
 
58 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Purwaharja adalah 

dokumen perencanaan Kecamatan untuk periode jangka pendek satu tahun kedepan, 

yang didalamnya terdapat perubahan baik dari pagu anggaran maupun indicator 

program dan kegiatannya. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja adalah acuan 

dalam penyelenggaraan tugas, pokok dan fungsi Kecamatan dalam menyelenggarakan 

pemerintahan di Kecamatan sebagai turunan dari Perubahan RKPD Kota Banjar Tahun 

2021. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja pun sebagai tindak lanjut dari adanya 

perubahan Renstra Kecamatan Purwaharja yang diselaraskan dengan perubahan 

RPJMD Kota Banjar. 

Dalam hal anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, maka diperlukan prioritas 

dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Rencana Strategis 

Kecamatan Purwaharja Kota Banjar dapat dicapai. Kaidah – kaidah dalam perencanaan 

tidak berhenti hanya pada penyusunan dan penetapan rencana. Tetapi juga meliputi 

tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan 

rencana. Karena itu prosedur standar pengendalian pelaksanaan rencanadan evaluasi 

hasil pelaksanaan rencana harus diselenggarakan secara tepat syarat. Pengendalian 

pelaksanaan rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana dan memudahkan 

Kecamatan Purwaharjauntuk proving (membuktikan) kinerja dan untuk improving 

(memperbaiki) kinerja. 

Sebagai rencana tindak lanjut, saat penjabaran Perubahan Renja ini ke dalam 

Perubahan RKA, maka pada saat itu juga harus dilakukan perencanaan teknis 

pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran Perubahan RKA yang lebih detail pada 

perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan itu sangat diperlukan untuk memperjelas 

tahapan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin pencapaian target kinerja kegiatan dan 

capaian programnya. Selain itu perencanaan teknis pelaksanaan tiap-tiap subkegiatan 

juga akan dapat mengantisipasi semua permasalahan yang mungkin muncul dan lebih 

memudahkan upaya sinergi dengan para pihak yang terkait lainnya, baik di lingkungan 

pemerintah maupun di luarpemerintahan. 

Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu merupakan modal berharga untuk lebih 

mengarahkan kita pada otimalisasi pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan 

Purwaharja dan RPJMD Kota Banjar di tahun 2021. 
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Demikian Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Purwaharja Kota 

Banjar ini sebagai acuan kerja Perangkat daerah tahun 2021. Semoga Allah SWT selalu 

melindungi langkah kita. Aamiiin ya Robbal’aalamiin… 

 

Purwaharja, 10 September 2021 
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