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BAB IX 

PENUTUP 

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJ MD) Kota 

Sibolga Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen yang menjabarkan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan dicapai selama masa 

perencanaan 2021 -2026 walaupun masa jabatan Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota Sibolga Tahun 2021-2024. Dokumen ini memuat visi, misi, 

tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan serta program -program yang 

telah dicanangkan oleh Pemerintah Kota Sibolga . 

 

9.1 Pedoman Transisi  

Untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan 

serta dalam rangka mengisi kekosongan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) setelah berakhirnya RPJ MD periode 2021-2026, maka 

dokumen RPJ MD Tahun 2021-2026 ini akan digunakan sebagai 

pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah 

kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 

periode berikutnya. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai 

macam permasalahan pembangunan yang belum dapat ditangani 

secara tuntas sampai dengan akhir periode RPJ MD, serta untuk 

mencari solusi terhadap permasalahan pembangunan  baru yang 

muncul pada tahun pertama masa pemerintahan Kepala Daerah yang 

baru. 

Untuk target pembangunan yang telah tercapai pada periode 

sebelumnya, maka TAPD perlu merumuskan kembali serta 

menetapkan besaran target baru yang akan dicapai pada masa 

transisi dengan menggunakan Peraturan Kepala Daerah. Selanjutnya, 

dokumen RKPD masa transisi tersebut menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari dokumen RPJ MD periode selanjutnya. 

 

9.2 Kaidah Pelaksanaan  

RPJ MD Kota Sibolga Tahun 2021-2026 diharapkan dapat 

dilaksanakan secara konsisten, jujur, partisipatif dan penuh tanggung 
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jawab. Dokumen ini menjadi dasar bagi OPD dalam rangka menyusun 

Rencana Strategis (Renstra-OPD) dan selanjutnya dijadikan sebagai 

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) dengan kaidah -kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kota Sibolga , beserta masyarakat termasuk dunia 

usaha berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaks anaan 

program-program yang dimuat dalam RPJ MD Tahun 2021-2026 

dengan sebaik-baiknya pada tahun 2021-2026 serta masa transisi 

tahun 2021 ; 

2. Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga berkewajiban 

untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi , tujuan, 

strategi, kebijakan, serta program pokok pembangunan sesuai 

dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman pada dokumen 

RPJ MD Tahun 2021-2026; 

3. Pemerintah Kota Sibolga  wajib  menjamin konsistensi antara 

RPJ MD Kota  Sibolga  tahun 2021-2026   dengan Renc ana 

Pembangunan J angka Menengah Nasional (RPJ MN) dan Rencana 

Pembangunan J angka Menengah Daerah  (RPJ MD) Provinsi 

Sumatera Utara; 

4. Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga wajib 

menjamin konsistensi antara dokumen RPJ MD Tahun 2021-2026, 

dengan Renca na Strategis OPD dan Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah (RKPD) Kota Sibolga ; 

5. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJ MD Tahun 2021- 

2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)  Kota 

Sibolga ataupun urusan yang menangani perencanaan daerah 

wajib melakukan penyelarasan antara penjabaran RPJ MD Tahun 

2021-2026 ke dalam Rencana Strategis OPD, dan melakukan 

harmonisasi program dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

(RKPD) serta melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi 

capaian kinerja untuk meng ukur pencapaian target atau rencana 

kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJ MD Tahun 2021- 

2026; 

6. Bagi program prioritas Pemerintah Daerah yang mempunyai 

hubungan dengan prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 
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maupun prioritas nasional, dimana te rdapat kemungkinan bahwa 

Pemerintah Daerah tidak mampu mengalokasikan anggaran 

terhadap program tersebut, maka dalam hal pembiayaannya dapat 

dilakukan melalui berbagai macam skema pembiayaan, antara lain 

melalui kerjasama dengan Badan Usaha ( Public Private 

Partnership ), Corporate Social Responbility (CSR), Program 

Kemitraan dan Bina Lingk ungan (PKBL), maupun Kerjasama 

Kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah, baik dalam negeri 

maupun lembaga -lembaga internasional dengan memperhatikan 

dan tunduk mengikuti peraturan perundang -undanganan yang 

berlaku; 

7. Dalam hal pelaksanaan RPJ MD tersebut, apabila target kinerja 

yang ditetapkan telah tercapai, maka perlu dirumuskan kembali 

besaran target kinerja baru dan selanjutnya untuk ditetapkan 

menjadi Peraturan Kepala Daerah. 
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