ruang gerak pada 

kegiatan dan/atau usaha. Izin lingkungan akan memperpanjang 

tahapan perizinan. Pada masa yang lalu, ketika sudah mendapat 

surat rekomendasi kelayakan lingkungan segera dapat memulai 

kegiatan. Tetapi pada saat ini harus dilengkapi dengan satu tahapan  

lagi untuk mendapatkan izin lingkungan.  Dengan KLHS, dunia usaha 

harus menyesuaikan spesifikasi proyeknya dengan ketentuan daya 

dukung dan daya tampung sebuah ruang, dan juga tidak dengan 
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secara otomatis menggunakan ruang yang tidak sesuai dengan 

peruntukannya. 

KLHS berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, menyebutkan 

bahwa tata ruang nasional, provinsi, kota dan kabupaten harus 

mendasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan serta 

menyesuaikan dengan ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 selambat-

lambatnya pada tahun 2010.  

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Purwakarta harus 

menyesuaikan dengan ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 tersebut, 

dan dunia usaha tidak perlu memandang ketentuan lingkungan 

sebagai beban, karena ketika kondisi lingkungan makin buruk, maka 

beban biaya tinggi yang harus ditanggung oleh penanggung jawab 

atau pelaku usaha dan/atau kegiatan.   

 

2. Mengembangkan Instrumen Lingkungan Dihubungkan Dengan Nilai 

Lingkungan.79 

Banyak hal yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 ini, salah 

satu diantaranya adalah tentang instrumen ekonomi dalam 

pengelolaan Lingkungan Hidup. Subyek ini merupakan sesuatu yang 

baru, pada UU No. 32 Tahun 2009 yang lama subyek ini belum diatur. 

Lingkup instrumen ekonomi lingkungan dalam perlindungan 

dan pengelolaan hidup. Dalam UU No. 32 Tahun 2009, instrumen 

ekonomi lingkungan hidup terdiri dari: Pertama, instrumen 

perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi  meliputi: 

 

 

 

                                                           

79Ilyas, Izin Lingkungan Sebagai Sarana Pengendalian  Usaha Pada Era  Otonomi Daerah  
(Studi Terhadap Investasi di Provinsi Jawa Barat), Tesis pada Program Pascasarjana 
Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2011. 
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1. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup; 

2. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional 

bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan 

kerusakan lingkungan hidup; 

3. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah; 

4. internalisasi biaya lingkungan hidup. 

Kedua,  instrumen pendanaan lingkungan hidup meliputi: 

a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup; 

b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan 

pemulihan lingkungan hidup; 

c. dana amanah/bantuan untuk konservasi. 

Terkait dengan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, 

pemegang izin lingkungan berdasarkan Pasal 55 UU No. 32 Tahun 

2009, wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi 

lingkungan hidup. Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah 

yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai 

dengan kewenangannya. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 

sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk 

melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan 

dana penjaminan. Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan 

diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

Pengembangan instrumen ekonomi lingkungan di atas terkait 

dengan Deposito (penjaminan disimpan di bank pemerintah yang 

ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya) dihubungkan dengan nilai lingkungan. 

Disamping deposito, juga terdapat, juga program lingkungan 

yaitu Program Penilaian Peringkat (Proper) dari Kementerian 

Lingkungan Hidup sejak tahun 2002.   
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Tujuan penerapan instrumen Proper adalah untuk mendorong 

peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan 

melalui penyebaran informasi kinerja penataan perusahaan dalam 

pengelolaan lingkungan. Guna mencapai peningkatan kualitas 

lingkungan hidup. Peningkatan kinerja penaatan dapat terjadi melalui 

efek insentif dan disinsentif reputasi yang timbul akibat pengumuman 

peringkat kinerja Proper kepada publik. Para pemangku kepentingan 

(stakeholders) akan memberikan apresiasi kepada perusahaan yang 

berperingkat baik dan memberikan tekanan dan atau dorongan 

kepada perusahaan yang belum berperingkat baik. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 

No.18 Tahun 2010 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja 

Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, kriteria yang 

digunakan dalam pemeringkatan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. emas untuk usaha dan atau kegiatan yang telah secara konsisten 

menunjukkan keunggulan lingkungan (environmental excellency) 

dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang 

beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat; dan 

b. hijau untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melakukan 

pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam 

peraturan (beyond compliance) melalui pelaksanaan sistem 

pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien 

melalui upaya 4R (Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery), dan 

melakukan upaya tanggung jawab sosial (CSR/Comdev) dengan 

baik. 

c. insentif dan/atau disinsentif lingkungan hidup antara lain diterapkan 

dalam bentuk: 

1. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup; 

2. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup; 
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3. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal 

yang ramah lingkungan hidup; 

4. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah 

dan/atau emisi; 

5. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup; 

6. pengembangan asuransi lingkungan hidup; 

7. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan 

8. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. 
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BAB VII  PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RENCANA 
UMUM PENANAMAN MODAL 

 

Tahapan pelaksanaan RUPMK disusun dalam 5 (lima) tahap yang 

dilakukan secara simultan dan saling berkaitan satu dengan lainnya. 

Pembagian pelaksanaan tahapan RUPMK tersebut, dilakukan antara lain 

dalam rangka mewujudkan:  

a. angka pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang lebih tinggi dari 

sebelumnya;  

b. kepentingan sosial budaya;  

c. kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan 

d. kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.  

Adapun keempat tahapan sebagaimana yang dimaksud di atas, dapat 

dimulai pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, dengan uraian sebagai 

berikut: 

 

1. Tahap I : Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan 

Cepat Menghasilkan 

Pelaksanaan Tahap ini dimaksudkan untuk mencapai prioritas 

penanaman modal jangka pendek 1 (satu) tahun. Pada Tahap ini kegiatan 

yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam 

modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang 

melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, 

penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau 

memenuhi kebutuhan di Kabupaten Purwakarta dan substitusi impor, serta 

penanaman modal penunjang infrastruktur.  

Untuk mendukung implementasi Tahap ini dan mendukung tahap-

tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah 

sebagai berikut:  
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a. mereview, merevisi dan menyusun peraturan perundang-undangan 

produk hukum daerah yang mempermudah penanaman modal dengan 

memperhatikan perlindungan lingkungan hidup dan rencana tata ruang; 

b. menghilangkan hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan 

proyek strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya; 

c. menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal 

Kabupaten Purwakarta di dalam negeri dan di luar negeri; 

d. mempromosikan Kabupaten Purwakarta sebagai daerah tujuan 

investasi potensial; 

e. melakukan kerjasama investasi untuk kepentingan penunjang investasi 

dan kerjasama dalam penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan 

infrastruktur pendukung investasi lainnya; 

f. mengidentifikasi proyek penanaman modal di kecamatan-kecamatan 

yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung 

lingkungan hidup dan karakteristik Kabupaten Purwakarta; 

g. menggalang kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah 

Kabupaten/Kota lain dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing 

penanaman modal yang bernilai tambah tinggi; 

h. melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman 

modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan;  

i. melakukan kemitraan dengan dunia pendidikan dan dunia 

usaha/industri; 

j. melakukan kemitraan untuk mengembangkan industri kreatif, teknologi 

tinggi dan industri non-polutif; dan 

k. penanaman modal penunjang infrastruktur.  
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2. Tahap II : Percepatan Pembangunan Infrastruktur  

Pelaksanaan tahap ini dimaksudkan untuk mencapai prioritas 

penanaman modal jangka menengah 5 (lima) tahun. Pada Tahap ini 

kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong 

percepatan infrastruktur fisik (termasuk infrastruktur pendukung seperti 

jalan, pengelolaan sampah, instalasi pengolahan limbah medis dan non 

medis dan air bersih), diversifikasi dan efisiensi. 

Pada tahap ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman 

modal dalam rangka mendorong percepatan infrastruktur fisik. Untuk 

mendukung implementasi tahap ini dan mendukung tahap-tahap lainnya, 

langkah-langkah kebijakan penanaman modal, meliputi:  

a. prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu 

difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema 

Public Private Partnership, di antaranya pembangunan jalan, 

transportasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang 

dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan 

bidang infrastruktur lunak (soft infrastructure), terutama pada bidang 

pendidikan dan kesehatan; 

b. pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk 

kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung 

pengimplementasian kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta oleh 

seluruh pemangku kepentingan terkait; dan 

c. penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan 

infrastruktur di masa datang.  

 

3. Tahap III : Pengembangan Usaha Jasa, Perdagangan, Pengembangan 

Industri Kreatif, Teknologi Tinggi dan Industri Non-Polutif 

Pelaksanaan pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai dimensi 

penanaman modal jangka panjang. Pelaksanaan tahap ini baru bisa 
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diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah 

dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya 

sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan 

penanaman modal pusat-daerah, dan terdapat sistem pemberian 

kemudahan penanaman modal yang berdaya saing. 

Pengembangan usaha jasa dan perdagangan diutamakan pada 

kecamatan-kecamatan yang telah di tetapkan sebagai kecamatan jasa dan 

perdagangan, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif. 

Namun pengembangan jasa dan perdagangan, industri kreatif, teknologi 

tinggi dan industri non-polutif tersebut, tidak menutup kemungkinan 

dikembangkan di kecamatan lain yang selama ini tidak termasuk 

kecamatan jasa dan perdagangan, industri kreatif, teknologi tinggi dan 

industri non-polutif sepanjang tidak melanggar rencana tata ruang wilayah 

Kabupaten Purwakarta serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup. 

Pada tahap ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk 

pengembangan usaha jasa, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri 

non-polutif melalui pendekatan berbasis sumber daya manusia, 

pengembangan ilmu pengetahuan, accessibilitas dan ketersedian sarana 

prasana yang berbasis informasi dan teknologi. Sedangkan untuk 

pengembangan usaha perdagangan melalui pendekatan berbasis teritorial 

yang berpotensi menghasilkan komoditas baik dalam bentuk agribisnis 

maupun manufaktur.  

Langkah untuk mendukung implementasi kebijakan penanaman 

modal dalam tahap ini dan mendukung tahap lainnya, meliputi:  

a. pengembangan sumber daya manusia yang handal dan terampil; 

b. pengembangan dan penerapan teknologi terkini pada kecamatan-

kecamatan yang telah di tentukan; 
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c. pembangunan sarana  prasarana yang berbasis kreativitas, informasi, 

komunikasi dan teknologi yang memadai; dan 

d. kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga pendidikan 

di Kabupaten Purwakarta untuk pengembangan ilmu pengetahuan, 

industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif. 

 

4. Tahap IV : Pengembangan Industri Skala Kecil, Menengah dan Besar 

Pelaksanaan tahap ini dimaksudkan untuk mencapai dimensi 

penanaman modal jangka panjang paling kurang 5 (lima) tahun kedepan. 

Pelaksanaan tahap ini, dapat diwujudkan apabila seluruh elemen yang 

menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur 

yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, 

terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal Kabupaten 

Purwakarta dengan Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat dan 

terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman 

modal yang berdaya saing.  

Pengembangan industri skala kecil, menengah dan besar antara 

lain diwujudkan melalui pembangunan wilayah industri/kawasan di 

beberapa kecamatan di Kabupaten Purwakarta sesuai dengan RTRW 

Kabupaten Purwakarta dan peraturan perundang-undangan lainnya.  

Pada tahap ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk 

pengembangan industrialisasi skala kecil, menengah dan besar melalui 

pendekatan klaster industri dan turunannya serta industri kreatif, teknologi 

tinggi dan industri non-polutif. 

Langkah kebijakan dalam penanaman modal untuk mendukung 

implementasi tahap ini dan mendukung tahap lainnya, meliputi:  

a. pemetaan lokasi pengembangan klaster industri, termasuk penyediaan 

infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian 

kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; 
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b. pemetaan potensi sumber daya dan value chain distribusi untuk 

mendukung pengembangan klaster industri dan pengembangan 

ekonomi; 

c. koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman 

modal terkait dalam mendorong industrialisasi skala menengah dan 

kecil; dan 

d. pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki 

keterampilan. 

 

5. Tahap V : Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan  

Pelaksanaan Tahap ini dimaksudkan untuk mencapai kepentingan 

penanaman modal, pada saat perekonomian Kabupaten Purwakarta 

sudah tergolong ke perekonomian maju. Pada fase ini, fokus penanganan 

adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan 

teknologi tinggi ataupun inovasi.  

Langkah untuk mendukung implementasi  Fase V, meliputi: 

a. mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan 

penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan 

penelitian dan pengembangan, menghasilkan produk industri kreatif, 

teknologi tinggi dan industri non-polutif, dan efisiensi dalam 

penggunaan energi; 

b. menjadi Kabupaten Purwakarta sebagai Kabupaten yang ramah 

lingkungan; dan 

c. mendorong Kabupaten Purwakarta untuk membangun kawasan 

ekonomi kreatif berbasis teknologi tinggi. 
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BAB VIII PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu 

faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi dalam rangka 

mensejahterakan masyarakat Kabupaten Purwakarta adalah investasi 

dalam maupun dari luar negeri mengingat Kabupaten Purwakarta 

mempunyai berbagai potensi yang masih terbuka lebar untuk para 

investor karena itu dibutuhkan RUPM berupa Peraturan Bupati sebagai 

panduan atau pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah serta dunia 

usaha dan masyarakat dalam melakukan kegiatan investasi di Kabupaten 

Purwakarta yang didasarkan pada visi dan misi penanaman modal, 

kebijakan umum, kebijakan pendukung, arah kebijakan dan peraturan 

perundang-undangan yang bersangkut paut dengan penanaman modal di 

Kabupaten Purwakarta. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil simpulan di atas,  dapat direkomendasikan 

kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk menyusun Peraturan 

Bupati tentang RUPM Kabupaten Purwakarta, karena diamanahkan oleh 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum 

Penanaman Modal berdasarkan masukan . 

Substansi Peraturan Bupati tersebut, paling sedikit memuat 

pokok materi sebagai berikut: 

1. ketentuan umum; 

2. tujuan; 

3. ruang lingkup dan masa berlaku; 

4. tahap penyusunan; dan 

5. ketentuan penutup 
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Peraturan Bupati Purwakarta tersebut, dilengkapi dengan 

lampiran yang pada pokoknya memuat materi sebagai berikut: 

A. Pendahuluan 

B. Asas dan Tujuan 

C. Visi dan Misi 

D. Arah Kebijakan Penanaman Modal 

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal 

2. Persebaran Penanaman Modal  

3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi dan Jasa  

a. pangan  

b. infrastruktur  

c. energi  

d. jasa 

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green 

Investment)  

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi 

6. Pemberian Fasilitas Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman 

Modal  

7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal  

E. Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman 

Modal 

F. Pelaksanaan      

G. Penutup 
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