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BAB VII 

PENUTUP 

 

7.1 Kesimpulan 

Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

Kabupaten Lamandau ( 2013 – 2018 ) memberikan gambaran pelayanan 

yang akan diberikan oleh BKPP kepada Pegawai / Aparatur maupun 

Masyarakat, arahan program yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan 

dan sasaran sehingga Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat dicapai. 

Renstra juga memuat kebijakan – kebijakan apa yang harus diambil 

sambil memperhatikan kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal 

agar program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik sehingga tidak terjadi 

penyimpangan – penyimpangan dalam pelaksanaannya. 

Penyusunan renstra membutuhkan mekanisme, baik dari 

perencanaannya sampai ditetapkannya. Hal ini mengambarkan bahwa tanpa 

perencanaan yang matang maka kegiatan yang akan dijalankan tidak akan 

terkonsep dengan baik yang pada saat hasilnya nanti juga tidak akan 

memuaskan. Untuk itu dengan tersusunnya renstra Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan, maka seluruh komponen yang ada pada BKPP 

Kabupaten Lamandau wajib menjadikan renstra ini sebagai pedoman dalam 

setiap program dan kegiatan yang dijalankan demi tercapainya Visi dan Misi 

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau untuk 5 

(lima) tahun kedepan. 

 

7.2 Saran 

Agar renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat 

berjalan sesuai dengan yang tertuang didalamnya, maka ada beberapa hal 

yang harus diperhatikan, yaitu : 

 Setiap pegawai yang ada pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan baik itu Pegawai yang menduduki Jabatan maupun pegawai 

staf / pelaksana harus mengetahui dan memahami renstra ini secara 
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saksama dan perlu dikomunikasikan secara terus menerus sehingga 

dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program / kegiatan. 

 Agar renstra ini dapat dilaksanakan maka keterlibatan dan kerjasama 

dari semua aparatur BKPP harus optimal sehingga tercapai kekompakan 

dalam pelaksanaannya. 

 

7.3 Tindak Lanjut 

Agar renstra dapat diimplementasikan dengan baik, maka perlu 

dilakukan langkah – langkah lanjutnya yang harus dilaksanakan oleh seluruh 

aparatur yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan Kabupaten Lamandau. Hal-hal yang perlu dilakukan dan 

ditindaklanjuti adalah : 

1. Setiap Bidang maupun Bagian ( Sekretariat ) wajib memasukan Program / 

Kegiatan yang terdapat didalam renstra ini kedalam Rencana Kerja (Renja 

Tahunan) disamping kegiatan – kegiatan rutin kantor sebagai 

implementasi RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2018 . 

2. Setiap kebijakan yang diambil harus memperhatikan sasaran dan tujuan 

yang mau dicapai didalam renstra BKPP guna tercapainya Visi dan Misi 

yang telah ditentukan. 

3. Rencana Strategis yang telah disusun agar dioperasionalkan dengan 

sebaik-baiknya dengan dukungan penuh dari pimpinan organisasi dan 

segenap aparatur. 

4. Sebagai Pedoman penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau Tahun 2014 dan tahun 

berikutnya sehingga merupakan suatu dokumen yang diformalkan dalam 

kaitnya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 

diwajibkan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyusunya secara 

berjenjang. 

 

 


