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SEKDA SAMPAIKAN LPJ DAN NOTA APBD 2015 HASIL AUDIT BPK

jabar.pojoksatu.id

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Ibrahim Umarella

menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Akhir Tahun Anggaran dan Nota

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 dalam Rapat Paripurna

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malteng, Rabu (10/8).

Paripurna LPJ dan Nota Pelaksanaan APBD Tahun 2015 digelar setelah DPRD

melaksanakan Rapat Badan Musyawarah. Dimana, dalam kesempatan Peripurna yang

dipimpin oleh Ketua DPRD, Ibrahim Ruhunussa itu, Sekda memaparkan pendapatan daeah

sebesar Rp1.3 triliun sedangkan belanja sebesar Rp1,3 triliun dan defisit sebesar Rp46,8

miliar. Dikatakan, dari perhitungan APBD tergambar jelas capaian kinerja Pemerintah

Daerah (Pemda) dalam melaksanakan program-program yang terencana dalam APBD

berdasarkan rencana strategis.

LPJ dan pelaksanaan APBD, menurut Sekda Kabupaten Malteng telah diaudit oleh

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan terbukti dari sisi material keuangan dianggap wajar

dan kas sesuai dengan standar akuntansi. Sehingga predikat Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) yang diperoleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malteng akan terus dipertahankan.

Adapun prestasi yang diraih merupakan hasil kinerja semua pihak dan tidak terlepas dari

dukungan DPRD Malteng.

Ketua DPRD berharap eksekutif bekerja lebih maksimal lagi dan dalam pelaksanaan

program agar dilampirkan dengan lokasi kegiatan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada

komisi-komisi. Rapat Paripurna yang dihadiri oleh 22 dari 40 Anggota DPRD tersebut

kemudian ditutup dengan resmi oleh yang bersangkutan.

Sumber Berita :

Harian Ambon Ekspres, 11 Agustus 2016.

Catatan :

1. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
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2. Belanja Daerah adalah Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan.

3. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode

pelaporan.

4. Defisit anggaran daerah, selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

5. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah :

a. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai

sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

b. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara :

1) membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang

dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan

APBN/APBD tahun berjalan;

2) membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan

Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana

Strategis Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKPD.

6. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah laporan pertanggungjawaban

pemerintah atas pelaksanaan APBD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA),

Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Pemeriksaan adalah 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.

8. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan,  pemeriksaan kinerja, dan

pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

9. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion), diberikan dengan kriteria: sistem

pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan

keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai

dengan SAP.


