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BATAMTODAY.COM, Anambas - DPRD Kepulauan Anambas menyetujui Ranperda Pengelolaan 
Keuangan Daerah menjadi Perda. Seluruh fraksi yang ada di DPRD sangat mendukung pembentukan 
Ranperda tersebut, karena tujuannya untuk memperbaiki dan memaksimalkan pengelolaan anggaran 
yang efektif, transparan dan tepat sasaran. 

"Terimakasih atas kerjasama seluruh anggota, komisi ataupun fraksi yang ada di DPRD Kepulauan 
Anambas dalam pembentukan ataupun pembahasan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah. 
Semua tahapan sudah kita lalui bersama untuk itu, saat ini kita butuh persetujuan formal untuk 
menyetujui Ranperda ini menjadi Perda," ucap Wakil Ketua I DPRD Kepulauan Anambas, Syamsil 
Umri, Kamis (24/2/2022). 

Usai mendapat persetujuan formal dari seluruh anggota DPRD yang hadir, Wakil Ketua I DPRD dan 
Wakil Ketua DPRD bersama Bupati Kepulauan Anambas langsung menandatangani draft Ranperda 
tersebut agar sah menjadi Perda. 

Sementara, Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris dalam pendapat akhirnya menyampaikan rasa 
terimakasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD yang turut berpartisipasi dalam membahas 
Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah. 

"Melalui ini bisa kita simpulkan bahwa kita punya tujuan yang sama dalam memperbaiki pengelolaan 
keuangan daerah untuk lebih efektif, lebih maksimal, transparan dan tepat sasaran," ujarnya. 

Selanjutnya, Kata Haris, pihaknya akan mengirimkan draft Perda tersebut kepada Pemerintah 
Provinsi Kepri untuk dilakukan evaluasi. "Kita akan segera mengirim draft ini ke Pemprov Kepri untuk 
evaluasi. Mari kita sama-sama berharap, agar Perda ini segera selesai dan mendapat penomoran. 
Sehingga bisa kita gunakan untuk acuan pelaksanaan ataupun pengelolaan keuangan daerah," 
jelasnya. 

 

Catatan Berita : 

 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD diatur dalam beberapa 
ketentuan perundang-undangan yakni: 
a.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah; 

b.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
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  DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 

 DPRD terdapat baik di lingkup Provinsi maupun kabupaten/kota yang mempunyai fungsi: 
a. Legislasi 
b. Anggaran 
c. Pengawasan 

 DPRD mempunyai wewenang dan tugas, antara lain: 
a.  membentuk peraturan daerah provinsi bersama kepala daerah;   
b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran 

pendapatan dan belanja daerah provinsi/kabupaten/kota yang diajukan oleh kepala daerah;    
c.  melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan 

dan belanja daerah provinsi/kabupaten/kota; 
d. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah 

 Masa jabatan anggota DPRD  adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD yang 
baru mengucapkan sumpah/janji 

 DPRD mempunyai hak untuk: 
a.  interpelasi;   
b.  angket; dan  
c.  menyatakan pendapat 

 a.  Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai 
kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara. 

b. Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah 
daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan 
negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 

c. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan 
kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan 
rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak 
angket. 

 Ranperda atau kepanjangan dari Rancangan Peraturan Daerah adalah merupakan produk hukum 
daerah. Peraturan daerah atau biasa disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang 
dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Pembentukan produk hukum 
daerah ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah. 

 Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan 
daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, 
pengundangan, dan penyebarluasan. 

 Produk hukum daerah bersifat: 
a. Pengaturan, yang dapat berbentuk 

1. Peraturan Daerah atau nama lainnya 
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2. Peraturan Kepala Daerah 
3. Peraturan Bersama Kepala Daerah 

b. Penetapan, berupa keputusan kepala daerah 

 Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

 Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan 
Keuangan Daerah. 

 Rencana keuangan tahunan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dalam bentuk Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD. 

 Keuangan Daerah meliputi:  
a.  hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;  
b.  kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar 

tagihan pihak ketiga;  
c.  Penerimaan Daerah;  
d.  Pengeluaran Daerah;  
e.  kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, 

barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang 
dipisahkan; dan/atau  

f.  kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan 
tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum. 

 APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran 
Daerah. 

 Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili 
Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

 APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang 
menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. 

 APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. 

 Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. 

 APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai 
dengan undang-undang mengenai keuangan negara. 

 APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan 
dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan. 

 APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:  
a. Pendapatan Daerah;  
b. Belanja Daerah; dan  
c. Pembiayaan daerah. 

 Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. 

 Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang 
tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah 
dalam 1 (satu) tahun anggaran. 
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 Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu 

diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perLtndang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 
1 (satu) tahun anggaran. 

 Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran 
yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran 
berikutnya. 


