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Serapan Anggaian Renddh, 10 OPD Disorot
dungan Anak, Dinas Pengen
dalian Penduduk dan KB, Dinas
Perdagangan Tenaga Kerja
Koperasi dan UKM, Sekretariat
DPRD, Dinas Kesehatan (di luar
JKN), BPBD, Dinas Lingkungan
Perumahan Kawasan Permur
kiman dan Pertanahan, Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan (di
luar dana BOS).

Bupati memperingatkan kese
puluh OPD tersebut bahwa hasii
menjadi patokan yang esensiai
untuk. rnenilai kinerja OPD.
Kecuali Dinas Lingkungan Hi
dup yang diakui AIi Mrrkhni
mengetahui benar kenapa serap
an anggarannya rendah diban
ding tahun sebelumnva.

"Saya tahu persis kenapa
serapan anggaran Dinas Ling
kungan Hidup.rendah, karena.
faktor di luar kendali kita seper
ti penggantian lahan yang terim
bas pembangunan tidak bisa
kita desak sesuai jadwg.l dan

rencana yang kita tetapkan,"
jelas Ai Mukhni.

Selanjutnya Ali Mukhni men
jelaskan aturan baru, terkait
penggunaan dan pengelolaan
Dana Aiokasi Khusus (DAK)
2018 yang berbeda dari tahun
sebelumnya. "Jika tidak terea
Iisir sampai bulan Juli, maka
pembiayaannya dibebankan ke
APBD masing-masing atau mela
iui DanaAlokasi Umum (DAU),"
ingat AIi Mukhni, bupati dua
periode itu.
, Untuk itu, Bupati AIi Mukhni
izang Ketua DPW PAN Sumbar
ini menyarankan, rninggu ini
proyek yang dibiayai DAK sege
ra ditenderkan melalui Bzigian
LPBJ. Dia pun memerintahkan

, Sekda untuk mengedarkan su
rat tentang percepatan pelela
ngan proyek 54ang dibiayai DAK.

AIi Mukhni berharap, pada
akhir Januari, kegiatan fisik
sudah bisa dilaksanakan. "Tar-

get kita, November 2018 tidak
ada lagi kegiatan fisik. Sebab
November sampai Desember
cuaca tidak mendukung kegiat
an fisik,'' kata dia.

Dia berharap. APBD 201 8
dapat diserap 100 persen. Ini.
sesuai dengan instruksi bapak
Presiden RI yang selalu meng
ingatkan soal serapan ini. Kalau
serapan anggaran itu tinggi
berarti uang negara benar-
benar terserap dan dirasakan
masyarakat.

Kemudian, katanya, DAU
yang sifatnya lanjutan juga
sudah bisa dileiang bersamaan
dengan DAK. Contoh rumah
dinas bupati, masjid raya dan
Iaih-lain.

Sementara itu, Kepala BPKD
Hanihal,rnetraporkan bahwa to-
tal sea'apanlanggaran Pemkab
Padang Pariaman tahun 2017
mencapai target ,ditetap kap
bupati sebesar 97 persen. (501)

PARIT MALINTANG.SINGGALANG

: MengawalihariPertama
kerja tahun anggaran 2018.
selepas apel gabungan, BuPati

Padang Pariaman Alt Mukhni
pimpin langsung rapat evaluasi
ki nerla Iahun 2017 dengan
jajarqnnya di ruang rapat

" Sekretariat Daerah di lKK, Parit
I\4alintang. selasa (2/1 ).

Rap a t er-aluasi dihadiri Wakil
Bupati Padang Pariaman, Suha
tri Bur dan seiuruh Kepala OPD,

Kepala Bagian dan beberapa
pejabat eselon trII di lingkungan
Pemkab Padang Pariaman.

Bi awal rapat, Bupati Ali
Mukhni langsung menyorot 10
OPD yang realisasi anggarannya
di bawah tahun 2016. Sepuluh

-OPD itu adalah Dinas Keariipan
"dan Perpustakaan, Kantor kes
bangpol, Dlnas Sosial Pember
'dayaan Perempuan dan Perlin


