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BAB VII 

P E N U T U P 

 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2020 

merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran 2020 

yang tidak hanya memuat program dan kegiatan-kegiatan dalam kerangka 

investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat Rancangan 

Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan 

Sasaran Pembangunan Daerah, serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas 

Daerah. 

Dalam pelaksanaan RKPD 2020 diperlukan kaidah yang menjadi komitmen 

bagi seluruh stakeholder baik yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan 

maupun pengawasan pembangunan di Kota Tanjungbalai. Kaidah yang menjadi 

pedoman dalam pelaksanaan RKPD adalah: 

1. Penyusunan RKPD Kota Tanjungbalai dilakukan melalui proses Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara 

berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan,  

dan  Musrenbang Kota ditujukan untuk menjaring aspirasi dan kepentingan  

masyarakat. 

2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota 

Tanjungbalai Rencana Kerja (Renja) OPD dengan prinsip-prinsip efisien, 

transparan, akuntabel sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan 

yang berpedoman kepada RKPD Tahun 2020. 

3. Untuk sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang 

pendanaannya bersumber dari APBD, APBN dan sumber lainnya, setiap  OPD  

harus membuat Rencana Kerja (Renja) yang dapat mengggambarkan 

sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber dana. 

4. RKPD digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD untuk itu RKPD perlu 

dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Kota Tanjungbalai . 

5. Setiap OPD wajib menyusun Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan di akhir tahun anggaran 2020. 

6. Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil 

evaluasi dari para Kepala OPD, dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi 

penyusunan Rencana Pembangunan Daerah untuk periode berikutnya. 

7. Peran serta masyarakat dan dunia usaha sangat diperlukan, baik sebagai 
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pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan pembangunan 

daerah. 

Dengan adanya kaidah di atas, diharapkan pembangunan Kota  

Tanjungbalai dapat berjalan dengan baik dan lancar serta tujuan inti 

pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota   Tanjungbalai   

secara   keseluruhan   dapat  terwujud. 

Diperlukan sinergitas dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan 

DPRD beserta seluruh lapisan masyarakat Kota Tanjungbalai sehingga semua 

program pembangunan dapat berjalan secara efisien, efektif, dan tepat sasaran. 

 

 

WALIKOTA TANJUNGBALAI 
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