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Assalamua’alaikum Wr. Wb. 

Yth. Narasumber dari Inspektorat Kementerian 
Dalam Negeri; 

Ykh. Peserta Bimtek yang berbahagia. 

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, 

Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karuniaNya, 

kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat 

wal’afiat, untuk mengikuti acara Bimbingan Teknis 

Reviu Rancangan RJMD, RKPD, dan Renja OPD. 

Terima kasih kami ucapkan kepada Narasumber 

dari Inpektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang 

telah bersedia hadir dan meluangkan waktu untuk 

memaparkan materi tentang Reviu Rancangan RPJMD, 

RKPD, dan Renja OPD. 
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Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan 

Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-

2109, pemerintah daerah harus dapat melakukan sinergi 

perencanaan dengan pemerintah pusat dan antar 

pemerintah daerah. Sinergi dan konsistensi antara 

perencanaan pusat dan daerah diperlukan dalam upaya 

mencapai sasaran dan tujuan pembangunan nasional. 

RPJMN memuat sasaran pokok pembangunan 

nasional beserta rangkaian kebijakan dan strategi 

pembangunan nasional yang menjadi pedoman bagi 

pemerintah daerah dalam merumuskan RPJMD. Dengan 

demikian RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD 

diharapkan telah memuat prioritas pembangunan daerah 

yang dijabarkan secara teknis dalam Rencana Kerja 

(Renja) masing-masing OPD sesuai dengan tugas dan 

kewenangannya. 

Pelaksanaan Reviu dokumen RPJMD bertujuan 

untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen 

rancangan akhir RPJMD telah disusun berdasarkan kaidah 

peraturan perundang-undangan, sebagai upaya 

membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen 

RPJMD yang berkualitas dalam rangka mewujudkan visi 
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dan misi Kepala Daerah serta selaras dengan visi dan misi 

Presiden dalam dokumen RPJMN. 

Peran APIP dalam proses reviu dokumen 

perencanaan adalah mendorong setiap OPD agar 

meningkatkan kualitas dokumen perencanaan 

penganggaran untuk menjamin konsistensi dan 

keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar 

menghasilkan APBD yang berkualitas, serta efektif dan 

efisien.  

Hasil Bimtek ini diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman dan keterampilan teknis kepada Pejabat 

fungsional Auditor dan Pejabat P2UPD serta peserta 

lainnya mengenai pedoman/petunjuk teknis Reviu 

Rancangan RPJMD, RKPD, dan Renja OKPD agar 

pelaksanaan reviu berjalan efektif dan efisien. 

Kiranya cukup sekian sambutan dari saya. Semoga 

Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membimbing dan 

meridhoi usaha-usaha kita bersama.  

Dengan mengucapkan Bismillahirahmannirahim 

“Bimbingan Teknis Reviu RPJMD, RKPD, dan Renja OPD” 

secara resmi Saya nyatakan “DIBUKA”. 
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Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  

 

INSPEKTUR 
 PROVINSI  JAWA TENGAH 

 
 
 
 
 
 

Drs. KUNTO NUGROHO HP, Msi 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19580115 198503 1 014 


