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BAB. IV
PENUTUP
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud telah berupaya semaksimal
mungkin melaksanakan seluruh kegiatan dan program sebagaimana direncanakan
dalam Rencana Kinerja Tahun 2016. Segala upaya yang telah dilakukan tidak
terlepas dari keinginan Pemerintah untuk senantiasa meningkatkan pelayanan
kepada seluruh komponen masyarakat dalam rangka mewujudkan cita-cita
Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi Bupati
Kepulauan Talaud periode 2014-2019.
Pada Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaporan pencapaian (20)
Sasaran Strategis sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kepulauan
Talaud Tahun 2014-2019. Sesuai hasil evaluasi dari pelaksanaan program dan
kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis dengan telah ditetapkan
Indikator Kinerja Utama untuk mencapai Visi “ Mewujudkan Masyarakat

Kepulauan Talaud Yang Rukun dan Damai, Bebas dari Kolusi, Korupsi
dan Nepotisme”. Dengan 6 Misi yang mendukungnya yaitu :
1.

Membangun pemerinthan yang bersih dan berwibawa yang berorientasi
pada layanan masyarakat;

2.

Meningkatkan

manajemen

pemerintahan

yang

berdaya

guna

dan

berorientasi pada keahlian, professional “ The right man on the right

place”;
3.

Mengembangkan

manajemen

pendidikan

yang

berkualitas

dengan

berorientasi pada peningkatan sumber daya manusia;
4.

Menbangun system pelayanan kesehatan yang murah, cepat, ramah dan
manusiawi;

5.

Menbangun percepatan dan peningkatan infrastruktur;
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6.

Meningkatkan peran agama, adat, budaya dalam rangka menciptakan
masyarakat Talaud yang rukun dan damai.
Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja yang dilakukan

menunjukan bahwa pencapaian terhadap sasaran strategis secara garis besar
bermakna baik sekali dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Talaud. Walaupun disadari masih terdapat beberapa
kelemahan dan kekurangan dalam menjalankan amanat sebagaimana yang telah
dipercayakan oleh masyarakat. Mengingat besarnya tantangan ditengah segala
keterbatasan yang ada dalam mewujudkan ekspektasi dan harapan masyarakat
yang kian hari terus bertambah. Disadari penyediaan Pelayanan Publik yang
prima, cepat, tepat dan tuntas bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud,
terus dibenahi dan ditingkatkan yang kesemuanya bermuara pada kemajuan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Beberapa langkah antisipatif yang nantinya akan dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2017 dalam rangka menunjang
pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran strategis sebagaimana yang telah
diperjanjikan dan tertuang dalam Peratuan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahdan Peraturan Bupati Nomor 36
Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Talaud 2015-2019 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap
ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta ketepatan waktu
pelaksanaan.
2. Meningkatkan kecermatan perencanaan yang diikuti dengan pengawasan
yang ketat agar rencana kegiatan yang dibuat dapat berdaya guna dan
berhasil guna secara maksimal.
3. Mendayagunakan secara optimal sumber daya manusia yang ada sebagai
motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus selaku pelayan
masyarakat, serta lebih mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.
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4. Menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur pemerintahan/perkantoran
serta melaksanakan penataan dan pengembangan di bidang adminsitrasi
pemerintahan melalui upaya-upaya penyiapan dan penyusunan perundangundangan dan sistem komputerisasi/software yang dapat menjadi landasan
dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dalam
melaksanakan tugas pelayanan masyarakat.
5. Mendorong

harmonisasi antara pusat pertumbuhan dengan pulau-pulau

sekitarnya agar pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara merata di
seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud.
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar masyarakat maju, sejahtera,
serta berkualitas melalui peningkatan Pendidikan, kesejahteraan sosial,
kesehatan, budaya, olahraga, kesenian dan nilai keagamaan.
7. Mengupayakan agar kegiatan perekonomian terus ditingkatkan baik dari segi
kuantitas maupun kualitasnya, sehingga perekonomian dapat bertumbuh
signifikan, melalui pengembangan sektor perkebunan, pertanian, peternakan,
perikanan, perdagangan, transportasi dan telekomunikasi,

pariwisata, dan

lingkungan hidup.
8. Mendorong penciptaan kondisi lingkungan kemasyarakatan yang kondusif dan
stabil sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor dan pelaku
bisnis.
9. Mendorong partisipasi aktif masyarakat selaku objek dan subyek penggerak
pembangunan.
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Demikianlah
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Pemerintah

(LKj.IP)

Kabupaten

Kepulauan Talaud Tahun 2016 ini disusun untuk dijadikan bahan evaluasi kinerja
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud kedepan dan kiranya dapat bermanfaat
dalam rangka lebih meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.
Melonguane,
Maret 2017
BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

PARAF KOORDINASI
Pengelola
Sekretaris Daerah
Asisten Administrasi
Umum
Kepala Bagian Organisasi
Kasubbag Penetapan dan
Evaluasi Kinerja
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