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PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN BURSEL

BUTUH LANGKAH STRATEGIS

inspektorat.slemankab.go.id

Wakil Bupati Buru Selatan (Bursel) Buce Ayub Saleky mengatakan, pengelolaan dan

pengawasan keuangan daerah membutuhan langkah strategis yang bermuara pada upaya

peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran daerah ini. Hal ini dikemukakan oleh Buce Ayub

Saleky dalam sambutannya ketika membuka Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek)

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bursel, yang digelar oleh Inspektorat

setempat dan dipusatkan di Ruang Pertemuan Kantor Bupati, Selasa (1/4).

Buce Ayub Saleky mengakui, Kabupaten Bursel sebagai kabupaten baru tentu saja

masih banyak memiliki kekurangan maupun kendala, terutama dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya adalah pelaksanaan agenda pembangunan

nasional dalam upaya penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik. Agenda tersebut, lanjut

Buce Ayub Saleky, merupakan upaya untuk mewujudkan keterbukaan, akuntabilitasi,

efektivitas, efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum dan membuka partisipasi

masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian, keterpaduan tugas dan fungsi

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga apa yang menjadi visi dan misi

Kabupaten Bursel dapat terwujud.

Buce Ayub Saleky menyebutkan, beberapa masalah yang masih dihadapi pihak

Pemkab Bursel diantaranya, upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, terbatasnya

pemahaman aparatur terhadap makna pelayanan publik, penerapan standar pelayanan

minimal, akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, rendahnya kemampuan

aparatur dalam menggunakan teknologi komputer, masih adanya prosedur pelayanan yang

berbelit-belit.

Selain itu, lanjut Buce Ayub Saleky, upaya untuk meningkatkan kinerja dan

kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS), penerapan sistem remunerasi dan profesionalisme

birokrasi yang juga masih terbatas dan belum merata, serta sistem reward and

punishment yang menggunakan pendekatan kinerja belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Untuk menunjang hal tersebut, diperlukan upaya untuk menata aspek kelembagaan,
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ketatalaksanaan serta sistem pengawasan dan akuntabilitas, menguatkan kapasitas pemerintah

daerah, memantapkan pencegahan korupsiii dan meningkatkan kualitas penanganan perkara

korupsi.

Hal itu sejalan dengan masih rendahnya tertib administrasi dan efektifitas

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bermuara pada masih rendahnya kualitas

pelayanan dan masih terjadinya berbagai macam penyimpangan dalam pengelolaan keuangan

daerahiii.

Untuk menanggulangi berbagai masalah tersebut, ungkap Buce Ayub Saleky, Pemkab

Bursel terus berupaya meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumber daya aparatur

melalui pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis bagi para PNS, sehingga diharapkan

mampu melakukan perbaikan dan meminimalisir berbagai persoalan yang merupakan

kendala dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih difokuskan pada

pengembangan SDM aparatur, sebagai unsur pelaksana pengelolaan keuangan agar

pelaksanaannya senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku. Diantaranya

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP)iv dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, sehingga opiniv penilaian atas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)vi oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan tidak

menyatakan pendapat atau disclaimervii dapat diperbaiki, dan diharapkan kedepan LKPD

Kabupaten Bursel mendapatkan opini penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP)viii.

Untuk mencapai hal tersebut, menurut Buce Ayub Saleky, dibutuhkan dukungan dan

keseriusan dari seluruh unsur Pimpinan yang ada pada masing-masing Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD)ix, untuk terus berupaya meningkatkan pengetahuan dan

kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan, sehingga cita-cita atau visi

dan misi untuk membangun Kabupaten Bursel yang lebih baik dapat terwujud.

Sumber Berita :

Harian Siwalima, 02 April 2014

i Akuntabilitas, 1. kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga
pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; 2. mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber
daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan
yang telah ditetapkan secara periodik; 3. pertanggungan jawab; 4. asas yang menentukan bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
ii Korupsi, 1. setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonornian negara; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; 2.
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penyelewengan atau penggelapan (uang negara, perusahaan, dsb) untuk kepentingan pribadi, orang
lain, golongan, dan bersifat melawan hukum; tindak pidana korupsi.
iii Keuangan Negara/Daerah, semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta
segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut [vide: UU No. 17/2003, Pasal 1 dan 2].
iv Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sistem pengendalian intern yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
v Opini, pernyataan profesional adalah kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi
yang disajikan dalam laporan keuangan; Pernyataan atau pendapat professional yang merupakan
kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan
yang didasarkan pada kriteria (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (2) kecukupan
pengungkapan (Adequate Disclosures), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
(4) efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
vi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah (LKPP/D), laporan pertanggungjawaban
pemerintah atas pelaksanaan APBN/APBD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
vii Disclaimer Of Opinion, penolakan pemeriksaan ulang; pernyataan akuntan publik menolak
memberikan pendapat atas laporan keuangan yang telah diperiksa karena adanya ketidakpuasan atau
hal-hal lain.
viii Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion), pendapat wajar dengan pengecualian
menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar: dalam semua
hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan.
ix 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.


