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BAB VI 

PENUTUP 

 

Bab Penutup Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 

2015 terbagi menjadi 2 (dua) sub bab yaitu : Kaidah Pelaksanaan dan Kesimpulan. 

 

6.1. Kaidah Pelaksanaan : 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2015 merupakan dokumen 

perencanaan pembangunan tahunan daerah dan merupakan keberlanjutan dari 

pelaksanaan pembangunan tahun 2012, 2013 dan tahun 2014 sebab pembangunan tahun 

2015 ini merupakan tahun ke empat (4) dari tahapan pembangunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo  Tahun 2011 – 

tahun 2016.  Dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah  yang lebih  efektif, 

efisien dan optimal  dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan maka proses 

penyusunannya  RKPD berlandaskan pada prioritas pembangunan  yang akan mendukung  

pelaksanaan RKP sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005 – 2025,  RPJM Provinsi DIY, 

RPJPD dan RPJMD. Keterkaitan antara dokumen-dokumen ini sangat erat dimana 

kedudukan dokumen yang lebih tinggi ini masih bersifat makro dan dalam peraturan yang 

ada dokumen yang lebih tinggi menjadi dasar pijakan dalam penjabaran dokumen lainnya 

secara operasional. 

  

Dokumen RKPD Kabupaten Kulon Progo berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan 

resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas 

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif 

dan Legislatif, yang mana nota kespakatan KUA dan PPAS ini sebagai dasar penyusunan 

RAPBD. Adapun fungsi RKPD lainnya adalah sebagai bahan evaluasi RAPBD yang mana  

untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD dan juga sebagai acuan 

/pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun dan 

melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan Penyelenggaraan  

pemerintahan  dan pelaksanaan pembangunan.. 

 

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya sadar dan terencana yang dilakukan untuk 

mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan  

dan mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki oleh daerah, upaya tersebut pada 

akhirnya  ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, , meningkatkan kualitas sumberdaya 

manusia dan kesejahteraan masyarakat.  Untuk mempercepat capaian target 

pembangunan maka harus memperhatikan kunci sukses  pembangunan Daerah,  

 Kunci sukses pembangunan daerah adalah perencanaan yang baik, berkualitas , akuntabel 

dan benar benar dijadikan dasar pelaksanaan.  

Kualitas suatu rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran 

pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasarat dokumen tersebut  ditaati oleh seluruh 

pemangku kepentingan dengan dilandasi oleh komitmen dan konsistensi kebijakan yang 

tinggi serta menjadi acuan proses selanjutnya. Selain hal tersebut diatas juga diperlukan 

adanya sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin kerja yang tinggi bagi para 

pelaku pembangunan dan penyelenggara Pemerintah Daerah. 
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RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang rancangan kerangka 

ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, 

pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju. Dalam rangka keterbukaan dandan 

transparasi informasi publik, maka RKPD agar dipublikasikan  dengan tujuan diketahui oleh 

semua pihak. 

 

Untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing SKPD pelaksanaannya dapat 

berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparasi dan  

akuntabilitas pengelolaan program pembangunan , maka diperlukan instrumen 

pengendalian , monitoring dan evaluasi .                

Adapun Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan 

mendasarkan pada Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang  Peraturan Pelaksanaan PP 

NO 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan  Daerah. 

 

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat disajikan program dan kegiatan yang sudah 

direncanakan dengan target target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan 

kegiatan tersebut oleh masing masing SKPD dan yang dievaluasi tidak hanya kesesuaian 

antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi mencakup juga tingkat capaian 

kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya.   Pada tata cara pengendalian tersebut 

menempatkan  SKPD pada posisi strategis, dimana SKPD mempunyai kewenangan untuk 

melakukan pengendalian dan evaluasi  terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan 

sendiri dan diharapkan apabila terjadi tidak kesesuaian dapat segera diambil langkah tindak 

lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan 

tersebut menyimpang, sehingga dalam hal ini kemandirian SKPD dalam memahami setiap 

proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang penting. 

Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut di atas maka ditetapkan kaidah 

kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2015 sebagai berikut : 

1. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap 

program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing masing SKPD agar 

menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 

2015 

2. SKPD dan masyarakat termasuk didalamnya dunia usaha berkewajiban untuk 

melaksanakan program program yang ada di RKPD Tahun 2015 dengan sebaik 

baiknya. 

3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan 

kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan. 

4. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap SKPD wajib 

melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil hasil pemantauan  

secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 

yang berlaku. 

5. Pada akhir tahun anggaran 2015 , setiap SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan 

program dan kegiatan yang meliputi  evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan 
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yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan 

dalam APBD, kesesuaian dengan target  RPJMD serta kesesuaian dengan ketentuan 

peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturan 

lainnya. 

 

6.2. Kesimpulan. 

1. RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 penyusunannya dilakukan secara 

partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, Satuan Kerja Perangkat Daerah, DPRD dan 

pemangku pembangunan lainnya. 

2. RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 

serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan RAPBD 

Tahun 2015. 

3. Pelaksanaan  pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai 

dengan tema pembangunan yang dimuat dalam RKPD 2015 yaitu : “Peningkatan daya 

saing daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan 

investasi dan pengurangan kemiskinan “ sehingga program kegiatan di masing 

masing SKPD mengarah pada pencapaian tersebut dan untuk menjamin pelaksanaan 

program kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka 

harus dilakukan evaluasi dn analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian. 

4. RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015, diupayakan pelaksanaannya dapat sinergis 

dengan prioritas pembangunan Provinsi DIY maupun dengan prioritas pembangunan 

Nasional. Dalam rangka sinergitas dan mengingat kemampuan keuangan daerah 

sangat terbatas , maka untuk melaksanakan hal tersebut ditempuh  dengan cara 

sharing pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah Provinsi, baik berupa cost 

sharing maupun activity sharing yang dimuat dalam RKPD masing masing serta 

mengupayakan pendanaan dari APBN maupun sumber dana lainnya. 

5. Kerja keras,semangat, komitmen,partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari 

pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan 

dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat 

berperan dan bertanggungjawab  terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan 

sesuai dengan tanggung jawabnya  masing-masing. 
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