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1.1.    Latar Belakang Keberadaan KPTSP Kabupaten Blitar

Dalam  era  globalisasl  yang  penuh  tantangan  dan  peluang  serta  seiring  semakin

maraknya   kehidupan   berdemokrasi   di   Indonesia,maka   acana   tentang   pelayanan

publik  telah  menjadi  isu  strategis  di  negara  ini,  karena  pelayanan  publik  merupakan

hak      dasar      setiap      negara      yang       harus      dipenuhi       oleh       negara,       Dalam

perkembangannya,pelayanan   yang   diberikan   oleh   pemerintah   kepada   rakyat  terus

mengalami    pembaharuan    baik    dari    sisi    paradigma    maupun    format    pelayanan,

meskipun   belum   memuaskan.    Saat   ini   desakan   dan   tuntutan   masyarakat   atas

peningkatan    kualjtas    pelayanan    yang    diberikan    oleh    pemerintah    sangat    kuat,

termasuk  membangkitkan  kesadaran  masyarakat  atas  peran  dan  fungsi  pemerintah

biokrasi  sebagai  pelayan  masyarakat.

Otonomi  daerah  memberikan  kesempatan  pacla  setiap  daerah  untuk  mengurus

rumah    tangganya    sendiri,    termasuk    salah    satunya    adalah    urusan    pemberian

pelayanan   publik.   Undang-undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang   Pemerjntahan

Daerah  telah  mengatur semuanya  dan  tentu  saja  didukung  oleh  peraturan  dan  Serta

Undang-undang  Nomor  25  tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik,  dimana  dijelaskan

bahwa   Pelayanan   Publik   adalah   kegiatan   atau   rangkaian   kegiatan   dalam   rangka

pemenuhan   kebutuhan   pelayanan   sesuai   dengan   peraturan   perundang-undangan

bagi   setiap   warga    negara   dan   penduduk   atas   barang,jasa   dan/atau   pelayanan

administratif    yang     disediakan    oleh    penyelenggara     pelayanan     publik,seclangkan

masyarakat adalah  penerima manfaat  publik baik langsung  maupun tidak langsung.

Sesuai    dengan   Implementasi   pemerintah    nomor   41   Tahun    2007   tentang

Organisasi   Perangkat   Daerah   ,   yang   ditunjang   dengan   Peraturan   Menteri   Dalam

Negeri  Nomor 24 Tahun  2006  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu

Satu   Pintu   dan   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   20   Tahun   2008   tentang

Pedoman  Organisasi  dan Tata  Kerja  Unit Pelayanan  Perijinan Terpadu  di  Daerah,maka

keberadaan    KPTSP   Kabupaten    BIitar   merupakan   suatu   otonomi   daerah,   dimana

merupakan  urusan  penanaman modal yang  wajib dilaksanakan  suatu  daerah.

Sesuai   dengan   siklusnya,   setelah  selesai   pelaksanaan  tahun   anggaran   2016,

pemerintah  daerah  menyusun  LKjlp  2016  yang  merupakan  laporan  kinerja  tahunan

yang     berisi     pertanggung     jawaban     kinerja     suatu     instansi     dalam     mencapai

tujuan/sasaran     strategis     instansi.      LKJIP     berisi      jkhtisar     pencapaian     sasaran

sebagaimana   yang   ditetapkan   dalam   dokumen   penetapan   kinerja   dan   dokumen

perencanaan.   Dokumen   LKjlp   bukan   dokumen  yang   berdjri   sendiri,   namun   terkait

" I,K]II' Kantor I.elayanan Texpadu
Satw Pinta ( KPTSP ) Kahapaten Blitar Tahun 2016 "



dengan   dokumen   lain   yaitu   Indikator  Kinerja   Utama   (IKu),   RPJMD/Renstra   SKPD,

RKPD/Renja  SKPD,  Penetapan  Kiner]a  (Tapkin),  dan  Rencana  Kinerja Tahunan  (RKT).

Tujuan   penyusunan   LKJIP   adalah   menyajikari    pertanggungjawaban   kinerja

instansi  pemerintah  (Kantor  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pjntu)  dalam  mencapai  sasaran

strategis  instansi  sebagaimana  telah  ditetapkan  dalam  dokumen  Penetapan  Kiner]a  di

awal  tahun  anggaran.  Dokumen  LKjlp  ini  dapat digunakan  sebagai  :

1.  sumber informasi  untuk mengetahui  tingkat  keberhasilan  pencapalan  kinerja

Kantor   Pelayanan   Terpadu   Satu    Pintu   dengan   pembanding    hasil   pengukuran

kinerja  dan  penetapan  kinerja;

2.  bahan  evaluasi  untuk  mengetahui  tingkat akuntabilitas  kinerja  Badan  Penanaman

Modal  Dan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu;

3.  bahan  evaluasi  untuk  penyusunan  rencana  kegiatan  dan  kinerja  Kantor  Pelayanan

Terpadu Satu  Pintu  pada  tahun  berikutnya.

1.2.   Gambaran UmLlm Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Gambaran   umum   Kantor   Pelayanan   Terpadu   Satu   Pintu   Kabupaten   Blitar

dapat  dilihat  dari  aspek  kelembagaan,  tugas  pokok  dan  fungsi  serta  aspek  strateg!s

organisasi.  KPTSP  berdiri  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Blitar  Nomor  01

Tahun  2008  tentang  Pembentukan  Kantor  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten

Blitar,  dan  secara  operasional  mulai  efektif sejak  cJ/`/aunch/ng  oleh  Bapak  Bupati  Blitar

pada Tanggal  14  Agustus  2008, jumlah  pelayanan  yang  ditangani  yaitu  sebanyak  35

jenis  perlzlnan  dan  3  jenis  non  perizlnan,  selanjutnya  sebagaj  wujud  inovasi  dalam

perijinan   mendapat   tambahan   1   (satu)   ijin   tambahan   yaitu   ijin   pendirian   warnet

dimana  sebelumnya  penanganan  ijin  masih  dilaksanakan  pada  Dinas  Perhubungan,

Komunikasi      Dan      lnformatika      Kabupaten      Blitar,      setelah      itu      ditindaklanjuti

penyesuaian   kewenangan    perijinan   di   daerah   berdasar   UU   No   23   Tahun   2012

tentang   Pemerintahan   Daerah   sehingga  ]'umlah   jenis   perijinan   dan   non   perijinan

yang   ditangani   KPTSP   Kabupaten   Blitar   berkurang   menjadi   27   (dua   puluh   tujuh)

jenis   perijinan   dan   non   perijinan.   Sebagai   upaya   tindak   lanjut   dari   Permendagri

No.   20  Tahun  2008  tersebut,   maka   Pemerintah   Kabupaten   Blitar  telah  mengambil

kebijakan      dengan      membentuk     suatu      kant:or     yang      menangani      pelayanan

masyarakat/publik  khusus di  bidang  perizinan.

1.2.1.   Kedudukan, Ti.gas, dan Fungsi

Sedangkan   tugas   Kantor   Pelayanan   Terpadu   Satu   Pintu   (sesuai   Peraturan

Bupati   Nomor  16  Tahun   2008  tentang   Penjabaran  Tugas  Pokok  dan  fungsi   Kantor

Pelayanan  Terpadu  Satu   Pintu   Kabupaten   Blitar,   adalah  membantu   Kepala   Daerah

dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  di  bidang  pelayanan  perijinan  dan  nan

perijinan  yang  telah  dilimpahkan  dengan  menggunakan  sistem  satu  pintu,
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Dalam   melaksanakan   tugas   pokok   tersebut,   Kantor   Pelayanan   Terpadu

Satu  Pintu  mempunyai fungsj  :

a)        Merumusan  kebijakan  teknis  di   bidang  pelayanan  peri]inan  dan  non   perijinan

secara terpadu  ;

b)        Penunjang     penyelenggaraan     pemerintahan     daerah    di     bidang     pelayanan

perijinan  dan  nan  perijinan  ;

Memberikan  informasi  layanan  perijinan  dan  nan  perijjnan  ;

Menerima  permohonan  perijinan  dan non  perijinan  ;

Melaksanakan     pemrosesan,     penandatanganan     dan     penerbitan     dokumen

peri]jnan  dan  non  perijinan  ;

Mengkoordjnasikan  unit+unit  pelaksana  teknis  yang  terkait  dengan  penerbitan

perijinan  dan  non  perijinan  ;

Pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Bupati  sesuai  dengan  tugas  pokok

dan  fungsinya.

1.2.2.    Struktur organisasi

Organisasi  Kantor  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Blitar  dibentuk

berdasar    Peraturan    Daerah    Kabupaten    Blitar    Nomor    01    Tahiln    2008    tentang

Pembentukan      Kan[or      Pelayanan      Terpadu      Satu       Pintu       Kabupaten      BIitar.

Kantor  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Blitar terdiri  dari  :

a.    Kepala  Kantor  ;

b.    Sub  Bagian  Tata  Usaha  ;

c.    Seksi-seksi  terdiri  dari  :

1.    Seksi  Bina  Program  ;

2.    Seksi  Validasi  Data;

3.    Seksi  Pemrosesan  Perijinan.
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1.3.  Aspek Strategis dan Permasalahan utama Organisasi

Aspek+aspek strategis  Kantor  Pelayanan Terpadu  Satu  Plntu  diperoleh  dengan

mengakomodasi   isu   organisasi   (Kantor   Pelayanan   Terpadu   Satu   Pintu   Kabupaten

B``t.a"  permasa\ahan  dan  atau  arah  keb.ijakan  dan  program  RPJMD  Kabupaten  Blitar

2016-2021,   dan   isu   utama   kementerian   terkait   dengan   tugas   dan   fungsi   Kantor

Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Blitar, yaitu  :

1.     Menciptakan  iklim  usaha  yang  kondusjf bagi  penanam  modal;

2.     Menlngkatkan  kompetensi  Sumber Daya Aparatur dalam  menlngkatkan  pelayanan

prima  di  bidang  pelayanan  perizlrian;

3.     Menyusun    dan    mengembangkan     kebljakan    yang     berorientasi     pada     upaya

peningkatan  daya  sajng.

Ada   beberapa   permasalahan   yang   dihadapi   oleh   Kantor  Pelayanan  Terpadu

Satu   Pintu   Kabupaten   Blitar   dalam   menjalankan   tugas   pokok   dan   fungsinya   yang

secara  garis  besar dapat diurajkan  sebagai  berikut  :

1.    Belum   keseluruhan    permohonan   perijinan   yang   masuk   dan   terdata   di    KPTSP

Kabupaten  Blitar terproses  penyelesaiannya  dengan  tepat  waktu  sesuai  SOP  yang

ada;

2.   Kendala  pada  pemrosesan  ijin  yang  memerlukan  survey  atau  tinjau  lokasi  yang

berkaitan  dengan  permasalahan  ilyata  di  lapangan,  dan  koordinasi-koordinasi  clan

rekomendasi    Dinas/SKPD    teknis    serta    stake    holder    terkait    sebagai    syarat

pemrosesan  ijjn dan  bahan  pertimbangan  pimpinan dalam  menerbjtkan  ijin,
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