POINTER
SAMBUTAN/ARAHAN
GUBENUR KALIMANTAN TENGAH
PADA ACARA
PENYERAHAN DIPA TA. 2018
DAN
RAPAT KOORDINASI PEMBANGUNAN SE-KALIMANTAN TENGAH
11 DESEMBER 2017
ISTANA ISEN MULANG, PALANGKA RAYA

I.

Kepada Bupati/Walikota seKalimantan Tengah diminta agar
paling lambat tanggal 19 Desember
2017 seluruh dokumen DIPA
Kabupaten/Kota tahun 2018
tersebut sudah diserahkan kepada
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran di masing-masing
Kabupaten/Kota.

II. Alokasi APBN tahun 2018 di

Provinsi Kalimantan Tengah:
 DIPA pada 420 Instansi vertikal
67 Instansi lingkup Pemerintah
=Rp5,8 triliun lebih


DIPA transfer daerah dan dana
desa = Rp16,5 triliun lebih.



Total APBN Kalteng Tahun
Anggaran 2018 = Rp22,3 triliun
lebih.

III. Arahan Presiden RI pada acara
Penyerahan DIPA tahun 2018 tanggal
6 Desember 2017 di Istana Kepresidenan
Bogor:
a. Sederhanakan segala urusan dengan
pemerintah/birokrasi, orientasinya
adalah hasil, bukan orientasi prosedur.
a.

.

Selalu berkoordinasi dan memperkuat
sinkronisasi, keterpaduan, serta
sinergi antar kegiatan, baik yang
didanai APBN, APBD provinsi, APBD
kabupaten/kota, hingga dana desa.

c

Pentingnya perencanaan dan penggunaan anggaran
yang fokus pada kegiatan yang memberikan manfaat
nyata bagi masyarakat. Belanja publik harus terus
ditingkatkan, mulai dari belanja pendidikan,
kesehatan, dana desa, hingga infrastruktur.

d.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang terstruktur
dan tidak menumpuk pada waktu tertentu. Hal ini
penting karena menyangkut peredaran uang,
pertumbuhan ekonomi, serta inflasi.

e.

Perda APBD harus disahkan tepat waktu untuk
mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan,
serta menghindari penumpukan anggaran di akhir
tahun

f.

Efisiensi dalam penggunaan anggaran, termasuk
belanja operasional dan belanja pendukung

g) Dana desa dilaksanakan secara
swakelola melalui program padat
karya di setiap daerah.
Bupati/Walikota agar memberikan
pengarahan kepada jajaran terkait hal
ini.
h) Harus fokus bekerja, terus
meningkatkan koordinasi di seluruh
jajaran. melibatkan sektor swasta
untuk berpartisipasi dalam
pembangunan, khususnya di bidang
infrastruktur, menciptakan iklim
investasi yang kondusif, serta
kemudahan dalam berusaha, agar
ekonomi tetap tumbuh.

IV. Arahan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada
acara puncak Gerakan Kedaulatan Pangan
dan Energi melalui Produk Unggulan
Daerah di Palangka Raya tanggal
19 November 2017, antara lain sebagai
berikut:
 Dana desa difokuskan untuk
infrastruktur jalan. Sebelumnya, dana
desa membuat sejarah dengan
membangun 120 ribu kilometer jalan
desa, membangun MCK, embung dan
PAUD
 Tahun ini ada program memperkuat
pertumbuhan ekonomi, sebagaimana
arahan Bapak Presiden RI, yang
mencakup 4 program unggulan, yakni:

1.

2.

3.

4.

Prokades: Produk Unggulan Kawasan Pedesaan.
Kementerian Desa akan menyediakan traktor, bibit
dan pupuk untuk perkebunan minimal 50 ribu hektar.
Pemerintah memberikan kredit dan jaminan asuransi
untuk petani melalui Jaskrindo. Untuk itu segera
ditentukan komoditi yang cocok di Kalimantan Tengah.
Pembangunan embung: Pemerintah meminta 200-500
juta dari dana desa untuk membuat embung di setiap
desa, nantinya Kementerian Desa memberi bibit ikan
gratis dan mesil disel untuk pertanian. Embung bisa
untuk pariwisata lokal dan kuliner.
BUMDes: dikelola dengan koperasi di desa-desa.
Untuk rencana pengembangan jagung 100 ribu hektar,
BUMDes bisa terlibat dalam proses perdagangan
jagung.
Pembangunan sarana olah raga desa: perlu dibangun
lapangan olah raga dan liga desa untuk kebutuhan
pemuda dan sektor ekonomi.

V. Evaluasi pelaksanaan pembangunan sampai
dengan 30 Nopember 2017,
 Realisasi penyerapan APBD provinsi = 72,44
persen dari pagu Rp. 3,9 triliun Rupiah lebih;


APBD kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah
sebesar 69,62 persen dari pagu Rp.17,2
triliun Rupiah lebih;



APBN provinsi sebesar 73,5 persen dari pagu
Rp.348 miliar Rupiah lebih;



APBN kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah
sebesar 60,02 persen dari pagu Rp.1,5 triliun
Rupiah lebih.

VI. Percepatan penyerapan dan realisasi anggaran
provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalimantan
Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur
Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2017 tanggal
27 November 2017 tentang Pedoman Percepatan
dan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.


Peraturan Gubernur ini harus dipedomani oleh
provinsi maupun kabupaten/kota
se-Kalimantan Tengah dalam upaya
percepatan pelaksanaan anggaran, mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.

VII. Upaya percepatan pelaksanaan anggaran tahun
2018, antara lain:
1) percepatan proses DPA, SK dan lain-lain terkait
anggaran tahun 2018, dan paling lambat minggu
ke-4 Desember 2017 harus sudah ditetapkan
dokumen-dokumen tersebut;
2) Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP)
Tahun Anggaran 2018 melalui Sistem Informasi
Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP paling
lambat bulan Desember 2017;
3) Kickoff penandatanganan kontrak secara kolektif
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota seKalimantan Tengah paling lambat minggu ke-4
Januari 2018;
4) 4) Menetapkan target penyerapan anggaran,
yakni triwulan I sebesar 20%, triwulan II sebesar
50%, triwulan III sebesar 85% dan tanggal 15
Nopember 2018 sebesar 100% fisik.

VII. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan
keseriusan kita bersama terkait dengan upaya
percepatan pelaksanaan anggaran tahun 2018,
antara lain:
1) percepatan proses DPA, SK dan lain-lain terkait
anggaran tahun 2018, dan paling lambat minggu
ke-4 Desember 2017 harus sudah ditetapkan
dokumen-dokumen tersebut;
2) Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP)
Tahun Anggaran 2018 melalui Sistem Informasi
Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP paling
lambat bulan Desember 2017;
3) Kickoff penandatanganan kontrak secara kolektif
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota seKalimantan Tengah paling lambat minggu ke-4
Januari 2018;
4) Menetapkan target penyerapan anggaran, yakni
triwulan I sebesar 20%, triwulan II sebesar 50%,
triwulan III sebesar 85% dan tanggal 15 Nopember
2018 sebesar 100% fisik.

VIII. Prioritas pembangunan Provinsi Kalteng 2018
difokuskan pada:
 infrastruktur
 Pendidikan
 kesehatan
 Perekonomian dalam arti luas
Di bidang politik dan pemerintahan,
pada tahun 2018 nanti akan dilaksanakan
Pilkada serentak pada 10 kabupaten
dan 1 kota di Kalimantan Tengah.

