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KATA PENGANTAR 

 
Sebagai organisasi yang mengedepankan pelayanan publik, Pemerintah 

Kabupaten Bangka menetapkan “BANGKA BERMARTABAT” sebagai Visi 

Pembangunan tahun 2014-2018. Sebuah visi yang menggambarkan tentang  kondisi 

masyarakat Kabupaten Bangka yang mempunyai harga diri, tatanan masyarakat yang 

mempunyai tingkat harkat kemanusian yang tinggi  dan tercermin dalam keadaan: 

pertanian yang tangguh, pemerintahan yang bersih dan melayani, rakyat yang sejahtera, 

dan pengelolaan sumber daya alam yang lestari. Untuk memfasilitasi pencapaian visi 

ini  tentu saja diperlukan  perencanaan pembangunan  yang handal. Karena kami yakin, 

hanya dengan perencanaan yang handal, pencapaian visi BANGKA BERMARTABAT 

dapat tercapai. Untuk memenuhi aspek organisatoris, kebijakan perencanaan 

pembangunan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2018, yang setelah mendapatkan legitimasi 

hukum akan menjadi instrument penting dan powerfull guna mengarahkan dan 

mengendalikan pembangunan Kabupaten Bangka  tahun 2018.    

RKPD Tahun 2018 ini berisikan penjabaran beberapa aspek penting 

perencanaan, diantaranya evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, 

rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran 

pembangunan daerah serta rencana program dan prioritas pembangunan daerah yang 

disertai kebutuhan pendanaan. Untuk lebih mengedepankan aspek sinkronisasi, 

penyusunan RKPD juga diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional, prioritas 

pembangunan provinsi dan prioritas pembangunan daerah berbatasan. 

Saya percaya kehadiran Dokumen RKPD 2018 ini, akan menjadi sumber 

informasi komprehensif bagi seluruh stakeholder untuk mengetahui, menyikapi 

bahkan mengkritisi secara konstruktif setiap program dan rencana kerja Pemerintah 

Kabupaten Bangka. Era otonomi menuntut pemerintahan yang transparan dan 

akuntabel dalam memberikan informasi kepada publik. Kehadiran dokumen ini 

merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bangka untuk menerapkan prinsip 

transparasi dan akuntabilitas tersebut. 

Akhirnya, saya mengajak kepada seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten 

Bangka dan stakeholder pembangunan lainnya untuk berkhidmat menjalankan 

rencana pembangunan ini dengan implementatif dan penuh kesungguhan hati. Sebaik 
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apapun dokumen perencanaan disusun, tidak akan berarti apapun tanpa implementasi 

yang nyata di lapangan. RKPD ini harus menjadi referensi untuk bekerja dan berkarya 

nyata demi masyarakat Kabupaten Bangka yang Bermartabat. 
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