
[Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan/Morinda] [1] 

 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

MENJADI UJUNG TOMBAK PERKEMBANGAN,  

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  

AKAN MENUNTASKAN PEMBANGUNAN 

 

-  

https://sumeks.co/ 

 

Isi Berita: 

Untuk mewujudkan pembangunan suatu daerah, sangatlah penting dibutuhkan 

perencanaan pembangunan yang mumpuni agar dapat berjalan sesuai arah dan 

tujuannya. Hal inilah yang mendasari diperlukannya Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD), agar tingkat keberhasilan mencapai yang ditargetkan. Hal 

tersebut tentunya menjadi dasar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) melakukan Musyawarah Rencana 

Pembangunan (Musrenbang) RPJMD tahun 2021-2026, untuk mempercepat 

pembangunan di Bumi Serepat Serasan. 

Dalam Musrenbang yang dilaksanakan di ruang rapat kantor Bupati PALI 

bilangan jalan Merdeka KM 10 Kelurahan Handayani Mulia Kecamatan Talang Ubi, 

hadir langsung Bupati PALI, Ir. H. Heri Amalindo, M.M., Kabid Pengendalian Evaluasi 

dan Rencana Startegis Bappeda Sumsel, Hari Wibawa, S.P., M.M., perwakilan dari 

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang (PUBMTR) Provinsi Sumatera 

Selatan (Sumsel) melalui Kabid Pengembangan Jaringan Jalan, Ir. Ridwan, M.M., 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Muspida, dan sejumlah tokoh yang ada di 

Kabupaten PALI. Dalam sambutannya, Bupati PALI sangat mengharapkan masyarakat 

melalui perwakilan yang ada dapat memberikan ide, gagasan, sumbang saran, serta 

berbagai masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka penyempurnaan rencana 

RPJMD tersebut dengan tema PALI SERASI NiA (Sentra Ekonomi Rakyar, Agamis, 

Sejahtera, Inovatif, Nyaman, Indah dan Aman) 

“Tentunya Visi keberlanjutan ini merupakan cita-cita pembangunan Kabupaten 

PALI tahun 2016-2021, untuk menuntaskan agenda pembangunan tersebut tentunya kita 

harus menyesuaikan dengan strategi dan arah kebijakan dengan isu permasalahan, 
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peluang dan tantangan yang akan dihadapi serta selaras dengan kebijakan nasional dan 

provinsi,” beber orang nomor satu di Bumi Serepat Serasan ini, Kamis (18//11/2021). 

Untuk mewujudkan visi tersebut, lanjut Bupati PALI, perlunya misi diantaranya 

memperkuat sarana dan prasana ekonomi rakyat berbasis sumber daya dan kearifan 

lokal yang mandiri berdaya saing dan ditunjang oleh keamanan yang kondusif, serta 

mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan industri hilir. 

“Meningkatkan pemerataan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan, mewujudkan tata pemerintah yang bersih, jujur, profesional, dan 

demokratis berbasis pelayanan pada masyarakat, mengembangkan sumber daya insani 

berkualitas dan lingkungan sosial budaya yang kompetitif serta religius, tentunya hal 

tersebut harus bersama kita lakukan agar tercapai,” imbuhnya. 

Bupati PALI juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, 

dimana pada tahun 2019 diurutan kedua Provinsi Sumsel setelah Kabupaten Muara 

Enim. Dan pada tahun 2020 ditengah pandemi covid-19, Kabupaten PALI tetap masih 

dapat meningkat sebesar 0,28 persen. Alhamdulillah, selain perkembangan ekonomi 

yang meningkat, penurunan angka kemiskinan pengangguran tahun 2020 Kabupaten 

PALI menjadi yang terbaik di Provinsi Sumsel. Tak hanya itu, untuk Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020 PALI juga terbaik. Sedangkan untuk 

penurunan pengangguran, Kabupaten PALI satu-satunya yang mampu menurunkan 

angka pengangguran. Untuk saat ini, Kabupaten PALI juga akan tetap fokus pada 

pembangkitan ekonomi panca pandemi,” jelas Bupati PALI. 

Dikesempatan yang sama, Kepala Bappenda Kabupaten PALI, Ahmad Jhoni, 

S.P., M.M., sangat berharap adanya masukan saran dari pemangku kepentingan, serta 

tokoh, untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten PALI lebih baik lagi demi 

tercapainya PALI SERASI NIA. “Kita sangat berharap, dalam Musrenbang RPJMD ini 

ada sumbang saran, ide, dan inovasi yang sifatnya membangun untuk Kabupaten PALI. 

Meskipun sudah banyak keberhasilan yang dicapai, terutama bidang infrastruktur dasar 

dan konektivitas, baik berupa pembangunan jalan dan jembatan, maupun pembangunan 

infrastruktur pendidikan, kesehatan dan permukiman, kita harus lebih lagi untuk 

melakukan yang terbaik,” singkatnya. 

Sedangkan, dari Dinas PUBMTR Provinsi Sumsel, melalui Kabid Pengembangan 

Jaringan Jalan, Ir. Ridwan, M.M., menjelaskan bahwa Kabupaten PALI yang posisinya 

di tengah wilayah Sumsel menjadi sangat strategis dengan peningkatan pertumbuhan 

ekonomi. “Kabupaten PALI merupakan daerah strategis di Sumsel, dimana wilayahnya 

terletak ditengah-tengah, mudah dijangkau dari daerah lain. Dengan meningkatkan 

akses jalan yang baik, maka akan mempermudah peningkatan ekonomi, salah satunya 
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jalan PALI-MURA yang saat ini sudah menjadi jalan provinsi dan tengah proses 

peningkatan,” jelasnya. 

Sementara, Kabid Pengendalian Evaluasi dan Rencana Startegis Bappeda Sumsel, 

Hari Wibawa, S.P., MM., berpesan untuk hal-hal yang harus ditindaklanjuti pasca 

Musrenbang RPJMD tersebut, diantaranya Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir 

Perubahan RPJMD Kabupaten PALI Tahun 2021-2026 kepada Sekretaris Daerah 

(Sekda) melalui perangkat daerah yang membidangi hukum paling lambat 5 (lima) hari 

setelah Musrenbang dilaksanakan. 

Lalu Sekda menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum 

untuk melakukan, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan rancangan 

Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten PALI. Kepala Daerah menyampaikan 

rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten PALI untuk dibahas 

dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah,” beber Hari 

Wibawa 

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan, rancangan peraturan daerah tentang RPJMD 

terdiri dari rancangan peraturan daerah dan rancangan akhir perubahan RPJMD. 

Rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten PALI kemudian disampaikan 

kepada Gubernur untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. 

“Hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten PALI 

dituangkan ke dalam Keputusan Gubernur yang akan disampaikan kepada Bupati. 

Pemerintah memiliki 7 hari kerja untuk memperbaiki dokumen Ranperda RPJMD 

berdasarkan keputusan gubernur, Bappeda Sumsel melakukan telaah dan mendapatkan 

nomor register. Dokumen RPJMD yang sudah ditetapkan digunakan sebagai instrumen 

penyelenggaraan pemerintah daerah,” pungkasnya. (ebi) 

 

Sumber berita:      

1. https://sumeks.co/rpjmd-jadi-ujung-tombak-perkembangan-bupati-pali-akan-

tuntaskan-pembangunan/,  RPJMD Jadi Ujung Tombak Perkembangan, Bupati PALI 

Akan Tuntaskan Pembangunan, 19 November 2021. 

2. http://globalplanet.news/news/36747/rpjmd-jadi-ujung-tombak-agar-pembangunan-

di-pali-tercapai-sesuai-target, RPJMD Jadi Ujung Tombak Agar Pembangunan di 

PALI Tercapai Sesuai Target, 19 November 2021. 

 

Catatan: 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD 

adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

 

https://sumeks.co/rpjmd-jadi-ujung-tombak-perkembangan-bupati-pali-akan-tuntaskan-pembangunan/
https://sumeks.co/rpjmd-jadi-ujung-tombak-perkembangan-bupati-pali-akan-tuntaskan-pembangunan/
http://globalplanet.news/news/36747/rpjmd-jadi-ujung-tombak-agar-pembangunan-di-pali-tercapai-sesuai-target
http://globalplanet.news/news/36747/rpjmd-jadi-ujung-tombak-agar-pembangunan-di-pali-tercapai-sesuai-target
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja, pada Pasal 65 ayat (1) menyebutkan: 

Kepala daerah mempunyai tugas: 

a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang 

ditetapkan bersama DPRD; 

b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; 

c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda 

tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan 

menetapkan RKPD; 

d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda 

tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; 

e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

dan 

f. dihapus. 

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, pada Pasal 5 menyebutkan: 

(1) RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu 

pada RPJP Nasional. 

(2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah 

yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM 

Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan 

Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas 

Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan 

rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang 

bersifat indikatif. 

(3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, 

memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, 

rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh 

pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 


