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DPRD TERIMA LPJ 2015 PEMPROV MALUKU

kpu-bangkabaratkab.go.id

Setelah dibahas beberapa minggu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Maluku akhirnya menerima Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Tahun Anggaran (TA)

2015. Dalam Sidang Paripurna penyampaian kata akhir fraksi di Baileo Rakyat Karang

Panjang Ambon, Jumat (29/7), delapan fraksi menerima LPJ tersebut. Rapat paripurna

dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Maluku, Said Mudzakir Assagaf didampingi Wakil Ketua

DPRD Maluku, Elviana Pattiasina, dan dihadiri oleh 30 Anggota DPRD. Rapat Paripurna

tersebut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua bersama Pimpinan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam penyampaian kata akhir, hampir semua fraksi mengapresiasi capaian yang

diperoleh Pemprov Maluku atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Provinsi Maluku TA 2015. Namun, ada banyak catatan yang diberikan mengenai kinerja

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang seharusnya turut menyumbang naiknya

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bank Maluku bahkan pada Tahun 2015 tidak memberikan

kontribusi apapun pada sektor pendapatan.

Fraksi Nasdem dalam kata akhir fraksi yang dibacakan oleh Sekretaris Fraksi, Samuel

Letelay mengharapkan Gubernur Maluku, Said Assagaff memberikan perhatian khusus

terhadap perkembangan BUMD seperti Bank Maluku dan Dok Perkapalan Wayame. Fraksi

Nasdem juga meminta Gubernur serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memberi

perhatian khusus terhadap penyelesaian masalah repo saham yang merugikan Bank Maluku

senilai Rp262 milyar.

Fraksi Pembangunan Bangsa (FPB) dalam kata akhir fraksinya, Nurlela Salampessy,

menyampaikan bahwa BUMD masih bersifat konservatif yakni masing-masing mencukupkan

diri dengan rencana kontribusi yang kurang signifikan. Target PAD bahkan tidak sebanding

dengan suntikan dana yang diberikan Pemprov Maluku dalam APBD. Bahkan dalam kurun

waktu dua tahun terakhir, belum ada langkah-langkah signifikan yang diambil Pemprov

untuk menyehatkan BUMD, terutama BUMD yang memiliki kinerja buruk khususnya Bank

Maluku-Malut.
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FPB meminta adanya penataan manajemen pengelolaan perbankan yang profesional,

melakukan ekspansi pengembangan produk yang berdaya saing serta dapat membuka peluang

bagi usaha kecil dan menengah. Sementara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai

Pemprov Maluku yang dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami Penurunan PAD

membuktikan kebijakan fiksal Pemprov yang semakin memburuk. PAD yang disepakati

dalam ABPD Tahun 2015 sebesar Rp612 miliar hanya dapat dicapai Rp390,8 miliar atau

63,86 persen. Fraksi PKS berpendapat bahwa tidak tercapainya PAD disebabkan karena

penerimaan yang ditetapkan tidak rasional dan meminta agar dalam merencanakan PAD

kedepannya perlu dilakukan peningkatan pajak dan retribusi dari sektor pariwisata.

Sumber Berita :

Harian Siwalima, 30 Juli 2016

Catatan :
1. Pendapatan asli daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:

a. PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai

pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

c. PAD bersumber dari:

1) Pajak Daerah;

2) Retribusi Daerah;

3) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

4) lain-lain PAD yang sah.

d. Lain-lain PAD yang sah meliputi:

1) hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;

2) jasa giro;

3) pendapatan bunga;

4) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan

5) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan

barang dan/atau jasa oleh Daerah.

e. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang

berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci

menurut objek pendapatan yang mencakup:

1) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;

2) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN; dan

3) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok.
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2. Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah berserta perubahannya, terdiri atas:

Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

a. pendapatan asli Daerah meliputi:

1. pajak daerah;

2. retribusi daerah;

3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

3. Undang-Undang No 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah:

a. Tujuan Perusahaan Daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah

khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin

untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman

serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

b. Modal Perusahaan Daerah terdiri untuk seluruhnya atau untuk sebagian dari kekayaan Daerah

yang dipisahkan.

c. Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya

menurut peraturan-peraturan yang mengatur pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

d. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Daerah dan yang menguasai hajat hidup orang

banyak di Daerah yang bersangkutan diusahakan oleh Perusahaan daerah yang modalnya untuk

seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

e. Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlah anggota dan susunannya

ditetapkan dalam peraturan pendiriannya.

f. Direksi berada di bawah pengawasan Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet atau

badan yang ditunjuknya.

4. Pemeriksaan atas LKPD merupakan salah satu tugas pokok BPK sebagai pelaksanaan amanat

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa

Keuangan.

5. LKPD merupakan pertanggungjawaban kepala daerah, yaitu Gubernur/Bupati/Walikota atas

Pelaksanaan APBD tahun anggaran tertentu. LKPD tersebut disusun dengan menggunakan suatu

sistem akuntansi keuangan daerah dan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

6. Repurchase Agreement (REPO) adalah transaksi penjualan instrumen efek antara dua

belah pihak yang diikuti dengan perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan di
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kemudian hari akan dilaksanakan pembelian kembali atas efek yang sama dengan harga

tertentu yang telah disepakati.


