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Komitmen Pemkot Pontianak Kebut Implementasi P3DN 

Pontianak (10/6) – Sebagai komitmen terhadap implementasi P3DN, Pemerintah Kota Pontianak 

lakukan aksi afirmasi P3DN melalui Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri kepada 

seluruh lini Organisasi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Dengan 

mendaulat BPKP sebagai narasumber, diharapkan seluruh OPD dapat melakukan percepatan 

terhadap implementasi P3DN guna turut memacu pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak. 

“Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dalam skala lokal akan menjadi daya dorong 

peningkatan usaha dari para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi,” 

demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kota Pontianak Mulyadi membuka kegiatan Sosialisasi 

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak pada Jumat, 

10 Juni 2022 di Aula Sultan Syarief Abdurrachman, Kantor Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat. 

Dalam kesempatan tersebut, Sekda menuturkan bahwa P3DN tersebut secara otomatis akan 

memberikan penambahan laju pertumbuhan dan perbaikan ekonomi masyarakat di Kota Pontianak. 

“Selain sebagai dorongan jumlah industrialisasi buatan indonesia, P3DN juga dimaksudkan untuk 

menjadi daya pacu pertumbuhan ekpnomi rakyat di masa transisi pandemi ke endemi,” ujar Sekda. 

Sebagai bentuk komitmen terhadap kesuksesan P3DN di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, pada 

Bulan Maret 2022, Pemerintah Kota Pontianak telah membentuk Tim Peningkatan Penggunaan 

Produksi Dalam Negeri (TP3DN), yang bertugas untuk memetakan produk-produk asli daerah atau 

lokal, sehingga dapat dioptimalkan penggunaan produknya untuk kebutuhan pengadaan barang dan 

jasa bagi Pemerintah Kota Pontianak dan pemberdayaan UMKM dan Koperasi. 

Dalam lingkup kecil pun, Sekda menyampaikan dapat diterapkan melalui pengadaan konsumsi 

kegiatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.  

Senada dengan Sekda, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat yang dalam hal ini diwakili 

oleh Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Jonchon Samosir 

mengungkapkan P3DN bertujuan untuk memberdayakan Industri dalam negeri dan memperkuat 

struktur Industri. Adapun lingkup P3DN tersebut meliputi, kewajiban penggunaan Produk Dalam 

Negeri, upaya peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri oleh badan usaha swasta dan 

masyarakat; TKDN; tim peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri; pembinaan dan pengawasan; 

dan penghargaan atas penggunaan Produk Dalam Negeri. 

Lebih lanjut, Jonchon dalam paparannya juga menyampaikan Intruksi Presiden terhadap Pemerintah 

Daerah untuk turut menyukseskan P3DN. Di antaranya seperti dengan membentuk Tim P3DN di 

lingkup Pemda dan merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan pengadaan barang atau jasa 

pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri di K/L dan pemerintah daerah.  

“Bagi Para Gubernur, Wali Kota dan Bupati, diminta untuk menambahkan layanan pendaftaran bagi 

pelaku usaha sebagai penyedia barang/jasa pemerintah (SPSE dan SiKAP) pada mal pelayanan publik 



 

 

daerah, termasuk layanan konsultasi pendaftaran sebagai merchant pada penyelenggara 

perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE),” ujar Jonchon. Tak hanya itu, pimpinan daerah juga 

diminta untuk mendorong percepatan produk dalam negeri dan/atau produk UMKM/ Koperasi pada 

masing-masing daerah untuk tayang dalam katalog lokal atau toko daring dan memerintahkan OPD  

untuk belanja PDN melalui katalog lokal atau toko daring. 

Dalam kesempatan tersebut, Jonchon juga menyampaikan peran BPKP melakukan pendampingan 

untuk memastikan kepatuhan belanja produk dalam negeri oleh K/Ldan Pemerintah Daerah. Dimana, 

untuk Pemkot Pontianak sendiri, masih ada OPD-OPD yang belum terinput secara optimal terkait 

implementasi P3DN di unit kerjanya. Sehingga masih banyak OPD-OPD yang prosentasi 

implementasinya masih rendah.  

Oleh karena itu, Jonchon mengimbau kepada seluruh OPD untuk secara intens melakukan up-date 

data implementasi P3DNnya ke aplikasi Siswas-P3DN yang telah diinisiasi oleh BPKP. Sehingga data 

tersebut dapat secara berkala dilaporkan progressnya kepada Presiden.  

Sekretaris Daerah Kota Pontianak Mulyadi mengungkapkan sosialisasi P3DN ini sebagai bentuk 

perwujudan aksi afirmasi Pemkot Pontianak untuk turut menyukseskan P3DN. Sekda berharap, upaya 

ini dapat menjadi wujud tanggung jawab secara kolaboratif Pemkot Pontianak untuk mendorong 

percepatan pertumbuhan ekonomi yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat.  
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