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3.1. VISI DAN MISI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU  

Visi 

Visi khusus yang ingin dicapai Kota Salatiga di bidang penanaman modal 

merupakan pernyataan mengenai masa depan organisasi yang realistik, 

atraktif dan dapat dipercaya (credible) sekaligus merupakan tujuan 

(destination) yang harus dicapai oleh organisasi dan menjadikannya lebih 

baik dan sukses adalah : 

“Menuju Salatiga yang maju dengan daya tarik penanaman modal” 

 

Misi 

Untuk mewujudkan visi penanaman modal tersebut ditempuh melalui 7 

(tujuh) misi penanaman modal sebagai berikut : 

1) Menciptakan iklim penanaman modal kondusif yang ditandai dengan 

terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kegiatan penanaman modal 

yang tercermin dari rendahnya angka gangguan keamanan berinvestasi, 

harmonisnya hubungan pengusaha dengan pegawai/buruh dan 

lingkungan sekitar, terselesaikannya masalah-masalah yang terkait 

dengan hubungan industrial secara baik dan nihilnya pungutan liar oleh 

oknum pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat.   
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2) Menyelenggarakan perijinan yang mudah, cepat, dan transparan yang 

ditandai dengan kemudahan pelayanan dalam proses perijinan dan 

non perijinan penanaman modal, kecepatan pelayanan serta 

transparansi proses, waktu dan biaya. Hal ini akan terwujud melalui 

Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di Kota Salatiga.  

3) Mewujudkan sarana dan prasarana penanaman modal yang memadai 

baik secara kualitas maupun kuantitas yang ditandai dengan 

meningkatnya sarana dan prasarana pendukung penanaman modal 

yang layak dan memadai seperti jalan, hotel, rumah sakit, teknologi 

informasi, telekomunikasi dan fasilitas-fasilitas lain yang berstandar 

nasional dan internasional. 

4) Menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha yang ditandai 

dengan adanya peraturan-peraturan di bidang penanaman modal yang 

pro terhadap penanaman modal sekaligus menjamin hak-hak pekerja, 

penegakan hukum yang konsisten dan tidak tebang pilih serta perlakuan 

yang sama terhadap investor asing maupun domestik.  

5) Mewujudkan kemitraan yang seimbang antara usaha besar, menengah, 

kecil dan mikro yang ditandai dengan adanya kemitraan/kerjasama yang 

saling menguntungkan antara pelaku usaha besar, menengah, kecil dan 

mikro baik melalui fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun 

swasta. 

6) Mewujudkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal yang ditandai 

dengan pemanfaatan bahan baku lokal, pemanfaatan tenaga kerja lokal 

maupun sumberdaya lokal lainnya melalui peningkatan daya saing 

sumber daya lokal yang bertaraf internasional.   
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7) Mendorong tumbuhnya kewirausahaan masyarakat yang ditandai dengan 

munculnya wirausahawan baru yang kreatif, inovatif, dan produktif 

dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada. 

 

3.2. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DI KOTA SALATIGA 

Secara umum kebijakan dasar penanaman modal Kota Salatiga meliputi:  

1) Penciptaan Iklim Penanaman Modal yang Kondusif; 

Arah kebijakan penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif adalah 

sebagai berikut: 

a) Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah  

Penguatan kelembagaan penanaman modal di daerah sekurang-

kurangnya dilakukan dengan pembangunan sistem Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih 

efektif dan akomodatif dengan adanya pendelegasian atau 

pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah, peningkatan koordinasi 

antar lembaga/instansi di daerah, proaktif menjadi inisiator 

penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah 

(problem-solving) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal 

yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kota 

Salatiga. 

b) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui 

pemantauan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan dengan 

cara: penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan 

penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke 
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lokasi proyek penanaman modal dan tindak lanjut terhadap 

penyimpangan atas ketentuan penanaman modal. 

c) Hubungan Industrial 

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal 

dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya 

manusia di Kota Salatiga 

d) Sistem Pajak Daerah dan Pungutan Retribusi 

Arah kebijakan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi ke depan 

adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan daerah dan 

pungutan retribusi yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu 

diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara 

pemungutan pajak daerah dan retribusi yang akan diberikan sebagai 

insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan 

daerah dan retribusi bagi kegiatan penanaman modal perlu 

memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu, dan 

juga prioritas pengembangan bidang usaha. 

 

2) Pemerataan Aktifitas Penanaman Modal; 

Arah kebijakan untuk mendorong pemerataan penanaman modal di Kota 

Salatiga adalah pengembangan Sistem Pusat Pelayanan yang terdiri dari 

pusat pelayanan, subpusat pelayanan kota dan pusat lingkungan. Selain 

itu, dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah 

dengan mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan 

non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk 

sektor tertentu yang strategis. 
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3) Fokus Pengembangan Sektor Perdagangan, Jasa dan Pariwisata; 

a. Perdagangan 

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang 

perdagangan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung 

untuk memperlancar aktifitas perdagangan, peningkatkan aktifitas 

perdagangan berorientasi ekspor dengan menyediakan informasi 

perdagangan seluas-luasnya kepada pelaku usaha dan perkuatan 

jejaring usaha melalui pemanfaatan teknologi informasi    

b) Jasa 

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang jasa 

adalah meliputi penetapan kebijakan yang merangsang tumbuhnya 

sektor jasa yang semakin padat karya fasilitasi dunia usaha sektor 

jasa melalui pemberian peluang dan informasi seluas-luasnya dalam 

pengembangan usahanya. 

c) Pariwisata 

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang 

pariwisata adalah peningkatan promosi penanaman modal di bidang 

pariwisata; penguatan image Kota Salatiga sebagai kota tujuan 

wisata yang tenang, nyaman, aman dan indah; peningkatan kualitas 

dan kuantitas infrastruktur publik pendukung pariwisata; 

 

4) Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan; 

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan adalah 

perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan 

lingkungan hidup, pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi 
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yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru 

dan terbarukan; pengembangan ekonomi hijau (green economy); 

pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; peningkatan 

penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan; 

pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan 

kemampuan atau daya dukung lingkungan.  

 

5) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi; 

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) 

strategi besar, yaitu: strategi naik kelas dan strategi aliansi strategis, yaitu 

strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau 

lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling 

menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat 

keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.  

 

6) Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal; 

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu 

keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau 

kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan 

tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan 

yang ditetapkan pemerintah.  

7) Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal. 

Kegaiatan promosi diarahkan dalam rangka penguatan image building 

sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan 
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mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun 

rencana tindak image building lokasi penanaman modal. 

 

 

3.3 .STRATEGI PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL 

Pengembangan penanaman modal di Kota Salatiga baik penanaman modal 

berupa perluasan atas usaha yang sudah ada sebelumnya maupun berupa 

usaha baru dilakukan dengan tujuan untuk mendorong tercapainya 

peningkatan kesejahteraan yang bukan hanya sama dengan Kabupaten/Kota 

lain yang lebih maju di Jawa Tengah, melainkan juga mendorong tercapainya 

pendapatan masyarakat yang lebih merata baik merata antar wilayah, antar 

sektor dan antar kelompok masyarakat. Strategi ini ditempuh dengan 

menerapkan pendekatan berikut : 

a. Pendekatan Kewilayahan yang bertujuan untuk semakin meningkatkan 

peran Kota Salatiga sebagai simpul antara wilayah/region Kedungsepur 

dan Subosukawomosraten. Disamping itu, pendekatan ini akan mampu 

mendorong pemerataan antar wilayah dan mengurangi disparitas antar 

wilayah 

b. Pendekatan Sektoral yang bertujuan untuk semakin mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan perkembangan sektor-sektor 

ekonomi terutama sektor-sektor unggulan di Kota Salatiga sehingga 

mampu menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang semakin 

besar. Disamping itu, pendekatan juga bertujuan untuk meningkatnya 

daya saing baik pada sektor primer, sekunder maupun tersier. 

c. Pendekatan Kelembagaan yang bertujuan untuk semakin mendorong 

perkuatan kelembagaan baik berkaitan dengan peraturan yang kondusif 
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maupun institusi usaha, khususnya pada usaha mikro, kecil dan 

menengah 

 

 

 

 


