
Catatan Berita/Putri Oktaviani/UJDIH Perwakilan Provinsi Gorontalo 2022 1 

 

Tidak Ada Dalam APBD Induk, Hamza Pertanyakan Pembangunan Studio Ceria 
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Gorontalopost.id – Belum lama ini, dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

Perubahan (APBDP), Wakil Ketua II DPRD Gorut, Hamzah Sidik dengan tegas memberikan peringatan 

tentang dugaan adanya pelanggaran prosedur dalam penganggaran program. 

“Itu kan tidak ada dalam APBD induk kita, nah kenapa tidak ada dalam APBD induk, namun 

dilaksanakan” kata Hamzah. Lebih lanjut, untuk meminta kejelasan atas pelaksanaan program tersebut, 

Hamzah kemudian melanjutkan pertanyaannya kembali kepada pihak Transparansi Pengelolaan 

Anggaran Daerah (TAPD), mengapa mereka begitu berani untuk melaksanakan program tersebut, 

padahal jelas tidak ada dalam APBD induk. “Itu gimana, boleh bikin dulu, induk kosong,” tanya 

Hamzah. 

Hamzah menegaskan agar hal-hal seperti itu jangan sampai menjadi perbincangan. Pasalnya Anggota 

Legislatif  Golkar tersebut menegaskan bahwa di masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) 

ada perencanaannya. “Ada perencanaan kan di masing-masing dinas, disitu semuanya disusun 

kemudian disatukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian dan Pengembangan Daerah 

(BAPPEDA). Lalu kapan dilaksanakan” tegasnya. 

Jawaban yang diberikan oleh pihak TAPD sungguh mengejutkan, bahwa program tersebut dilaksanakan 

pada bulan April dan dimasukan dalam pergeseran. 
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Oleh Hamzah hal tersebut sangat disesalkan karena sebuah program yang tidak masuk dalam sebuah 

perencanaan apalagi tidak terdaftar dalam APBD induk langsung dilaksanakan. “Jangan gitu dong, dan 

ini menjadi sebuah catatan ya pak Sekda, kedepan jangan begitu lagi” ujarnya. 

Olehnya kedepan, pihak DPRD berharap agar dalam melaksanakan program, pihak eksekutif tiba saat 

tiba akal. “Jangan semuanya dianggap gampang, DPRD objektif juga kalau bicara soal daerah” 

tandasnya. 

Peringatan itu disampaikan langsung kepada Sekda Gorut, Suleman Lakoro, yang juga ketua TAPD 

Gorut, terkait adanya program pengadaan studio ceria termasuk peralatannya. Menurut Hamzah, 

sepengetahuan dia, program studio tersebut, tidak termasuk dalam APBD Gorut. 

Sumber Berita:   

Gorontalopost.id, Tidak Ada Dalam APBD Induk, Hamza Pertanyakan Pembangunan Studio Ceria 

<https://gorontalopost.id/2022/11/08/tidak-ada-dalam-apbd-induk-hamza-pertanyakan-

pembangunan-studio-ceria-2/ [diakses pada tanggal 8 November 2022].  

Catatan: 

1. Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mengatur bahwa: 

a. pasal 1, pada: 

1) angka 8 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,  selanjutnya disebut 

APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah; 

2) angka 15 menyatakan bahwa  Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih; dan 

3) angka 16 menyatakan bahwa Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang 

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;  

b. pasal 3, pada: 

1) ayat (3) menyatakan bahwa APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

2) ayat (4) menyatakan bahwa APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, 

pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi; dan 

3) ayat (6) menyatakan bahwa Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang 

menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan 

dalam APBD. 
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c. pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat 

Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut: 

1) huruf a menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD; 

2) huruf b menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; 

3) huruf c melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah; 

4) huruf d melaksanakan fungsi bendahara umum daerah; dan 

5) huruf e menyusun laporan keuangan yang merupakan per-tanggungjawaban pelaksanaan 

APBD. 

d. pasal 16, pada: 

1) ayat (1) menyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang 

ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah; 

2) ayat (2) menyatakan bahwa APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan 

pembiayaan; 

3) ayat (3) menyatakan bahwa Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana 

perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah; dan 

4) ayat (4) menyatakan bahwa Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis 

belanja. 

e. pasal 19, pada: 

1) ayat (1) menyatakan bahwa Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja 

Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan 

Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya; 

2) ayat (2) menyatakan bahwa Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan 

pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai; 

3) ayat (4) menyatakan bahwa Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) dan (2) 

disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD; dan  

4) ayat (5) menyatakan bahwa Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan 

kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya. 

f. pasal 28, pada: 

1) ayat (3) menyatakan bahwa Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan 

keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan 

prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi : 

a) huruf a perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD; 

b) huruf b keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit 

organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja; dan 
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c) huruf c keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus 

digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. 

2) ayat (4) menyatakan bahwa Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan 

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam 

rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran 

3) ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum 

tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. 

g. pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan 

peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa 

laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 

6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur 

bahwa: 

a. pasal 1, pada: 

1) angka 2 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan 

yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah; dan  

2) angka 4 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda; 

b. pasal 23, pada: 

1) ayat (1) menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan 

Pendapatan Daerah; 

2) ayat (3) menyatakan bahwa APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, 

alokasi, distribusi, dan stabilisasi; dan 

3) ayat (4) menyatakan bahwa APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan 

peraturan perutndang-undangan. 

c. pasal 89 ayat (2) menyatakan bahwa Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 

d. pasal 112, pada: 

1) ayat (1) menyatakan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah 

disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada 

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal 

persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD untuk dievaluasi sebelum 

ditetapkan oleh bupati/wali kota; dan  

2) ayat (2) menyatakan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan 

rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai 

dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD. 

e. pasal 167, pada: 

1) ayat (1) menyatakan bahwa Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 

(satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 161 ayat (2) huruf e; dan 
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2) ayat (2) menyatakan bahwa Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam 

APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen). 

f. pasal 175 ayat (1) menyatakan bahwa  PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan 

APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD yang 

telah disempurnakan oleh kepala SKPD. 

g. pasal 176 menyatakan bahwa Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disusun 

oleh PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah. 

h. pasal 177 menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang 

perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas 

dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September 

tahun anggaran berkenaan. 

i. pasal 178 ayat (1) menyatakan bahwa Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD 

dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan 

Perda tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

j. Pasal 179 ayat (1) menyatakan bahwa Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda 

tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) 

bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir. 

 

 

 

 


