
BAD IV

F]  E  N  LJ  T u  P

4.I. Kesimpulan

Dalam   rangka   menuju   Kabupaten   Blitar  Lebih  Sejahtera,   Ma„  dan  Berdaya

=`nng:eg=aatkaanyd:PnegHbuekraknes:===bhun;a=a:i:ha.uni=i_LFgntseer'uakhut=,ra:e=aa=a'nadaannpBreorgdraay=dankeglatanyangberkesinambungan,danpengendallan/evaluasiyangholistikHal

tersebut   merupakan    bentuk   ker}a    keras   darl    berbagai    pihaky   para   pemangku

kepentlngan(sfakesAo/dens),yangmengembanamanattersebutKantorPelayanan

TerpaduSatuPlntuKabupatenBlitardalammenjalankantijgasfungsinya,berupaya

untuk   memberikan    nilat   tambah/   nilai    positlf,       yang    dapat   mendukung   upaya

pencapalantatakelolapemerintahanyangbaik(goodgovemance)danpemerintah

yang  bersih  (c/eon govemmen£).

Sesuai   dengan   visl   dan   misi   Kabupaten   Blitar  2016-2021,   Kantor  Pelayanan

TerpaduSatuPintuKabupatenBlitarmemilikiperansertadalammewujudkanmisi

ke-5,yaituMeningkatkankeberdayaanmasyarakatdanusahaekonomlmasyarakat

yang         memillkl     daya     saing     melalui     pemngkatan     ketrampilan     dan     keahlian,

pengembanganekonomikerakyatanberbaslsKoperasidanUMKM,ekonomikreatif,

jlwa   kewirausahaa"   potensi   `okal   daerah   dan   penguatan   sektor  parlwisata   serta

pemanfaatan   sumber   daya   alam   dengan   memperhatikan   kelestarian   llngkungan

h,'dup

Haltersebu[bertujuanilntukmenlngkatkankesejahteraanmasyarakat,mjsike4,

yaitu  Menjngkatkan  tata  kelola  pemerintahan  vann  hal.L  ~-I-I   .       1
_  r~„,iuiiialidn  yang  bal.k  melalui  reformasl.

serta    pelayanan    publik    berbasis    teknologi    Jnformasi,    dan    nisi    ke

Memantapkankehidupanmasyarakatberlandaskannilai-nilaJkeagamaan

kearifan  lokal   dan  hukum   meJalili  ^~.:--I.._,`u.   ua.I  iluKum   melalui.  optimalisasi   kehidupan   beragama  dan

sosial,sertapenerapanperaturanperundang-undangan

mal=l,,i  -___

birokrasi,

3'    yaitu

(re'igius),

kehidupan
___.9    -''vC,„9al[

melaluipencapalansasaranyangditetapkan,yajtu:

1.F'n=keantuk=bushtankdeamitbadnagnka=;tEea=:a=;a:=n=n±=a:i`e:::tn_uandalamupayamendorong
dan   menilmbuh   kembangkan   keglatan   masyarakat   yang    efektif,    efislen   dan

berdaya saing

====negmkabtaknagn%apit===:aa<n,anmp=r:=.a..Y,a_n.gberbasIsteknolo"formas"an±=::ngaknatka"aitisipasimasy:ra';i:9duac|'au='Sp:emkbna°:°gg=:=fn°rmm=::'\u:anpe\ayanan

perijinan

Denganmengacupadasasaranstrategistersebut,makadapatditurunkanke

-2(dua)IndikatorJ(iner]aUtama(IKU)padaKantorPelayananTerpaduSatu
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Pintu   Kabupaten   Blitar.   Hal   tersebut  dapat   dilihat  dari   renstra   pencapaian   target

kinerja  tahun 2016.

Dalam  tata  kelola  keuangan,  Kantor  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten

Blitar terus  berupaya  meningkatkan    realisasi  penyerapan  anggaran  dengan  harapan

tlngkat efektivitas pembiayaan/ pengganggaran(cost effect/.veness) dapat menjngkat,

dimana     untuk     penyerapan     anggaran     tahun     2016     dari     Anggaran     sebesar

RD. 3.T98.65=.50®,00  (Tiga  Milyar  Dua  Ratus  Sembilan  Puluh  Delapan  Juta  Enam

Ratus Lima  Puluh Tiga  Lima  Ratus Rupiah) terserap sebesar Rp. 3.222.004.2!J9,OO

(Tiga   Milyar  Dua   Ratus  Dua   Puluh   Dua  Juta   Empat  Ribu   Dua   Ratus  Tujuh   Puluh

Semb/./an  Rt/p/ah)  atau  97,BOO/a.  Sementara  dari  anggaran   program  dan   kegiatan

yang   mengacu   pada   sasaran   strategis   sebesar   Rp.   2.330.740.300,00   mampu
terserap  sebesar  Rp.   2.257.162.937,00  atau  terserap  sebesar  96,840/a  dengan

tingkat   efisiensi    sebesar   94,500/o.    Dengan    mengoptimalkan    pemanfaatan   aset

berwujud    (sarana    dan    prasarana    perkantoran)    maupun    aset    tak    berwujud/

/.nfangeb/e   assets   (ag/.//fy/   kelincahan   dalam   beker]a   dan   mengambil   keputusan,

se/fidrjvt.ng/   seni   memimpm   diri   sendiri,   cu/furs   va/ues/   nilai-nilai   budaya   instansi,

dan   sotsk/.//s   lainnya   yang   dimiliki   oleh   Sumber   Daya   Aparatur).    Maka    Kantor

Pelayanan   Terpadu   Satu   Pintu   Kabupaten   Blitar   perlu   berkomitmen   untuk   terus

belajar dan  bertumbuh  (/Cam/.ng organt.zat/`ona/)  dengan  memanfaatkan  ketersedjaan

aset-aset tersebut, sebagai  fudamen/ dasar yang  kuat bagi  keberhasilan  kiner]a.

Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LKjlp)  ini  diharapkan  dapat  memberikan

diskripsi  tentang  capaian  kinerja  pada  sasaran  strategis  dan  lndikator  Kinerja  Utama

(IKU)  Kantor  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu   Kabupaten   Blitar  dalam  melaksanakan

tugas   pokok  dan   fungsinya.   Laporan   Kinerja   lnstansi   Pemerintah   (LKjlp)   ini  juga

sebagaj  perwujudan  aspek transparansi  dan  akuntabilitas  Kantor  Pelayanan  Terpadu

Satu   Pintu   Kabupaten   Blitar  dalam   melaksanakan   tugas   dan   kewajibannya,   untuk

berperan  serta  dalam  mewujudkan  tata  pemerintahan  yang  balk  (good governance)

di  Kabupaten  Blitar.

4.2.   Rencana Tindak Lanjut

Di    masa    mendatang,     perkembangan     kehidupan    masyarakat,     khususnya

masyarakat,  seiring  dengan  kemajuan  teknologi  informasi  yang  begitu  cepat.  Dalam

am  bahwa  kompleksitas  permasalahan  masyarakat semakin  berkembang  dan tingkat

kebutuhan   masyarakat   akan   pelayanan   publik   akan   semakin   meningkat.   Kantor

Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Blitar  berperan  aktif  melaksanakan    tugas

Pemerintah  Kabupaten  Blitar  di  bidang  pelayanan  publik  khususnya  sektor  perijinan

yang  erat kaitannya  dengan  perkembangan  jnvestasi  dan  penanaman  modal.
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Dengan  memperhatikan   perihal  di  atas,  maka   rencana  tindak  lanjut  (sebagai

langkah  proaktif)  Kantor  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Blitar yang  dapat

dilaksanakan ke depan adalah:

1.  Secara   internal,   meningkatkan   profesionalisme   sumber   daya   manusia   melalui

peningkatan    kapasitas   aparatur   terkait   dengan    pelayanan    publik   (perijinan)

(dengan  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan/ diklat,  seminar,  workshap,  /'n house

tra/.n/.ng)  serta  peningkatan aplikasi  software perijinan  online.

2.  Secara  kelembagaan,  meningkatkan  pengembangan,  dengan  mengacu  pada  (1)

Visj   Misi   Pemerintah   Kabupaten   Blitar  Tahun   2016-2021;   (2)   Isu-isu   strategis

yang  berkembang  di  masyarakat;  dan  (3)  Peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku.

3.  Secara  eksternal,  meningkatkan  koordinasi  dengan  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah

Provinsi    Jawa    Timur,    dan    SKPD    terkait   di    lingkup    Kabupaten    BIitar,    serta

Lembaga/     Instansi     Lalnnya,     dalam     rangka     sinkronisasi     dan     optimalisasi

pelayanan  perijinan yang  cepat,  mudah dan transparan  di  Kabupaten  Blitar.
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