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BAB  VI 

PENUTUP 
 

 

 
RKPD Kota Tomohon Tahun 2016 yang merupakan dokumen perencanaan 

tahunan daerah yang disusun sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan 

serta dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun 2016. 

RKPD yang memuat evaluasi hasil pelaksanaan tahun sebelumnya dan 

capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, rancangan kerangka ekonomi 

daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah 

serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah untuk tahun 2016 ini 

merupakan satu dokumen yang akan menjadi dasar untuk penyelenggaraan 

pemerintahan sebelum disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kota Tomohon periode ketiga (RPJMD Kota Tomohon Tahun 2016-

2020). 

Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD ini pada umumnya 

merupakan hasil Musrenbang Kota Tomohon Tahun 2015 untuk penyusunan RKPD 

Tahun 2016 yang disinergikan dengan Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun  2016 

dilingkup Pemerintah Kota Tomohon. 

Selanjutnya RKPD Kota Tomohon Tahun 2016 ini kemudian akan menjadi 

acuan bagi seluruh SKPD dalam menetapkan kegiatan prioritas dan rincian kegiatan 

SKPD dalam proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Sementara sampai pada 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 

2016. 

Hasil yang diharapkan dengan tersusunnya RKPD ini adalah Perencanaan 

dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan akuntabel sehingga 

penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan 

masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana akan 

tetap berlangsung dengan baik. 
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Kiranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pelaksanaan 

pengelolaan keuangan oleh Pemerintah Kota dapat tercapai, yang akan 

mengindikasikan bahwa seluruh komponen pemerintahan telah berhasil dalam 

membuat sistem yang bekerja dengan semestinya mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, pengelolaan serta pelaporan sehingga hasil dari pembangunan yang 

dilakukan dapat langsung dirasakan dan memberi manfaat positif kepada seluruh 

elemen masyarakat Kota Tomohon. 
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