Rp2 Miliar Untuk Atap Pasar Tungging

https://www.google.com

Pemerintah Kota Banjarmasin menganggarkan uang Rp 2 miliar untuk pemasangan atap
Pasar Tungging Belitung, Kecamatan Banjarmasin Barat. Pasar ini sebelumnya tidak beratap,
sehingga akan dilengkapi atap permanen agar tidak membuat kumuh ketika hujan turun.
Kepala Bidang Pasar, Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Banjarmasin, Ichrom M
Tesar, mengatakan atap permanen pasar sudah disiapkan Rp 2 miliar APBD 2019. Menurut dia,
proyek atap pasar ini ditarget rampung akhir tahun 2019.
Kabid Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Banjarmasin Ichrom M
Tesar mengatakan, proyek atap Pasar Tungging ditargetkan rampung sebelum akhir tahun ini.
"Tahun depan giliran anggarani untuk pengecoran lantai pasar," ujarnya.
Pasar Tungging Belitung sejatinya memiliki tarif retribusi Rp2.000/kios yang dibayar
perhari. Retribusi berlaku bagi toko atau kios yang sudah beroperasi. Pihaknya akan
memberlakukan pola retribusi semacam ini. Namun, ia belum menentukan tarif retribusinya
karena menanti proyek atap selesai dibangun.
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Catatan:
Pengertian Anggaran Menurut Para Ahli
1. Munandar (2011)
Menurut Munandar pengertian anggaran adalah suatu rencana yang disusun dengan
sistematis yang meliputi semua aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau
kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu.
2. Nafarin (2000)
Menurut Nafarin, pengertian anggaran adalah rencana tertulis tentang sebuah organisasi
yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu. Biasanya anggaran
dinyatakan dalam satuan moneter, tapi bisa juga dinyatakan dalam satuan barang atau
jasa.
3. Sofyan (1996)
Menurut Sofyan pengertian anggaran adalah pendekatan yang sistematis dan formal yang
bertujuan untuk mencapai pelaksanaan fungsi perencanaan sebagai alat bantu
pelaksanaan tanggung jawa manajemen.
4. Supriyono (1990)
Menurut Supriyono, pengertian anggaran adalah perencanaan keuangan perusahaan yang
digunakan sebagai dasar pengawasan keuangan perusahaan untuk periode mendatang.
5. Mulyadi (2001)
Menurut Mulyadi pengertian anggaran adalah sebuah rencana kerja yang dinyatakan
secara kuantitatif dan diukur dalam satuan moneter standar. Satuan ukuran lainnya yang
digunakan dalam anggaran adalah jangka waktu, yaitu dalam satu tahun.

i

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam
unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu ( periode) tertentu di masa yang akan
datang.
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