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KUALITAS PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN HARUS DI TINGKATKAN

sipkd-kabupaten-magelang.blogspot.com

Pemerintah Provinsi Maluku telah berkomitmen meningkatkan kualitas penataan dan 

pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)i dengan melakukan

langkah-langkah konstruktif. Langkah yang diambil yakni penguatan Sistem Pengendalian Intern

(SPI)ii, pemberlakuan Sistem Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Aset serta 

pertanggungjawaban dan penyusunan laporan keuangan yang terintegrasi dalam program 

SIMDA berbasis komputerisasi.

Untuk meningkatkan Laporan Pertangungjawaban Keuangan Pemprov Maluku, telah di 

buat komitmen pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)iii untuk melaksanakan pacta 

integritas serta pemberlakuan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsiiv, serta 

penguatan birokrasi yang melayani, ungkap Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu dalam 

sambutan tertulis yang dibacakan Asisten II, Ali Sella pada Upacara Focus Group Discution di 

Kantor Gubernur Maluku, Selasa (18/6). 

Dikatakan dalam rangka transparansi dan akuntabilitasv pengelolaan keuangan daerahvi

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Maluku telah menandatangani kerja sama E-Audit

dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai media komunikasi timbal balik antara kedua 

belah pihak secara elektronik guna percepatan akses data guna proses Pemeriksaanvii BPK-RI di 

Maluku. Namun, kerja sama tersebut sampai saat ini belum berjalan secara optimal.

Untuk mengatasi faktor penghambat dan mengoptimalisasikan hasil pemeriksaan 

menurut Gubernur Maluku, pihaknya telah menindaklanjuti sesuai ketentuan perundangan yang 

berlaku. Antara lain melakukan teguran secara tegas kepada para pejabat/pegawai yang belum 

menyelesaikan tanggung jawabnya untuk menindaklanjuti Temuanviii dan Rekomendasiix BPK-

RI. Pihaknya juga telah memerintahkan Inspektorat untuk mengkoordinir Percepatan 

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RIx sebelum batas waktu pelaporan 

berakhir yakni 60 hari terhitung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)xi diterima. Hal ini sudah 
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dilaksanakan dengan BPK Perwakilan Provinsi Maluku atas muatan rekomendasi Laporan 

Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2012.

Karel A. Ralahalu memberikan apresiasi kepada BPK-RI atas hubungan kerja sama 

menyikapi temuan-temuan dan rekomendasi yang sulit ditindaklanjuti pemerintah daerah. Beliau

juga menyampaikan terima kasih atas sambutan BPK untuk proses Pembahasan Tindak Lanjut. 

Momentum ini menjadi nilai yang sangat strategis dalam rangka membantu pemerintah daerah 

untuk percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Sumber Berita :

Siwalima, 19 Juni 2013

                                                          
i Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah (LKPP/D), laporan pertanggungjawaban pemerintah atas 

pelaksanaan APBN/APBD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan 

Catatan atas Laporan Keuangan.
ii Sistem Pengendalian Intern (SPI), suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara 
terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan 
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
iii Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab 
kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, 
dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, desa, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan 
daerah.
iv Korupsi, 1. setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang 
lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara; setiap orang yang 
dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara 
atau perekonomian negara; 2. penyelewengan atau penggelapan (uang negara, perusahaan, dsb) untuk kepentingan 
pribadi, orang lain, golongan, dan bersifat melawan hukum; tindak pidana korupsi.
v Akuntabilitas, 1. kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan 
terlaksana secara efektif; 2. mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang 
dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik; 3. 
pertanggungan jawab; 4. asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara 
negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi 
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
vi Keuangan Negara/Daerah, semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu 

baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban tersebut [vide: UU No. 17/2003, Pasal 1 dan 2].
vii Pemeriksaan, 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.
viii Temuan Pemeriksaan (TP), 1. himpunan dan sintetis dari data dan informasi yang dikumpulkan dan diolah 
selama dilakukan pemeriksaan pada entitas tertentu dan disajikan sescara sistematis dan analistis meliputi unsur 
kondisi, kriteria, akibat, dan sebab; 2. indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan lapangan.
ix Rekomendasi, saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau 
badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
x Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, yang selanjutnya disebut Tindak Lanjut, adalah kegiatan dan/atau 
keputusan yang dilakukan oleh  pejabat untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan (Pasal 1 Angka 3 
Keputusan BPK RI Nomor 1/K/I-XIII.2/3/2012 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan Tindak Lanjut Hasil 
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan).
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xi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan 
oleh tim pemeriksa dan disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD. 


