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Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buru Selatan, Zainuddin Booy 

menegaskan, pihaknya akan menelusuri penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD)i Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru Selatan (Bursel) yang 

mengakibatkan keuangan pemerintah daerah mengalami defisit sebesar Rp7 Miliar. Hal 

tersebut dikemukakannya kepada Ambon Ekspres diruangan kerjanya.

Menurut Zainuddin Booy, Anggaran Pemkab Bursel dikelola berbasis kinerja. Bila 

terjadi defisitii disatu sisi tapi disisi yang lain terjadi surplusiii. Diharapkan diakhir tahun 

anggaran nanti, pengelolaan keuangan daerahiv itu surplus atau melebihi target yang 

dianggarkan dalam APBD Tahun 2013. Bila demikian, otomatis pengelolaan dan penggunaan 

anggaran di Bursel berjalan dengan baik. Tetapi sebaliknya, menurut Zainuddin Booy, jika 

dipertengahan tahun anggaran terjadi defisit keuangan berarti ada sistim dan kinerja serta 

pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)v yang tidak baik dan perlu 

ditinjau. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan adalah penyerapan anggaran yang dilakukan 

oleh setiap SKPD.

Bila dalam pengelolaan keuangan terjadi defisit anggaranvi, maka hal yang perlu 

dipertanyakan adalah perencanaan yang dibuat tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Kalau terjadi defisit karena ada penyalagunaan, maka akan terlihat ketika dilakukan 

pemeriksaan (audit)vii oleh inspektorat serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena 

itu DPRD Bursel akan tetap mengawal hal ini. Jika, benar maka akan ditelusuri apa yang 

menyebabkan keuangan Pemkab Bursel mengalami defisit.

Sementara itu, Asisten I Pemkab Bursel, Bernadus Waimesse mengatakan, defisit 

anggaran yang terjadi dalam pemerintahan ada 2 (dua) yakni defisit terbuka dan defisit 

tertutup. Hanya saja, yang terjadi di Pemkab Bursel apakah terbuka atau tertutup semuanya 

akan dilihat dan harus diketahui oleh semua pihak termasuk pers.



Seperti diberitakan koran ini sebelumnya, APBD Bursel mengalami defisit anggaran 

sebesar Rp7 Miliar. Hanya saja hal ini dibantah oleh Bupati Bursel Tagop Sudarsono, yang 

menyatakan defisit hanya sebesar Rp3,3 Miliar.
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i APBD, 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 

disetujui oleh DPRD; 2. suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah 

tentang APBD.
ii Defisit, selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan, dimana belanja lebih 

besar dari pendapatan.
iii Surplus, selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan, dimana pendapatan 

lebih besar dari belanja.
iv Pengelolaan Keuangan Daerah, keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
v Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang 

bertanggungjawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri 

dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, desa, dan satuan polisi pamong praja 

sesuai dengan kebutuhan daerah.
vi Defisit Anggaran Daerah, selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah, dimana belanja 

daerah lebih besar dari pendapatan daerah.
vii Pemeriksaan, proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, 

dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan 

keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.


