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Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 adalah
merupakan dokumen rencana pembangunan selama 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran
pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018. Penyusunan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun
2017 ini juga memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Propinsi Jawa Barat
Tahun 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP Nasional) Tahun 2017, serta hasil analisis,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2015. RKPD Tahun 2017 merupakan
tahap pengembangan program dan kegiatan prioritas guna mewujudkan Visi dan Misi Jangka
Menengah Kabupaten Purwakarta. Dengan demikian, tingkat keberhasilan dari RKPD Tahun
2017 ini, akan menentukan keberhasilan serta kesinambungan pelaksanaan kinerja Bupati
beserta perangkat daerahnya pada Tahun 2017 mendatang.
Penyusunan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 ini dilakukan melalui proses dari
prinsip perencanaan partisipatif yakni dengan pelibatan sebesar-besarnya peran masyarakat
melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang dimulai dari
Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten. Melalui proses tersebut, diharapkan
Dokumen RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 dapat mencerminkan komitmen
pembangunan bersama, seluruh stakeholder pembangunan di Kabupaten Purwakarta.
Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan
dan fungsinya, RKPD Tahun 2017 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan
Tahun 2017, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana
pembangunan Tahun 2017. Penetapan prioritas rencana pembangunan Tahun 2017, mengacu
pada isu-isu strategis yang kemudian difokuskan pada rencana program dan kegiatan.
Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya
sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah
pelaksanaan sebagai berikut :
1. RKPD Tahun 2017 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi
pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaanya, baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
2. Organisasi Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat
luas dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKP Daerah
Tahun 2017 dengan sebaik-baiknya.
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3. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD), RKP Daerah ini juga disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam
penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan/undang-undang
keuangan Negara.
4. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang
bersumber dari APBD Provinsi maupun dari APBN/BLN, maka setiap Organisasi
Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RK-OPD)
Tahun 2017.
5. Partisipasi masyarakat dalam perancangan dan perumusan kebijakan nantinya akan
dituangkan dalam produk peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pendanaan
pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang
direncanakan melalui program-program pembangunan berdasarkan rancangan peran serta
masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat juga dapat bertindak sebagai pengawas
dalam pelaksanaan kebijakan dan kegiatan-kegiatan/program-program pembangunan.
6. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2017, setiap OPD berkewajiban untuk melakukan penjabaran
dan sinergitas RKPD tahun 2017 ke dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
(Renja-OPD) dan Kebijakan Umum APBD 2017 serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara OPD Tahun 2017.
7. Pada akhir tahun anggaran 2017, setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan
kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan,
kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan, serta kesesuaiannya
dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pelaksanaannya.
8. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap OPD wajib melakukan pemantauan
pelaksanaan kegiatan, melakukan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil
pemantauan secara berkala 3 bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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