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BAB X 

PENUTUP 

10.1. Pedoman Transisi 

Pedoman transisi merupakan arahan untuk menjaga kesinambungan 

pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah 

pada akhir masa jabatan Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018. 

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan 

tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau tetap menyusun Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun (RKPD) Tahun 2019 yang diperlukan sebagai pedoman 

bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 

Tahun 2019. Penyusunan RKPD Tahun 2019 Kabupaten Lamandau harus 

berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijkan Rancangan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamandau dan mengacu kepada Rancangan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah.  

Mengingat waktu yang sangat sempit bagi Kepala Daerah terpilih hasil 

pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung Tahun 2018 nanti untuk menyusun 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 - 2023 

serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, maka Pemerintah Kabupaten 

Lamandau menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 

2019 sesuai dengan jadwal pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Musrenbang) mulai dati tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten 

sesuai jadwal yang ditetapkan perundang-undangan,  dengan agenda menyelesaikan 

masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan 

tahun 2018, dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi pada tahun 

2019. 

Selanjutnya Kepala Daerah Kabupaten Lamandau terpilih hasil pemilihan 

kepala daerah secara langsung tahun 2018 tetap mempunyai ruang gerak yang luas 

untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 

dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019 yang 

sudah disusun untuk pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lamandau yang lebih 

baik. 
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10.2. Kaidah Pelaksaanaan 

Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dengan ditetapkannya 

RPJMD Lamandau 2013-2018, meliputi: 

1. RPJM Daerah Kabupaten Lamandau merupakan pedoman bagi Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra SKPD). 

Dalam pelaksanaan urusan pembangunan, SKPD berkewajiban untuk menyusun 

Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan 

kegiatan, dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2013-

2018. Rentra SKPD tersebut nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun 

Rencana Kerja (Renja) SKPD; 

2. RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan RKPD 

 RPJM Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 merupakan pedoman 

dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau 

setiap tahun selama 5 (lima) tahun ke depan. RKPD merupakan implementasi 

RPJMD yang program dan kegiatan SKPD-nya direncanakan harus sesuai dengan 

urusan pemerintahan yang menjadi batas kewenangan daerah dengan 

mempertimbangkan kemampuan/kapasitas keuangan daerah; 

3. Penguatan peran para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan RPJMD 

 Rancangan awal RPJMD dalam penyusunannya telah melibatkan para pemangku 

kepentingan (stakeholder) dalam upaya menghasilkan RPJMD Kabupaten 

Lamandau yang dapat menampung aspirasi dari masyarakat serta 

mengantisipasi kebutuhan pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; 

4. Merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja 5 (lima) tahun 

dan tahunan 

 RPJM Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018 merupakan dasar untuk 

mengevaluasi dan laporan atas hasil kinerja Kepala Daerah terpilih untuk masa 5 

(lima) tahun dan tahunan, dimana visi dan misi pembangunan yang ingin dicapai 

selaras dengan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan kebijakan umum 

serta program-program prioritas kepala daerah terpilih; 
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5. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam Dokumen RPJMD adalah 

sasaran dan indikator kinerja Kabupaten Lamandau. SKPD sebagai instansi 

pelaksana wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam 

dokumen tersebut, disamping merumuskan sasaran dan indikator kinerja bagi 

kepentingan masing-masing SKPD berdasarkan tugas dan fungsinya masing-

masing; 

6. Seluruh SKPD merumuskan dan menetapkan program dan kegiatan dalam 

rangka mendukung terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan dalam 

dokumen RPJMD ini berdasarkan kebutuhan masing-masing SKPD serta mengacu 

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

7. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan oleh seluruh SKPD setiap tahunnya 

merupakan perwujudan dari pelaksanaan RPJMD yang dapat digunakan sebagai 

pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja pembangunan selanjutnya; 

 

 

 

 


