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SAMBUTAN BUPATI TEBO

Syukur Alhamdulilah saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena
dengan rahmat dan hidayahNya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 dapat kita
selesaikan dengan baik.
RPJMD ini disusun berdasarkan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bagi Daerah, Undang
Undang ini menegaskan rencana pembangunan dibagi dalam tiga tahapan
yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RPJMD 2011-2016, dilakukan secara
terpadu, menyeluruh, dan komprehensif serta mengedepankan partisipasi
masyarakat dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku
kepentingan dan stakeholder pembangunan lainnya
Saya berharap bahwa RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 ini
dapat dipedomani oleh jajaran pemerintah daerah, kalangan dunia usaha,
kalangan akademisi, para cerdik pandai, ulama dan LSM serta segenap
kalangan masyarakat luas lainnya dalam melaksanakan pembangunan
daerah, sehingga visi “MENUJU TEBO SEJAHTERA (MTS) AMAN,
HARMONIS DAN MERATA” dapat diiwujudkan
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KATA PENGANTAR

Rencana

Pembanguan

Jangka

Menengah

(RPJMD)

merupakan

dokumen penting dalam pelaksanaan pembangunan suatu daerah. RPJMD
selain memuat rencana program pembangunan yang merupakan penjabaran
dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih juga memuat arah kebijakan
keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan keuangan
dan pembangunan daerah, program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas
Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai rencanarencana kerja yang bersifat indikatif. dan indikator pencapaian pembangunan.
RPJMD Kabupaten Tebo ini disusun melalui beberapa tahapan dengan
mengakomodir

berbagai

kepentingan

stakeholder

pembangunan

dan

masyarakat secara luas. Selain itu penyusunan RPJMD Kabupaten Tebo ini
juga dilakukan secara realistis berdasarkan penilaian kondisi nyata sosial
ekonomi masyarakat dan potensi sumber daya lokal yang ada. Sehingga
RPJMD 5 (lima) tahun ke depan didasarkan pada kebutuhan semua pihak,
bukan keinginan sepihak.
Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RPJM ini,
kami ucapkan terima kasih. Semoga RPJM Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016
ini dapat dapat memberikan manfaat untuk pembangunan Kabupaten Tebo.
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