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PEDOMAN	TRANSISI	DAN	KAIDAH	PELAKSANAAN	

 

Rencana	 Pembangunan	 Jangka	 Menengah	 Daerah	 (RPJMD)	 Kabupaten	

Ponorogo	 Tahun	 2016-2021	 merupakan	 dokumen	 perencanaan	 strategis	 bagi	

Kabupaten	Ponorogo	selama	kurun	waktu	lima	tahun	kedepan	sebagai	pedoman	

penyelenggaran	 pemerintahan	 daerah	 yang	 harus	 dipedomani	 bagi	

penyelenggara	pemerintahan	dan	stake	holders	lainnya.		

	

10.1. Pedoman	Transisi	

Pedoman	 transisi	 dimaksudkan	 sebagai	 acuan	 penyelenggaraan	

perencanaan	 pembangunan	 daerah	 pada	 akhir	 periode	 RPJMD	 hingga	

terpilihnya	kepala	daerah	baru	dan	tersedianya	dokumen	RPJMD	sebagai	

hasil	penjabaran	visi	dan	misi	kepala	daerah	terpilih.	Pedoman	transisi	ini	

juga	 dimaksudkan	 untuk	 memberikan	 panduan	 kepada	 Pemerintah	

Daerah	agar	lebih	siap	dalam	menyusun	dokumen	rencana	pembangunan	

pada	 periode	 lima	 tahun	 berikutnya.	 Pada	 masa	 transisi	 tersebut	

diperlukan	sebuah	acuan	bagi	penyusunan	perencanaan	tahun	2021	yaitu	

didasarkan	pada	Rencana	Pembangunan	 Jangka	Panjang	Daerah	 (RPJPD)	

Kabupaten	 Ponorogo	 Tahun	 2005-2025,	 amanat	 Rencana	 Pembangunan	

Jangka	Menengah	Daerah	(RPJMD)	Propinsi	Jawa	Timur	tahun	2020-2025,	

Rencana	Pembangunan	Jangka	Menengah	Nasional	(RPJMN)	tahun	2020-

2025	dan	Rencana	Kerja	Pemerintah	(RKP)	tahun	2020.	

	

10.2. Kaidah	Pelaksanaan	

Suatu	 keberhasilan	 pembangunan	 yang	 tercantum	dalam	RPJMD	

diindikasikan	 oleh	 sejauh	 mana	 berbagai	 outcome	 dapat	 tercapai	 dan	

secara	 tepat	memicu	 pencapaian	 sasaran	 (impact)	 RPJMD.	 Oleh	 karena	

itu	 konsistensi,	 kerjasama,	 transparansi,	 inovasi	 dan	 tanggung	 jawab	

semua	 pihak	 diperlukan	 agar	 target-target	 pembangunan	 yang	 telah	
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ditetapkan	dalam	RPJMD	tersebut	dapat	 tercapai,	dengan	kaidah-kaidah	

pelaksanaan	sebagai	berikut:	

	

1. RPJMD	Kabupaten	Ponorogo	Tahun	2016-2021	merupakan	pedoman	

bagi	 Pemerintah	 Daerah	 dalam	 menyusun	 perencanaan	 tahunan	

yaitu	Rencana	Kerja	Pemerintah	Daerah	 (RKPD)	 Tahun	2016	 sampai	

dengan	tahun	2021;	

2. Bupati	 Ponorogo	 berkewajiban	 menyebarluaskan	 Peraturan	 Daerah	

tentang	 RPJMD	 Kabupaten	 Ponorogo	 tahun	 2016-2021	 kepada	

masyarakat	 sebagai	 bentuk	 transparansi	 penyelenggaraan	

pemerintahan.	

3. Perangkat	Daerah	(PD)	dalam	penyusunan	Rencana	Strategis	(Renstra	

PD)	yang	memuat	tujuan,	strategi,	kebijakan,	program	dan	kegiatan,	

dengan	berpedoman	pada	RPJMD	Kabupaten	Ponorogo	Tahun	2016-

2021	dengan	periode	yang	sama	yaitu	Renstra	Tahun	2016-2021;		

4. Seluruh	 Perangkat	 Daerah	 (PD),	 Pemerintah	 Desa	 dan	 seluruh	

pemangku	 kepentingan	 agar	 mendukung	 pencapaian	 target-target	

yang	telah	ditetapkan	dengan	melaksanakan	program	–program	yang	

tercantum	dalam	RPJMD	Kabupaten	Ponorogo	Tahun	2016-2021;	

5. Seluruh	 Pemerintahan	 Desa	 sekabupaten	 Ponorogo	 didalam	

menyusun	 Rencana	 Pembangunan	 Jangka	 Menengah	 Desa	

(RPJMDes)	harus	mempedomani	RPJMD	Kabupaten	Ponorogo	Tahun	

2016-2021;	

6. Badan	Perencanaan	Pembangunan	Daerah	(BAPPEDA)	selaku	intitusi	

yang	memiliki	tugas	pokok	dan	fungsi	dalam	melakukan	perencanaan	

pembangunan	 daerah	 bertugas	 untuk	 melakukan	 fasilitasi,	

monitoring,	 pengendalian	 dan	 evaluasi	 terhadap	 Perangkat	 Daerah	

lingkup	 Pemerintah	 Daerah	 dalam	 menjalankan	 program-program	

pembangunan	 untuk	mencapai	 target-target	 yang	 tercantum	dalam		

RPJMD	Kabupaten	Ponorogo	Tahun	2016-2021;	
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7. DPRD	berkewajiban	membahas	KUA-PPAS	yang	diajukan	oleh	Bupati	

dalam	 rangka	 menyusun	 RAPBD	 untuk	 menjamin,	 menjaga	

konsistensi	 dan	 kesinambungan	 sesuai	 dengan	 RPJMD	 Kabupaten	

Ponorogo	 Tahun	 2016-2021.	 Hal	 ini	 sesuai	 dengan	 Peraturan	

Pemerintah	Nomor	16	tahun	2010	pasal	3	huruf	c	tentang	Pedoman	

Penyusunan	 Peraturan	 Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Daerah	 tentang	

Tata	 tertib	 Dewan	 Perwakilan	 Rakyat	 Daerah	 yang	 menyatakan	

bahwa	 DPRD	 mempunyai	 tugas	 dan	 wewenang	 melaksanakan	

pengawasan	terhadap	pelaksanaan	peraturan	daerah	dan	APBD.	

8. Dalam	 hal	 terjadinya	 perubahan	 Perangkat	 Daerah	 (PD)	 baru	 dan	

perubahan	 target-target	 	 indikator	 kinerja	 yang	 disebabkan	 karena	

perubahan	 kondisi	 makro	 ekonomi	 maka	 perubahan	 Perangkat	

Daerah	 (PD)	 baru	 dan	 perubahan	 target	 –target	 yang	 telah	 di	

tetapkan	 di	 dalam	 RPJMD	 Kabupaten	 Ponorogo	 Tahun	 2016-2021,	

dapat	 dilakukan	 melalui	 perubahan	 di	 Rencana	 Kerja	 Pemerintah	

Daerah	(RKPD)	Kabupaten	Ponrogo	setiap	tahunnya	tanpa	melakukan	

perubahan	terhadap	RPJMD	Kabupaten	Ponorogo	Tahun	2016-2021.	

	

10.3.	Pengembangan	Pembiayaan	Pembangunan	

Dalam	 menlaksanakan	 program-program	 pembangunan	 daerah	

yang	 telah	 ditetapkan	 dalam	 RPJMD	 Kabupaten	 Ponorogo	 Tahun	 2016-

2021	dapat	bersumber	dari	Anggaran	Pendapatan	Belanja	Negara	(APBN),	

Anggaran	 Pendapatan	 Belanja	 Daerah	 (APBD)	 Propinsi	 Jawa	 Timur	 dan	

Anggaran	 Pendapatan	 Belanja	 Daerah	 (APBD)	 Kabupaten	 Ponorogo.	

Namun	 dengan	 keterbatasan	 kemampuan	 keuangan	 daerah	 maka	

pelaksanaan	 pembangunan	 dapat	 berjalan	 dengan	 maksimal	 maka	

kebijakan	 pendanaan	 pembangunan	 diarahkan	 dengan	 melibatkan	

masyarakat	 dan	 dunia	 usaha	 melalui	 kerjasama	 pembiayaan	

pembangunan	 dengan	 skema	 kerjasama	 Pemerintah	 dengan	 swasta	

(Publik	 Private	 Partnership)	 maupun	 melalui	 pelaksanaan	 Corporate	
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Sosial	Responsibility	(CSR)	dan	program	Kemitraan	dan	Bina	Lingkungan	

(PKBL)	dari	pelaku	usaha,	Kerjasama	Pemerintah	dan	Badan	Usaha	(KPBU)	

serta	Lembaga	Internasional.	

	

BUPATI	PONOROGO

	

Drs.	H.	IPONG	MUCHLISSONI	

 


