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AP.BD-P Ditetapkan Agustus 2018
Visi-Misi Gubernur Terpilih Harus Sudah Dimasukkan

Selasa, 3 Juli 2018Edisi
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APBD-P Ditetapkan Agustus 2018Berita

DIPONEGORO, (GM).- sukkan mengingat Rencana Pembangunan
Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Jabar

(APBD)Perubahan 2018 menurut Peraturan 2018-2023 berdasarkan pada visi dan misi
Menteri DalamNegeri (Permendagri) harus calon terpilih.
sudah ditetapkan padaAgustus. Sementara "Namun ini ada aturannya, pembahasan me-
KebijakanUmumAnggaran 2019 harus sudah mang tidak bisa seenaknya, tapi dialogtim bo-
tuntas Juli 2018. leh dan dimungkinkan," katanya.
"UntukAPBDPerubahan harus berjalan Akandibahas

Agustus.Saat ini masih ada penjabat gubernur, Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda)
nantijadwal dikoordinasikan dengan penjabat Provinsi Jawa Barat, IwaKarniwamenuturkan
gubernur," ungkap KetuaDPRDJawa Barat, visi-misi serta program kerja Gubernur dan
Ineu PurwadewiSundari, di GedungDPRD WakilGubernur Jawa Baratyang menang da-
Jabar, Jln. DiponegoroBandung, Senin (2/7). lam kontestasi PilkadaJawa Barat 2018 akan
Denganadanya hal tersebut, lanjut Ineu, ma- ikut dibahas dalamAPBDPerubahan Provinsi

ka tim transisi Gubernur dan WakilGubernur Jawa BaratTahun Anggaran 2018 atau APBD
Jawa Barat terpilih dari kontestasi PilgubJawa Provinsi JawaBarat Tahun Anggaran 2019.
Barat 2018 sangat dimungkinkan untuk berko- "Jadi sebelum tim transisi dari cagub-ca-
ordinasi dan berdialog dengan Pemprov Jabar wagubJawa Barat terpilih masuk, kami sudah
terkait pembahasan program agar bisa masuk menghimpun visimisi danjanji kampanye
dalam APBD. lewat tim khusus yangdibentuk Bappeda,"ka-
_"Tim~ransis~l,l1l!sukpembahasan angg<lran~_ta I}2.Ka!'!y~a.
ini~.~.tapi.k.it~ aturannnti~ "~¥wOJ'tllr~upay~ ;~. ~l lang-
sat. Tapi kalau berkoordinasi sangat dimung- kah proaktif mengingat proses penyusunan
kinkan, namun kewenangan perumusan APBD anggaran tidak boleh terhambat oleh agenda
Perubahan 2019 dan pembahasan APBD2019 PilkadaSerentak 2018 di Jawa Barat.
saat ini masih di tangan penjabat gubernur," Ketikaproses rekapitulasi suara PilgubJabar
ujarnya seperti dikutip dari Antara. 9 Juli mendatang berakhir, kata Iwa,pihaknya
'Ineu mengatakan, pembahasan APBDtidak sudah memilikibahan program dari calon.

bisa serba singkat mengingat banyak aturan "Jadi secara tidak langsung kita sudah akan
main yangharus ditempuh sekaligusjadwal mengakomodirjanji kampanye pemenang
yang sudah disepakati bersama antara Pern- Pilkada supaya seiring sejalan. Nanti APBDitu
prov dan DPRDJawaBarat. akan seiring dengan kepentingan pusat, peme-
Pihaknyamengakuprogram-program guber- nang Pilkada dan hasil pembahasan Musren-

nur terpilih meman.gharus sudah mulai dima- bang," ujar dia. (B.81)**
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