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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan 

Tahun 2014 merupakan rencana kerja tahunan yang mengacu pada isu-isu 

strategis, target pembangunan jangka panjang dan menengah untuk kemudian 

di susun dalam prioritas rencana pembangunan Tahun 2014 dan menjadi 

pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 

Tahun Anggaran 2014 untuk disepakati bersama antara Pemerintah dan DPRD 

Kabupaten Kuningan. 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan 

Tahun 2014, merupakan instrumen penting yang akan menentukan 

keberhasilan serta kesinambungan pelaksanaan kinerja Bupati beserta 

perangkat daerahnya, maka untuk menjamin hal tersebut berupa terlaksananya 

kegiatan-kegiatan dan terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua 

pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 

1. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (RAPBD), RKPD ini disusun dengan pendekatan dalam 

penganggaran keuangan daerah yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah 

disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 

2007. 

2. RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2014 selain memuat Evaluasi 

pelaksanaan RKPD tahun lalu, memuat pula Rancangan kerangka ekonomi 

daerah beserta kerangka pendanaan, Prioritas dan Sasaran Pembangunan 

Daerah serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah. 

3. Setiap SKPD dan seluruh stakeholder pembangunan termasuk masyarakat 

luas dan dunia usaha berwajiban melaksanakan program-program RKPD 

2014 serta melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKPD 

Kabupaten Kuningan Tahun 2014, sesuai dengan TUPOKSI masing-

masing.  
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RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2014, diupayakan agar dalam 

pelaksanaannya dapat sinergis dan berjalan sukses. Dalam rangka sinergitas 

dan menyadari kondisi keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka untuk 

mengatasinya antara lain telah ditempuh dengan cara mengupayakan 

pendanaan baik dari APBD provinsi maupun dari APBN serta sumber dana 

lainnya. Komitmen konsistensi, disiplin kerja, partisipasi, kerja keras dan 

semangat 

Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas 

produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, 

semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (stakeholders) 

dalam mengimplementasikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Kuningan 

Tahun 2014, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab 

terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan daerah. Dengan demikian 

pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi 

permasalahan yang ada, memanfaatkan serta mengelola potensi sumberdaya 

yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 

Demikian RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2014 disusun untuk 

dapat dijadikan sebagai acuan bagi seluruh SKPD dan seluruh pelaku 

pembangunan di Kabupaten Kuningan, untuk dapat melaksanakan program-

program dan kegiatan-kegiatan pembangunan pada Tahun 2014  secara 

sinergis dan terintegrasi. 
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