
SDM Kurang, MPP Belum Bisa 
Dibuka di Mai Lain

PERESMIAN: Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tandangan peresmian MPP.

KARAWAN*
merintah Dan RAKA - Pe- 
Karawang teldfah (Pemda) 
buka Mai Peltf resmi mem- 
(MPP) di Tenc l ihomar t  
tidak dipungut biaya apap- 
u n .  M a s y a r a k a t  b i sa  
m en d ap a tk an  pelayanan 
publik dari berbagai instan- 
si di mal ini.

V)
Ada heherapa mal 
yang minta dibuka 
MPP juga, tapi dari 
kanii masih belum 
memherikan izin, 
kendala kanii ada 
di kurangnya staf 

yang jaga di lokasi.”

ACEP JAMHURI
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KARAWANG
Peresmian MPP dilakukan, 

Selasa (14/9) pukul 14.00. 
Kegiatan dihadiri  oleh Uu 
Ruzhanul Ulum, Wakil Gu- 
b e r n u r  Jawa Barat ser ta  
Tjahjo Kumolo,  Menter i  
Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Bi
rokrasi Indonesia. Di MPP 
terdapat  sebelas instansi 
ver tika l dan horizonta l .  
Instansi vertikal yakni ke-

dinasan. Instansi horizon
tal yakni lemhaga seperti  
kejaksaan,  PDAM, Keme- 
nag. Pelayanan tersebu t  
tidak dipungut biaya apap- 
un. "Bagi masyarakat yang 
ingin mengurus  dokumen 
tidak dikenakan biaya," ujar 
Acep Jamhuri,  Sekretaris

D a era h  K ab u p a ten  Kar- 
awang.

Selain m e m b u a t  pers-  
yaratan dokumen secara, 
masyarakat pun dapat men- 
gakses websi te  ins tansi  
masing-masing.  Setelah 
selesai  pengis ian ,  untuk 
pencetakan dapat diambil

di MPP. la menambahkan,  
jika akan ditambahkan in
stansi lain yang akan ber- 
gabung. Saat ini pemerin- 
tah kabupaten hanya mem- 
fokuskan pelayanan publik 
han y a  di T ec h n o m a r t ,  
meski sudah ada permint- 
aan  dar i  mal yang lain.

Kendala dari MPP terdapat 
pada sumber daya manusia 
(SDM). "Ada beberapa mal 
yang min ta  d ibuka MPP 
juga, tapi dari kami masih 
belum m ember ikan  izin, 
kendala  kami  ada  di ku
rangnya staf yang jaga di 
lokasi," pungkasnya. (nad)


