
• Bersambung ke hal. 11 

torat Kota Pontianak dan 
sebentar lagt akan diberikan 

. laporannya pada Wali Kota, 
Edi Kamtono. 

"Kemudian kita bersiap 
untuk menghadapi audit 

· BPK akhir Januari ini. Kita 
harapkan kualitas laporan 
keungan semakin baik dan 
menmgkat dari tahun sebe- 
lumnya. Kita akan berikan 
reward pada OPD yang be- 
kerja baik dan menjadi ca- 
tatan sendiri bagi OPD yang 
kinerjanya kura.ng baik," 
tambahnya. 

Sepanjang 2018, melihat 
rencana kerja terlaksana se- 
mua hanya satu yang tidak. 
Yaitu program bantuan pe- · 
merintah pusat, pembangun 
Pasar Ikan Flamboyan. 

"Karena model tidak se- 

dan kesehatan. 
"Saya minta setiap OPD 

mulai kerja dengan pembu- 
atan SK untuk PPATK, ben- 
dahara dan perangkat lain- 
nya untuk pelaksanaan tu- 
gas dan program pekerjaan 
fisik di 2019 ini," pintanya. 

Semakin cepat proses pe- 
rencanaan dibuat, dilelang, 
dan semua harus dilaksa- 
nakan dengan tepat waktu 
agar ada percepatan-perce- 
patan pembangunan sesuai 
RKA yang telah direncana- 
kan. 

Pembangunan 2019 me- 
nurutnya, sudah tertuang 
dalam program kerja setiap 
OPD dan menyesuaikan de- 
ngan Rencana Pembangun- 
an J angka Menengah Dae- 
rah (RPJMD). 

Sernentara untuk APBD 
2018 sudah diaudit Inspek- 
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alokasikan untuk belanja 
langsung atau pembangitn- 
an yang bersifat menyentuh 
masyarakat. APBD juga ba- 
nyak dialokasikan di bidang 
infrastruktur, pendidikan, 

Edi R Kamtono 
Wali Kota Pontianak 

Kita akan herikan 
reward pada OPD 
yang bekerja baik 
dan menjadi catat- 

an sendiri bagi 
OPD yang kinerja- 

nya kurang baik 

PONTIANAK, TRIBUN - 
Wali Kota Pontianak, Edi 

Rusdi Kamtono telah me- 
nyerahkan paparan 
Rencana Kerja Anggar- 
an (RKA) 2019 pada 
Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) jajaran 
Pemerintah Kota Pon- 
tianak. Edi berharap 

jajaran OPD dapat lang- 
sung beker]a melaksa- 
nakan apa yang telah 

direncanakan dengan ter- 
arah dan terukur sehingga 
dapat menunjang RPJMD 
(Rencana Program J angka 
Menengah Daerah). · 

"Ini adalah hari pertama 
masuk kerja di 2019 seka- 
lian kita serahkan paparan 
RKA 2019 dengan harapan 
langsung bekerja," ucap Edi 
Kamtono, Rabu (2/1). 

Setiap program yang te- 
lah direncanakan, harus 
dijalankan agar percepatan- 
percepatan pembangunan 
semakin baik. 

"Tentu harapan saya se- 
telah diserahkannya RKA 
ini, para kepala dinas dan 
jajarannya langsung beker- 
ja untuk memproses setiap 
program yang telah direnca- 
nakan,"ucap Edi Kamtono. 

Total APBD Kota Pon- 
tianak 2019, disebutnya 
Rpl.783.407.259.362 naik 
sebesar Rp 56.203.020.984 
dari tahun 2018 lalu. 

· Dikatakan Edi, volume 
APBD sebesar Rp 1, 78 tri- 
liun itu akan banyak di- 

• Wali Kota Serahlcan Paparan ~KA 

Minta OPD 
Langsung Bel{erja 
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Sumqer: Pemkot Pontianak 

Bagi Hasil Pemrov 
Bagi hasil triwulan Silpa (uang tersisa dalam 
keempat diakhir tahun. kas daerah) 2018 
Rp 21 miliar ilntuk 

bulan Oktober- 
November. 
Sisanya bulan 
Desember, dibayarkan 
awal tahun ini. 

______ .. , n) 

Realisasi Pendapatan 2018 
Rp 1.575.694.772.518,95 ( 

Total realisasi belanja 
Rp 1.515.147.727.211,61 ( 
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Alokasi Rp 1, 7 n iun 
en u ayara at · 

Total APBD Kota Pontianak 2019 
Rp 1. 783.407 .259.362 

Tahun 2018 sebesar 
Rp 1.694.912.836.258. 

Naik Rp 56.203.020.984 
AlokasiAPBD Rp 1, 78triliun 
Belanja langsung 
Pembangunan bersifat 
menyentuh masyarakat. · 
(Pelayanan publik, pelayanan 
dasar) 
Alokasi bidang 
lrfrastruktut jalan, gang, 
pendidikan, dan'kesehatan. 
Anggaran belanja langsung lebih 
besar dari belanja tak langsung. 
Belanja langsung 62,06 persen 
dan sisanya adalah untuk 
belanja tak langsung 

Kota Pontianak, 
Edi Rusdi 
Kamtono 
rnenyerahkan 
RKA 2019 
pada masing- 
masing Kepala 
OPD Pemkot 
Pontianak, 
Rabu (2/1). 
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Besamya Silpa mencapai 
Rp 60 miliar lantaran ada 
dobrakan dari Gubernur Kal- 
bar, Sutarmidji yang men- 
transfer bagt hasil triwulan 
keempat diakhir tahun. · 

"Alhamdulillah masih cu- 
kup banyak Silpa ada, Rp 60 
miliar, karena pihak Pem- 
prov menyalurkan bagi hasil 
triwulan ke empat diakhir 
tahun," jelasnya. 

Lebih lanjut, Hendro me- 
nyam paikah, Gubernur 
Sutarmidji membuat gebr- 
akan baru dengan men - 
halurkan dana bagt hasil 
triwulan keempat diakhir 
tahun, dimana milik Kota 
Pontianak mencapai Rp2 l 
miliar untuk bulan Okto- 
ber-November. Sedangkan 
bulan Desember akan diba- 
yarkan awal tahun ini. 

"Tahun-tahun sebelum- 
nua tidak pernah dibagikan 
seperti ini, sehingga kita di 
Pemkot tidak mengaloka- 
sikannya didalam APBD. 
Maka ia menjadi Silpa. Ini 
terobosan yang luar biasa 
sehingga kita bisa menerima 
bagi hasil Pemprov untuk 
triwulan keempat diakhir ta- 
hun," pungkasnya. (oni) 

Pontianak," ucap Hendro 
Subekti di ruang kerjanya, 
Rabu (2/1). 

Alokasi anggaran 2019, 
masih seperti tahun-tahun 
sebelumnya. Anggaran be- 
lanja langsung jauh lebih 
besar dari belanja tak lang- 
sung. 

Belanja langsung sebesar 
62,06 persen dan sisanya 
adalah untuk belanja tak 
langsung dari total APBD 
2019 Rpl, 78 triliun. 

"Masih fokus penganggar- 
an di infrastruktur, jalan, 
gang, saluran dan pendidik- 
an serta kesehatan mendo- 
mlnasi, "[elasnya. 

Porsi belanja langsung le- 
bih besar, karena langsung 
bersentuhan dengan masya- 
rakat, mulai dari pelayanan 
publik dan pelayanan dasar. 

Pada kesempatan sama, 
Hendro menjelaskan serap- 
an anggaran 2018, baik pen- 
dapatan maiipun belanja. 

"Total realisasi pendapatan 
2018Rp l.575.694.772.518,95 
atau 97, 72 persen, to- 
tal realisasi belan]a Rp 
l.515.147.727.211,61 atau 
94,34 persen," tambahnya. 

Sedangkan untuk Silpa 

ngat sehat saya rasa," tam- 
bahnya. 

Besarnya -persentase un- 
tuk biaya langsung, Edi Rus- 
di Kamtono menegaskan pi- 
haknya sengaja membangun 
yang memang langsung ber- 
sentuhan pada masyarakat. 

Belanja Langsung 
Dengan penyarahan 

Dokumen Perencanaan 
Anggaran (DPA) pada ma- 
sing-mastng Organisasi Pe- 
rangkat Daerah (OPD) Kota 
Pontianak oleh Wali Kota 
Pontianak, Edi Rusdi Kam- 
tono maka setiap · satuan 
kerja diharapkan langsung 
melakukan aksi. 

Kepala Badan Keuangan 
Daerah (BKD) Kota Ponti- 
anak, Hendro Subekti me- 
nuturkan setiap OPD dapat 
langsung bergerak sesuai 
dengan rencana kerja mac 
sing-masing yang telah 
diprogramkan. 

Setiap perencanaan 'di 
OPD, merupakaan aspira- 
si berkelanjutan mulat dari 
perencanaan awal, Musrem- 
bang berjenjang dart kelu- 
rahan, kecamatan, hingga 
RKPD dan KUA-PPAS yang 
dilakukan oleh pemerintah 
dan dewan. 

"Sernua pembangunan 
betasal dart aspirasi war- 

suai dengan kondisi di la- 
pangan yang diinginkan oleh 
pedagang-dan wa 
juga tidak memungkinkan," 
tukasnya. 

Sebelumnya, Edi menga- 
takan peningkatan APBD 
Kota Pontianak memang tak 
terlepas pengaruh dana per- 
imbangan baik dart peme- 
rintahan provinsi maupun 
pemerintah pusat. Bahkan 
menurutnya beberapa OPD 
ada DAK-nya yang naik bah- 
kan ada juga yang turun. 

"Naik turunnya tergan- 
tung pemerintah pusat, me- 
reka melihat kinerja kita dan 
sebagai, "tambahnya. 

Selain itu, penganggaran 
2019 tetap dipusatkan pada 
Pendidikan, Kesehatan dan 
Infrastruktur. 

Edi menambahkan pihak- 
nya [uga menganggarkan 
lebih besar pada bidang pe- 
nanganan sampah. Hal ttu 
dilakukan demi mengejar 
impian menjadi kota bersih 
dan mendapatkan predikat 
Adipura. 

Dari postur anggaran 
Pemkot, Edi mengklaim su- 
dah sangat baik. "Kita per- 
sentase di belanja langsung- 
nya sekitar 69 persen dan 
belanja tidak langsungnya 
sekitar 32 persenan. lni sa- 

Sambungan Hal.9 

ga dan dipadukan dengan atau uang yang tersisa dida- 
visi-misi wall kota-wakil wall lam kas daerah 2018 men- 

ota, sampai RP.:fMfHfota--eapaf-Rp00:54-7.045.307. 

Minta OPD Langs·ung Bekerja 

H 

.-------,/- ' ! {!§) ! Feb ! Mar ! Apr ! Mei ! Jun ! Jul ! Agust ! Sept! Okt ! Nov ! Des ! !2019 !Hal.: \I !~..., 

j 1 I 2 !@ 4 j s I 6 ! 7 ! s ! 9 j 1oj 11j 12j 13j 14j 1s j 16 ! 17! 1sj 19j 20! 21! 22! 23l 24j 2sj 26 ! n ! 2sj 29j 3oj 31I ,~_j, 

TRIBUN PONTIANAK 


