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Anggaran Kecamatan Jangan Dianggurkan

http://ampeknagari.agamkab.go.id

Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Yamin kembali mengingatkan pemko.

Agar APBDi 2020 nanti benar-benar bisa digunakan dengan maksimal.

Dia mengambil contoh seperti anggaran yang dijatah untuk lima kecamatan di kota ini.

Nilainya tak bisa dikatakan sedikit. Masing-masing akan mendapat kucuran sebesar Rp8 miliar.

Anggaran itu disiapkan khusus untuk peningkatan jalan lingkungan di kecamatan masing-

masing. "Kami harapkan anggaran itu bisa digunakan semaksimal mungkin dan sesuai dengan

peruntukannya," ucap Ketua DPC Gerindra Banjarmasin itu.

Secara tegas, agar anggaran kecamatan itu tak disia-siakan. Untuk itu, Yamin meminta

pihak kecamatan serius mengelola anggaran tersebut.

Agar kebutuhan warga dalam hal infrastruktur jalan dapat terpenuhi. "Hampir setiap reses

kami mendengar keluhan soal jalan lingkungan. Dan ini terjadi merata di semua kecamatan,"

katanya. Lagi pula jika jalan di lingkungan masing-masing kecamatan tampak bagus, ini menjadi

nilai plus. Artinya kualitas kecamatan itu meningkat.
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Selain menginginkan keseriusan kecamatan, Yamin juga meminta kepada rekan-rekannya

di gedung dewan. Agar benar-benar membuka mata. Tak abai jika ada kekeliruan yang dilakukan

pemko dan jajarannya.

"Saya juga berharap kepada rekan-rekan sesama anggota dewan untuk mengawal dan

mengawasi pelaksanaan anggaran itu," pintanya.

Dia juga mewanti-wanti, agar penggunaan dana itu sesuai dengan peruntukannya. Tak

digunakan untuk hal lain. Apalagi sesuatu yang tidak diperlukan. Karena bisa memicu masalah

di kemudian hari.

"Intinya, kami mendukung segala program yang direncanakan pemko. Asalkan demi

kepentingan masyarakat," katanya.

Sebagai pengingat, pada 2020 nanti pemko maupun DPRD bersepakat menetapkan

APBD sebesar Rp1,7 triliun lebih. Untuk mengakomodir segala program. Di bidang

infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lainnya. "Semoga anggaran tahun depan bisa terserap

secara maksimal," pungkasnya.
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