
Pemda Sudah Siapkan Lelang Proyek 

Pembangunan di Perbatasan 

 

KAPUAS HULU - Kabid Bina Marga Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Kapuas Hulu, 

Dedi menyatakan, kalau pihaknya sudah melakukan persiapan teknis terkait pelaksanaan 

sejumlah kegiatan di tahun 2019 ini. 

"Kita juga sudah melakukan survey kondisi, perencanaan dan verifikasi data teknis untuk 

pelaksanaan kegiatan yang didanai menggunakan DAK. Sekarang sudah persiapan lelang, berkas 

sudah kita sampaikan ke ULP, karena sistem lelang sekarang itu online. Mungkin dalam minggu 

ini ditayang. Jadi bulan Mei mendatang sudah tandatangan kontrak,” ujarnya kepada wartawan, 

Rabu (24/4/2019). 

Dedi menjelaskan, tahun 2019 pihaknya akan menangani sebanyak 16 kegiatan, dengan rincian 

11 (sebelas) kegiatan jalan dan 4 (empat) jembatan. Sementara untuk prioritas itu masih di 

daerah perbatasan, yakni pelaksanaan pekerjaan tiga jembatan. 

"Di daerah perbatasan itu ada dua ruas jalan yang belum ada jembatan. Tahun ini ruas Kantu-

Jaung Kecamatan Empanang kita buat 3 jembatan. Harapannya tahun ini semua jembatan di ruas 

jalan Kantu’-Jaung selesai,"; ucapnya. 

Dengan tuntasnya pembangunan 3 buah jembatan ruas Nanga Kantu’-Jaung tersebut nantinya, 

masyarakat yang dari Nanga Kantu’ jika ingin ke Kecamatan Puring Kencana sudah bisa 

terlayani dengan baik lewat akses jembatan tersebut. 

Selanjutnya kata Dedi, pihaknya juga akan menuntaskan ruas jalan Nanga Bunut. Ia memastikan 

bahwa tahun ini penanganan gambut atau stabilisasi tanah menuju Kecamatan Bunut Hilir 

tersebut selesai, tinggal dilanjutkan pengerasan. “Jadi tahun ini Bunut Sudah bisa tembus. Setiap 

tahun memang kita berharap ada ruas jalan yang tuntas,” ucapnya. 

Kemudian tahun ini juga lanjutan penanganan pada ruas jalan Kedamin – Manday yang masih 

rusak. Karena untuk jembatan Nanga Manday- Nanga Embaloh yang menjadi akses utama jalur 

darat penghubung masyarkat di dua kecamatan itu sudah rampung dan sekarang bisa dilewati. 

“Harapan kita sebelum lanjut mengerjakan ruas jalan dari Nanga Manday-Nanga Embaloh itu, 

kita harus tuntaskan dulu jalan Kedamin-Nanga Manday,” ujarnya. 

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ruas Kedamin-Nanga Manday kata Dedi juga bersumber 

dari DAK. Masih dengan sumber dana yang sama, tahun ini juga dilaksanakan pekerjaan di jalur 

selatan Kapuas Hulu yakni dari Boyan Tanjung-Nanga Boyan, Kecamatan Boyan Tanjung. 

http://pontianak.tribunnews.com/tag/sda
http://pontianak.tribunnews.com/tag/kapuas-hulu
http://pontianak.tribunnews.com/tag/perbatasan
http://pontianak.tribunnews.com/tag/kapuas-hulu


“Nanti juga itu membantu akses jalan dari Nanga Danau-Nanga Bunut. Maka itu kita tangani 

tahun ini," ungkapnya. 

Sumber : 

1. http://pontianak.tribunnews.com/2019/04/24/pemda-sudah-siapkan-lelang-proyek-

pembangunan-di-perbatasan 

2. Koran Tribun Pontianak tanggal 24 April 2019 

 

Catatan Berita : 

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut : 
Pasal 1 angka 23 menyatakan bahwa : 

Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk 

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan 

prioritas nasional 

 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, terdapat 

pengauturan sebagai berikut : 
a. Pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa : 

Daerah Penerima DAK wajib mencamtumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam 

APBD  

b. Pasal 60 ayat (2) menyatakan bahwa : 
DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan 

kegiatan fisik, penelitian, pelatihan dan perjalanan dinas 

 

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 

terdapat pengaturan sebagai berikut : 
a) Pasal 25 menyatakan bahwa : 

Persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia oleh PPK meliputi kegiatan: 

a. Menetapkan HPS; 

b. Menetapkan rancangan kontrak; 

c.  Menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau 

d. Menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan 

pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga 
b) Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa : 

Metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri atas : 

a. E-Purchasing; 

b. Pengadaan langsung; 

c. Penunjukan Langsung; 

d. Tender Cepat; dan 

e. Tender 
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