Hadiri Hari Jadi Toraja Utara, Plt Gubernur: 400 Miliar Anggaran Masuk Ke Torut

Sumber gambar: https://www.sulselsatu.com/
SULSELSATU.com, TORAJA UTARA – Plt Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman
Sulaiman menghadiri hari Jadi Kabupaten Toraja Utara ke-13 secara virtual, Rabu,
(21/07/2021).
Kegiatan ini dilaksanakan secara hibrid dan sederhana mengangkat tema: Menyonsong Masa
Depan Toraja Utara yang Mandiri, Berbudaya, Berdaya Saing dan Disiplin.
Pada kesempatan ini, tiga fokus yang menjadi penyampaian dari Sudirman Sulaiman, yakni
kesehatan dan Covid-19, infrastruktur, wisata dan pendidikan di Toraja Utara.
Andi Sudirman Sulaiman menyebutkan, bahwa Pemerintah Provinsi sebagai wakil dari
Pemerintah Pusat, selalu mendukung pembangunan di daerah. Di bawah kepemimpinannya,
dirinya mengaku tetap berkomitmen pada visi-misi 2018-2023.
“Itu semua masih komitmen kami, kami melihat Toraja satu kesatuan wilayah. Bagaimana
menjadikan dan membuktikan kepada masyarakat, kita terus membangun dan itu tidak pernah
surut sampai detik ini,” kata Andi Sudirman Sulaiman.
Ia menyebutkan bahwa Alokasi anggaran (APBD, PEN, PHJD) Provinsi Sulsel sektor
infrastruktur di Kabupaten Toraja Utara dari kurung waktu 2019 hingga 2021 sebanyak Rp 356
Miliar.
“Kurang lebih Rp 400 miliar terkucur selama 3 tahun terakhir, 2019-2021. Hal ini mengingat
rencana strategis untuk konektivitas Batusitanduk – Sadan, Bua- Rantepao, Palopo – Pantilang
– Rantepao serta pembangunan kawasa wisata Toraja Utara.
Infrastruktur jalan ini menjadi penting guna meningkatkan akses dan perekonomian
masyarakat yang juga mendukung sektor kepariwisataan di Toraja Utara. Infrastruktur terus
digalakkan.

Untuk tahun 2022 tetap akan dilanjutkan untuk akses strategis ini. Mengingat dua wilayah,
yakni Toraja dan Luwu Raya terhubung.
Belajar dari pengalaman, tahun lalu terputusnya jalur eksisting Palopo-Toraja, menekan
distribusi barang dan jasa. Berdampak pada penekananan 40 persen perekonomian di Toraja
Utara.
“Itulah kami bedah dengan membuka akses yang fungsional tahun depan. Jadi saya memilih
tiga akses itu, satu jalur melalui APBD yakni Batusatanduk-Saddang, satu jalur melalui BuaRantepao itu kita intervensi melalui APBN, satu jalur Palopo – Pantilang – Toraja Utara
melalui intervensi bantuan keuangan,” jelas Sudirman Sulaiman.
“2022 tetap kita akan lanjutkan untuk akses strategis ini mengingat dua Toraja terhubung Luwu
Raya tertekan dalam pendistribusian barang dan Jasa sejak jalan Ruas Nasional terputus,”
tegasnya.
Kata, Sudirman Sulaiman, dibutuhkan koordinasi dari kepala daerah kabupaten/kota untuk
melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi terkait program apa yang akan dilakukan,
demikian juga dukungan yang dapat diberikan.
“Kami berharap bersama Bupati dan Wakil Bupati Torut, DPR-RI, DPRD Provinsi dan
kabupaten, bahu-membahu dalam mewujudkan Toraja Utara berkearifan lokal wisata dan
aksesibilitas tinggi menuju andalan Sulsel ke depan,” pungkasnya.
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Catatan:
-

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
o Pasal 281
(1) Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan oleh

Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah yang lain.
(2) Hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bagi hasil pajak dan nonpajak antar-Daerah;
b. pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai konsekuensi dari kerja
sama antar-Daerah;
c. pinjaman dan/atau hibah antar-Daerah;
d. bantuan keuangan antar-Daerah; dan

e. pelaksanaan dana otonomi khusus yang ditetapkan dalam UndangUndang.

-

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
o Pasal 1 angka 4
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
o Pasal 23
▪

Ayat (1)
APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan
kemampuan Pendapatan Daerah.

▪

Ayat (2)
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD

o Pasal 24
▪

Ayat (1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam
bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

▪

Ayat (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas: a. Pendapatan Daerah; dan
b. penerimaan Pembiayaan daerah.

▪

Ayat (3) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. Belanja Daerah; dan
b. pengeluaran Pembiayaan daerah

▪

Ayat (4) Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana Penerimaan
Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap
sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan
perLrndangundangan.

▪

Ayat (5) Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rencana Pengeluaran

Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan
Daerah dalam jumlah yang cukup.
▪

Ayat (6) Setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

▪

Ayat (7) Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bruto dalam
APBD.

o Pasal 26
APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu)
tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara

