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BAB VI 
PENUTUP 

 
 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 
2017 merupakan tahun transisi, karena RPJMD tahun 2016-2021 belum 
ditetapkan. Penyusunan RKPD tahun 2017 mengacu pada prioritas RPJPD 
tahap III (tahun 2015-2019) dan Visi dan Misi dan dan program Walikota 
dan Wakil Walikota tahun 2016-2021 yang telah dilantik pada tanggal 17 
Februari 2016. Visi, Misi dan program Walikota dan Wakil Walikota 
Surakarta merupakan janji-janji saat kampanye kepada masyarakat yang 
harus diwujudkan sehingga harus diserap dalam RKPD tahun 2017.  

Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu diatur dalam pelaksanaan 
RKPD Kota Surakarta tahun 2017 sebagai berikut: 
1. RKPD menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) 

dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja SKPD) untuk pelaksanaan 
tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsinya.  

2. RKPD menjadi acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surakarta 
tahun 2017 yang didahului dengan penjabaran RKPD kedalam Kebijakan 
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 
Anggaran 2017 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD 
(PPAS) Tahun Anggaran 2017.  

3. Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD, 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berkewajiban 
melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penjabaran RKPD tahun 
2017 kedalam Renja SKPD, KUA dan PPAS, dan RKA SKPD tahun 
Anggaran 2017, serta mengevaluasi kinerja pelaksanaan RKPD tahun 
2017 guna penyusunan kebijakan pembangunan daerah. 

4. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta berkewajiban 
melaksanakan program dan kegiatan RKPD Tahun 2017 dengan sebaik-
baiknya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.  

5. Seluruh stakeholders pembangunan (masyarakat dan dunia usaha) 
diharapkan dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan berbagai 
program/kegiatan pembangunan tahun 2017. Masyarakat dapat 
berperan dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya 
akan dituangkan dalam produk peraturan perundangan-undangan. 
Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia 
usaha dapat berperanserta dalam pembangunan yang direncanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Masyarakat luas juga dapat berperanserta untuk mengawasi 
pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program 
pembangunan.  
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6. Perubahan RKPD dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2017 dapat 
dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya sampai 
dengan Triwulan II tahun 2017 menunjukkan adanya ketidaksesuaian 
dengan perkembangan keadaan, meliputi : 
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi 

daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran 
pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; 

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 
2016 harus digunakan untuk tahun 2017; 

c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan 
dalam peraturan perundang-undangan; 

d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, 
penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau 
pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi 
dan kelompok sasaran kegiatan. 

 

Rencana program dan kegiatan dalam RKPD Kota Surakarta tahun 
2017 yang telah ditetapkan diharapkan dapat dianggarkan dalam APBD 
Tahun Anggaran 2017 secara tepat berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, 
transparan, akuntabel dan partisipatif. Dalam pelaksanaan seluruh 
kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar 
kegiatan, antar unit kerja, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan 
fungsi yang melekat pada struktur organisasi pemerintahan Kota Surakarta, 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan juga diharapkan 
dapat berjalan dengan baik, sehingga kinerja pembangunan semakin 
meningkat dan cita-cita pembangunan Kota Surakarta tahun 2016-2021 
dapat terwujud yaitu “Terwujudnya Surakarta sebagai Kota Budaya, 
Mandiri, Maju, dan Sejahtera”.  
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