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BAB IX 
PENUTUP 
 
 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 
Tanjungbalai Tahun 2021-2026 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah 
yang bersifat strategis sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintah daerah dalam 
lima tahun mendatang yang harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan 
utamanya bagi penyelenggara pemerintah daerah. Selain itu posisi RPJMD Kota 
Tanjungbalai Tahun 2021-2026 sebagai penentu bagi tercapainya arah kebijakan 
periode akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota 
Tanjungbalai Tahun 2005-2025 yakni mewujudkan Tanjungbalai maju, madani dan 
berdaya saing. Oleh karena itu sangat penting bagi semua pihak untuk memahami 
bagaimana mengoperasionalkan RPJMD ini baik dalam tahapan normal maupun 
masa transisi agar RPJMD dijadikan rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh 
perangkat daerah maupun pihak lain yang berkepentingan. 

 
9.1.  Kaidah Pelaksanaan 
 

RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 merupakan landasan hukum 
yang secara formal dijadikan rujukan utama bagi penyelenggaraan pembangunan 
Kota Tanjungbalai yang berisikan isu-isu dan program-program strategis yang hendak 
dicapai 5 (lima) tahun mendatang. RPJMD memuat tujuan, sasaran serta target-target 
sasaran pembangunan yang menjadi tolok ukur bagi keberhasilan pencapaian 
sasaran RPJMD. Dokumen RPJMD ini merupakan pedoman bagi pemerintah, 
masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan 
Kota Tanjungbalai periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. 

Sesuai dengan tujuan kaidah pelaksanaan yakni untuk tercapainya koordinasi 
dan keberlanjutan program serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 
pemerintahan, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD Kota 
Tanjungbalai Tahun 2021-2026 sebagai berikut: 
1. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai agar 

melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan sebaik-
baiknya dan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 
2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan 
dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan 
pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, 
yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra yang 
mengatur perencanaan pembangunan lima tahunan perangkat daerah akan 
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah 
setiap tahunnya. 

2. RPJMD Tahun 2021-2026 untuk setiap tahunnya akan dijabarkan melalui RKPD 
Kota Tanjungbalai yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). 

3. Penyusunan RKPD Kota Tanjungbalai dilakukan melalui tahapan persiapan, 
penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musrenbang 
RKPD, penyusunan rancangan akhir dan penetapan dengan Peraturan Walikota. 

4. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, RKPD Kota Tanjungbalai merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan 
Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); 

5. RPJMD dimungkinkan dapat diubah apabila hasil pengendalian dan evaluasi 
menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara 
penyusunan rencana pembangunan serta substansi yang dirumuskan tidak sesuai 
dengan peraturan yang berlaku, dan terjadi perubahan yang mendasar seperti: 
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terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, 
gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional. 

6. Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Kota Tanjungbalai tidak dapat 
dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun. 

 
9.2. Pedoman Transisi 
 

Penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode 
RPJMD hingga terpilihnya Kepala Daerah yang baru membutuhkan pedoman transisi 
sebagai acuan sampai dengan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil 
penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga 
dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih 
siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya 
sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan atau periode wujud upaya menjaga 
kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.  

Mengingat  masa berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) ini adalah di tahun 2026, maka untuk mengisi kekosongan dokumen 
perencanaan jangka menengah saat transisi/ peralihan sampai dengan dilantiknya 
kepala daerah yang baru, dokumen RPJMD ini dapat digunakan sebagai acuan untuk 
penyusunan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2026. 

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi 
kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka ditetapkan pedoman transisi 
sebagai berikut: 
1. RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta 

prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun awal di bawah kepemimpinan 
Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode 
berikutnya; 

2. RPMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan 
menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani 
sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang 
akan dihadapi dalam masa kepemimpinan Kepala Daerah terpilih; 

3. Mengingat masa jabatan Kepala Daerah adalah 2021-2024, maka sisa waktu 
periode RPJMD masih dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan kebijakan 
tahunan selama masa transisi, selama sebelum adanya revisi atau penyesuaian 
dengan kebijakan yang baru dari Pemerintah. 

4. Selanjutnya RKPD masa transisi menjadi bagian tidak terpisahkan dari kebijakan 
dan indikasi program prioritas RPJMD periode berikutnya. Dan RKPD dimaksud 
digunakan sebagai pedoman untuk Menyusun APBD pada masa transisi. 
 

Terakhir berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan 
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional Nomor: 050/3499/SJ dan Nomor: 3 Tahun 2021 Tentang 
Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, bahwa kepada Daerah 
Kabupaten/Kota diminta untuk melakukan integrasi, sinkronisasi dan sinergi 
penyusunan serta penyelasaran dokumen RPJMD dengan RPJMN Tahun 2020-2024 
dengan mengisi instrumen penyelarasan sesuai ketentuan Surat Edaran tersebut. 
Selanjutnya hasil penyelarasan dimaksud menjadi lampiran yang menjadi bagian yang 
tidak terpisahkan dari dokumen RPJMD dan menjadi salah satu pedoman pada saat 
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun rencana. 


