BAB V
PENUTUP

Renja Kecamatan Dau Tahun 2016 disusun sebagai upaya sinkronisasi
dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala
pemerintahan kota ( yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas
pembangunan propinsi dan nasional ), baik yang berdimensi jangka menengah
ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran,
program

kegiatan

yang

harus diimplementasikan

oleh

seluruh

jajaran

organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan
Kecamatan Dau Tahun 2016.
Kecamatan Dau sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan
perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat
strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa
Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu
kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri
dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dau Tahun 2016 merupakan
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2016, yang juga
digunakan sebagai dasar penyusunan APBD.

Namun demikian, jika dalam

perjalannanya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada
penurunan jumlah program/kegiatan, maka: (a) akan dilakukan penyesuaian
berupa penundaan program/kegiataan yang memiliki bobot prioritas lebih
rendah;

(b)

penurunan

target

capaian

kinerja

untuk

menyesuaikan

Rasionalisasi anggaran terhadap program/kegiatan yang diajukan dalam Renja
Kecamatan Dau Tahun 2016.
Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan
dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Dau dalam

mewujudkan

visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi
Kabupaten Malang di Kecamatan Dau.
Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan
semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak
yang

terkait

dan

berkepentingan)

di

Kecamatan

Dau.

Ruang

lingkup

perencanaan pembangunan di Kecamatan Dau ini bersifat makro dalam
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rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi
Kabupaten Malang secara keseluruhan.
Untuk

menjamin

keberhasilan

implementasi

Rencana

Strategis

(Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2016 atau tahun
keempat, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai catatan penting berikut ini:
1. Penetapan

status

implementasinya

hukum

bersifat

naskah

perencanaan

mengikat

dan

ini,

sehingga

konsekuensinya

dapat

dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang
terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen
dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang
telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan
implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab
terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam
renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh
seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara
disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak
tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk
memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya
komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan
semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis
yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di
rencana

kerja

ini

secara

berkelanjutan

untuk

mengetahui

tingkat

keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan
target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja
dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap
rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.
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Dengan tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Dau Tahun 2016,
semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan
bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Kabupaten Malang Yang
Madep Manteb. Amin.
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