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BAB IX

P E N U T U P

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores

Timur Periode 2017 – 2022 merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten

Flores Timur untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen RPJMD ini berisi penjabaran

visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati periode 2017 – 2022 yang

penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Flores Timur Periode

2005-2025 serta memperhatikan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode

2013 – 2018 dan RPJMN 2015-2019.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores

Timur Periode 2017 – 2022 merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan RAPBD serta Rencana Strategis dan

Rencana Kerja Perangkat Daerah. Menyadari keberadaan RPJMD yang sangat

strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah maka perlu adanya

kesinambungan pembangunan khususnya untuk menghindari kekosongan RKPD di

akhir periode RPJMD. Dengan demikian RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun

2017-2022 ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama

dibawah kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil

pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya. RKPD masa

transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD

periode berikutnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Undang-undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu adanya

pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Pedoman transisi dimaksud untuk

menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani

sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan

dihadapi dalam tahap pertama masa pemerintahan baru. Selanjutnya penetapan kaidah

pelaksanaan berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh pemangku pembangunan dalam

melaksanakan RPJMD Kabupaten Flores Timur Periode 2017 – 2022.

9.1 Pedoman Transisi

Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan Kabupaten Flores Timur Periode

2017 – 2022, Pemerintah Kabupaten Flores Timur menetapkan pedoman transisi

yakni:
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1. Pedoman dalam menyusun visi, misi yang dijabarkan dalam program dan kegiatan

pembangunan untuk penyusunan RKPD, RENSTRA OPD, RENJA OPD, dan

KUA - PPAS APBD.

2. Dasar dan acuan menciptakan perencanaan pembangunan yang menjamin

terwujudnya sinergitas, keterpaduan dan sinkronisasi dengan arah pembangunan

nasional, provinsi dan kabupaten;

3. Dasar dan acuan dalam menentukan kebijakan program dan kegiatan pembangunan

pada tingkat sektoral;

4. Dasar dan acuan bagi penentu kebijakan program dan kegiatan pembangunan serta

pengambilan keputusan bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Untuk memberikan pedoman sekaligus arahan yang jelas bagi seluruh pelaku

pembangunan di Kabupaten Flores Timur dalam pelaksanaan RPJMD Periode 2017 –

2022, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. OPD dan masyarakat serta dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan

program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;

2. OPD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi,

tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi

masing-masing OPD dan manjadi pedoman dalam menyusun Renja OPD setiap

tahun;

3. OPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra OPD;

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, BPPPPD

berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam

Renstra OPD.

9.3 Perubahan RPJMD

Sebagaimana amanat pasal 342 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka

(1) Perubahan RPJMD dapat dilaksanakan apabila:

a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan

tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan

Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;

b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang

dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan

c. Terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang

dari 3 (tiga) tahun.
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(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik

sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan

kebijakan nasional.

(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman

RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BUPATI FLORES TIMUR,

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON
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