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BAB IV 

P E N U T U P  

 

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja 

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Tahun 2017 berfungsi sebagai dokumen 
perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah 
dalam RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2017. Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional 
perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, 
tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. 

RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus 
dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan 
pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan 
pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang 
berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif. 

 

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan  

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan   di dalam RENJA 
Sekretariat DPRD Tahun 2017 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan kegiatanyang berkualitas 
dan professional untuk mencapai sasaran-  tahun 2017, di dalam pelaksanaannya harus 
menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. 

 
Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan 

langkah-langkah sebagai berikut:  

1. RENJA Sekretariat DPRD tahun 2017, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu 
melalui kerjasama dan koordinasi antar Bagian  pada Sekretariat DPRD. 

2. Penyusunan Renja Sekreetariat DPRD Tahun 2017 masih belum sempurna, sesuai dengan 
yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, karena  pemahaman dan 
pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja masih belum sepaham, selanjutnya 
perlu peningkatan kapasitas dan kinerja SDM baik melalui Bintek, Seminar/Workshop, Diklat dan 
sebutan lainnya guna menyelaraskan penyusunan Renja sesuai ketentuan yang berlaku. 

3. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD  
dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang 
bersumber dari APBD Kabupaten  

4. Rencana Kerja (RENJA) SKPD, di dalam proses penyusunannya  harus 
memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya 
diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP 
Kabupaten, RPJMD Kabupaten,  RKPD Kabupaten Bandung dan Renstra SKPD). 

5. RENJA Sekretariat DPRD  Tahun 2017, harus menjadi dasar bagi kegiatan tahun berikutnya. 

 
4.3. Rencana Tindak Lanjut 

Transparansi dalam proses perencanaan kegiatan merupakan salah satu syarat dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami  . Agar setiap 
keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif,   , sehingga   
kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut,    harus Transparansi   

Berdasarkan hal tersebut di atas,     kebijakan dalam melaksanakan kegiatan akan 
membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
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1. Terwujudnya partisipasi aktif  Sekretariat DPRD dan   Anggota DPRD. 
2. Perlu peningkatan kapasitas SDM   melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta 

kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana. 
3.  Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan 

mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja. 
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi 

dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil 
guna. 

5. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan 
perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadual yang telah 
ditetapkan. 

 


