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Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru Selatan (Bursel) telah menetapkan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bursel Tahun 2014 untuk pendapatan

daerah sebesar Rp507 milyar dengan realisasi sebesar Rp498 milyar, belanja daerah

ditetapkan Rp548 miliar, terealisasi sebesar Rp451 milyar atau 82,22 persen. “Pemkab Bursel
telah menetapkan Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi,

Pengelolaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Untuk pembiayaan netto daerah

meliputi, penerimaan pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp455,35 milyar dan

pengeluaraan Rp3,67 miliar dengan realisasi Rp2,6 miliar,” jelas Bupati Bursel, Tagop
Sudarsono Soulissa dalam menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Tahun 2014 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bursel, yang berlangsung di

dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD La Hamidi, dan dihadiri Sekretaris

Daerah (Sekda) Mahmud Souwakil, serta sejumlah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD), Selasa (14/4).

Menurut Tagop Sudarsono Soulissa, pelaksanaan APBD memiliki peran strategis

dalam mendorong peningkatan kualitas penduduk, kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan

ekonomi, turunnya angka kemiskinan dan pengangguran. Dalam Pelaksanaan program dan

kegiatan pembangunan Tahun 2014, kata Bupati, sumber daya masyarakat Bursel telah

mendapat perhatian utama dari pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari pengalokasian belanja

langsung untuk bidang urusan pendidikan dan kesehatan. Belanja langsung yang dialokasikan

untuk bidang pendidikan Tahun 2014 sebesar Rp39,24 milyar dengan realisasi Rp34,15

milyar atau 87,02 persen. terutama diarahkan dalam rangka menunjang program pendidikan

anak usia dini. Untuk sektor pendidikan, lanjut Tagop Sudarsono Soulissa, menunjukan

kinerja yang semakin baik pada Tahun 2014, yang tercermin dari peningkatan berbagai

indikator pendidikan. “Angka partisipasi sekolah untuk kelompok umum 7-12 tahun, 13-15

tahun dan 16-18 tahun juga meningkat pada Tahun 2014, yang menandakan siswa usia

sekolah semakin meningkat,” katanya.
Untuk bidang urusan kesehatan dialokasikan dana sebesar Rp14,32 milyar dengan

realisasi Rp11,68 miliar atau 81,57 persen. Anggaran itu dimanfaatkan untuk program obat
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dan pembekalan kesehatan, upaya kesehatan masyarakat, promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, pengadaan,

peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit serta program pemeliharaan

sarana dan prasarana rumah sakit.

Sumber Berita :

Harian Siwalima, 18 April 2015

Catatan :

 Menurut Pasal 1 Butir 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah

suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

 Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam

APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan

tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan

dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

 APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD

merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah

dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.

 Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan

dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang

ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah,

maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan

pengawasan keuangan daerah.

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal

69 Ayat (1) diatur bahwa, salah satu kewajiban Kepala Daerah adalah menyampaikan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

 LKPJ memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah. Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran

berakhir. LKPJ kepada DPRD dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pasal 71 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah).


