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BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Gubernur Kepri, H Ansar Ahmad mengatakan dalam 

membangun daerah sangat penting untuk dilakukan perencanaan yang baik agar menghasilkan 

pembangunan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat luas. 

Salah satu aspek perencanaan yang baik menurut Gubernur adalah dengan melakukan perencanaan sesuai 

koridor hukum dan peraturan. 

"Kita semua ingin dalam membangun daerah bisa berhasil memberikan yang terbaik bagi masyarakat, maka 

dari itu di titik paling awal kita harus menghindari dari tindakan bahaya korupsi," ujar Gubernur saat 

membuka acara 'Penguatan Upaya Pencegahan Tipikor Pada Proses Perencanaan Pembangunan Daerah' di 

Hotel CK Tanjungpinang, Rabu (10/11/2021). 

Gubernur sangat mengapresiasi acara yang diselenggarakan oleh Barenlitbang Pemprov Kepri bekerjasama 

dengan Kejati Kepri ini. Menurutnya kegiatan ini adalah usaha nyata dari Pemprov Kepri untuk 

menyelenggarakan pemerintahan yang bersih. 

"Setiap kepala perangkat daerah harus memahami dan menguasai tentang visi dan misi yang kita usung 

dalam RPJMD, salah satunya misi untuk tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel," tutur 

Gubernur. 

Selanjutnya Gubernur mendorong kepada Kejaksaan Tinggi Kepri untuk terus melakukan pengawasan dan 

pendampingan terhadap program perencanaan pembangunan Kepri, agar segala program kerja pemerintah 

dapat dipertanggungjawabkan dan manfaatnya dirasakan masyarakat. 

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, Hari Setiyono, mengatakan, saat ini Kejaksaan sebagai instansi pengawas 

penyelenggaraan pemerintahan berfokus pada pencegahan tindak pidana korupsi, bukan lagi pada 

pengungkapan kasus korupsi. 

"Sekarang kita tidak bisa lagi berbangga apabila ada pengungkapan kasus korupsi, justru kalau ketahuan 

banyak korupsi artinya pemerintahan itu sudah bobrok. Jadi sekarang kita terus menekankan pada upaya 

pencegahan tindak pidana korupsi," jelas Hari. 

Menurut Hari, tindakan percobaan korupsi sudah dapat dihukum sama dengan tindakan korupsi. Karena 

itu, dirinya mengingatkan jika kejaksaan memiliki koordinator intelijen yang mengawasi jalannya setiap 

proyek strategis daerah. 

"Jadi bapak ibu harus meyakini jika kami terus melakukan pengawasan, dan jika ada keraguan bagi 

perangkat daerah maka dapat berkonsultasi dulu ke asisten perdata dan tata usaha negara," tuturnya. 

Kepala Barenlitbang Pemprov Kepri, Andri Rizal, mengatakan acara ini merupakan gagasan pihaknya 

untuk memberikan pembekalan bagi pejabat perencana ntuk mecegah tipikor dalam perencanaan. Terlebih 

di bulan Desember nanti dimulainya periode rancangan awal RKPD untuk tahun 2023. 



"Kami memandang perlunya peningkatan kapasitas pengelolaan pemerintahan yang jujur dan manajemen 

ASN yang berorientasi pada pelayanan publik yang akuntabel dan profesional," tandas Andri. 

Editor: Gokli 

Catatan Berita : 

➢ Pembangunan daerah diatur dalam Bab X Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang 

Pemerintahan Daerah. 

➢ Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, 

kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya 

saing Daerah. 

➢ Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah 

diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. 

➢ Untuk mencapai target pembangunan nasional dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara 

kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan Daerah. 

➢ Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan 

Daerah dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang perencanaan pembangunan. 

➢ Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-

Daerah kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat. 

➢ Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu 

kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah 

menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. 

➢ Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 

Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke 

dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan 

DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai 

dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional. 

➢ Rencana pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, 

partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Rencana pembangunan Daerah 

memperhatikan percepatan pembangunan Daerah tertinggal. 

➢ Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas: 

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD 

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD 

c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD 

➢ RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan 

Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN 

dan rencana tata ruang wilayah. 

➢ RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, 

sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program 

Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat 



indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan 

RPJMN. 

➢ RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, 

prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) 

tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis 

nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 

➢ RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Perda, sedangkan RKPD ditetapkan dengan Peraturan 

Kepala Daerah. 

➢ RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah. RPJMD 

dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. RKPD 

menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS 

➢ Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis 

Perangkat Daerah 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. 

➢ Rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. 

Rencana strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat 

Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. 

➢ Pemerintahan yang bersih atau clean govenance adalah pemerintahan yang aparatnya tidak 

melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sedangkan pengelolaan pemerintahan yang 

baik atau biasa disebut Good Governance mengandung makna tata pemerintahan yang baik dengan 

penerapan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. 

➢ Untuk mewujudkan clean and good governance pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme. 

➢ Untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme, Presiden selaku Kepala Negara membentuk Komisi Pemeriksa. Komisi Pemeriksa 

mempunyai fungsi untuk mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan 

negara. 

➢ Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Komisi Pemeriksa 

adalah lembaga independen yang bertugas untuk memeriksa kekayaan Penyelenggara Negara dan 

mantan Penyeienggara Negara untuk mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. 

➢ Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi :  

1. Asas Kepastian Hukum;  

2. Asas Tertib Penyelenggaraen Negara;  

3. Asas Kepentingan Umum;  

4. Asas Keterbukaan;  

5. Asas Proporsionalitas;  

6. Asas Profesionalitas; dan  

7. Asas Akuntabilitas 

➢ Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab 

masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih. 




