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I. UMUM
RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah
untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam
penyusunan RKPD untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan
program wali kota ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan
umum, program prioritas wali kota, dan arah kebijakan keuangan Daerah.
RPJMD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan
RKPD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan Daerah, serta
memuat prioritas pembangunan Daerah, rancangan kerangka ekonomi
makro

yang

mencakup

gambaran

perekonomian

secara

menyeluruh

termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kewilayahan dalam
bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.
Keberhasilan

dan

implementasi

pelaksanaan

RPJMD,

sangat

tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara
Pemerintah, masyarakat, swasta dan pemangku kepentingan di Kota
Bontang.
Dalam

rangka

menjaga

kontinuitas

pembangunan

dan

menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah, wali kota yang
sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan
menyusun RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) pada tahun pertama periode Pemerintahan wali kota berikutnya,
yaitu pada tahun 2021. Namun demikian, wali kota terpilih pada periode
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berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan
APBD melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P) sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana

Pembangunan

Daerah

mengamanatkan

bahwa

perencanaan

Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel,
partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Adapun
perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di
dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada,
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan
wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
Merujuk kepada peraturan di atas, dalam rangka penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) Tahun 20162021 merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang
ditawarkan

Kepala

Daerah

pada

saat

kampanye

ke

dalam

rencana

pembangunan jangka menengah.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat
keseragaman

pengertian,

sehingga

dapat

menghindarkan

kesalah

pahaman dalam penafsiran Pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan
Daerah ini.
Pasal 2
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah bahwa perencanaan
pembangunan jangka menengah harus dapat memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan
kesejahteraan masyarakat, layanan publik, dan daya saing
daerah serta pengembangan kehidupan yang berkesinambungan
bagi warganegara.
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Huruf b
Yang

dimaksud

dengan

"berkeadilan"

adalah

perencanaan

pembangunan jangka menengah harus memberi dampak kepada
segenap lapisan masyarakat.
Huruf c
Yang

dimaksud

dengan

"keterpaduan"

adalah

bahwa

perencanaan pembangunan jangka menengah diselenggarakan
dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat
lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan.
Huruf d
Yang

dimaksud

keseimbangan"
jangka

dengan

adalah

menengah

"keserasian,

bahwa

keselarasan,

perencanaan

diselenggarakan

dan

pembangunan

dengan

mewujudkan

keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan
antara

kehidupan

manusia

dengan

lingkungannya,

keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar wilayah.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "tata kelola pemerintahan yang baik"
adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka panjang
dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas,
efisiensi dan keadilan.
Huruf f
Yang

dimaksud

dengan

"berkelanjutan"

adalah

bahwa

perencanaan pembangunan jangka menengah dilakukan secara
berkesinambungan,

berkembang,

mengikuti

kemajuan

teknologi

lingkungan

untuk

menjamin

dan
dan

meningkat
menjaga

terpenuhinya

dengan

kelestarian
kebutuhan

masyarakat.
Huruf g
Yang

dimaksud

dengan

"berwawasan

lingkungan"

adalah

perencanaan pembangunan jangka menengah yang dilakukan
bersamaan dengan pengelolaan sumber daya secara bijaksana
dan

berkesinambungan

untuk

meningkatkan

mutu

hidup

masyarakat.
Huruf h
Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah bahwa
perencanaan pembangunan jangka menengah dimaksudkan
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agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan cermat sesuai
tujuan dan permasalahan (tepat guna) serta lebih berdaya guna
dan berhasil guna.
Huruf i
Yang

dimaksud

dengan

"kemandirian"

adalah

bahwa

perencanaan pembangunan jangka menengah berlandaskan dan
harus

menciptakan

kepercayaan

dan

kemampuan

serta

kekuatan sendiri dengan bersendikan kepribadian masyarakat
yang luhur.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
RPJMD merupakan kerangka dasar Pengelolaan Pembangunan
Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan
penjabaran pembangunan jangka panjang Kota Bontang dengan
tetap memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Provinsi dan Nasional.
Huruf b
Yang

dimaksud

perencanaan

dengan

"kesinambungan"

pembangunan

jangka

adalah

menengah

bahwa

merupakan

kelanjutan dari kebijakan jangka menengah sebelumnya dan
dalam rangka mencapai sasaran pokok RPJPD jangka menengah
berikutnya untuk menghasilkan dampak pembangunan yang
dapat dirasakan (generasi) masyarakat dalam jangka panjang
dengan

memerhatikan

keseimbangan

berbagai

aspek

pembangunan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 3
Angka 1 Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut

Renstra

adalah

Dokumen

Perencanaan

Perangkat

Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bontang untuk periode 5
(lima) Tahun.
Angka 3 Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
untuk Periode 1 (satu) Tahun.
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Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
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