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KATA PENGANTAR                                                                                 

 

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, 

yang telah melimpahkan rahmat dan kurunia yang tak terhingga,  

sehingga Rencana Kerja Barenlitbang Kabupaten Solok Tahun 2020 

telah dapat disusun.  Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap 

tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SWA. 

Barenlitbang Kabupaten Solok merupakan salah satu unsur 

penunjang Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas-tugas 

pemerintah daerah dibidang perencanaan dan pengendalian 

pembangunan daerah. Rencana Kerja ini memuat visi, misi, tugas 

pokok, fungsi, tujuan dan sasaran yang diharapkan akan dicapai 

satu tahun kedepan serta program dan kegiatan pembangunan 

untuk mencapainya. 

Pada semua pihak yang terlibat dan tidak dapat kami 

sampaikan satu persatu pada kesempatan ini diucapkan banyak 

terima kasih atas bantuan serta sumbang saran yang telah diberikan 

dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020. 

Selanjutnya saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak 

sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Rencana 

Kerja dimasa yang akan datang. 

  

 Arosuka,      Februari 2019 
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BAB V  

PENUTUP 

 

Rencana Kerja perangkat daerah ini disusun untuk menjadi pedoman dalam 

perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020, diharapkan semua 

pihak terlibat dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan berpedoman 

dan berpijak kepada Renja ini, sehingga arah pembangunan sesuai dengan visi dan misi 

Pemerintah Daerah Kabupaten Solok. 

Mengingat akan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, adakalanya 

rencana kerja yang sudah tertuang ke dalam Renja tidak dapat direalisasikan. Sehingga 

hasil Renja perlu dilakukan evaluasi untuk target capaiannya. Sedangkan untuk 

kegiatan yang tidak terlaksana bisa dicarikan sumber pendanaan yang  lain seperti dari 

APBD Pusat, APBD Provinsi maupun dari pihak swasta. Dalam pelaksanaan program 

dan kegiatan yang tertuang kedalam Renja, perlu dilakukan koordinasi dan sinergitas 

antara pihak-pihak yang terlibat sehingga hasilnya dapat sesuai dengan sasaran. Hal ini 

bisa  dilakukan melalui rapat kerja bulanan sehingga dapat dijadikan sebagai 

monitoring dan evaluasi program dan kegiatan tersebut. 

Demikian Rencana Kerja Barenlitbang ini dibuat untuk dijadikan pedoman bagi 

seluruh pihak di Lingkungan Barenlitbang Kabupaten Solok. 

  
 

Arosuka,     Februari 2019 

 
 
 

 


