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Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Barat (SBB) berencana dalam tahun 

ini akan menggunakan Sistim Aplikasi Keuangan yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah 

(SIMDA)i. Hal tersebut digunakan sebagai buntut evaluasi terhadap sistim keuangan daerahii

yang masuk dalam opiniiii yang Disclameriv.

Hal ini disebabkan karena pengawasan yang makin ketat tidak seperti dulu, karena 

itu di SBB dalam tahun ini mencoba untuk menerapkan SIMDA. Jadi Pemkab SBB sudah 

mengeliminir berbagai kelemahan yang terjadi. Semoga di Tahun 2014 Pemkab SBB bisa 

mendapat predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)v. Hal tersebut dikemukakan 

oleh Wakil Bupati SBB, Muhammad Husni kepada Siwalima di Piru pekan kemarin usai 

membuka Kegiatan Rapat Pemuktahiran Data Tindak Lanjut Pengawasan Intern Pemerintah.

Upaya untuk  keluar dari opini disclaimer, diakuinya, masih merupakan  sebuah 

“pekerjaan rumah” bagi Kabupaten SBB. Tapi kedepan dengan mengelola keuangan secara 

baik hingga pada pertanggung jawaban keuangan dalam pemeriksaanvi Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK), sudah harus memenuhi kriteria sehingga dapat meraih opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP)vii.  Tahun ini ada beberapa Kabupaten yang sudah memenuhi opini 

WDP sementara yang lain masih disclaimer. Ini merupakan beban bagi Pemkab SBB untuk 

kedepan bisa mengikuti jejak Kabupaten yang masuk ketegori opini WDP.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Aset Daerah 

(DPPKAD) Kabupaten SBB, Dirk. R. Rumalatu kepada wartawan di ruang kerjanya, 

mengungkapkan, pelaporan Kabupaten SBB yang mengalami disclaimer merupakan 

penyebab dari ketidakpedulian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)viii terhadap pelaporan 

keuangannya. Yang disampaikan dalam pelaporan keuangan SKPD hanya berupa, Surat 

Pertanggungjawaban (SPJ) dan Buku Kas Umum (BKU) tanpa mengikutsertakan Catatan 

Laporan Keuanganix, Laporan Realisasi Anggaranx, dan Neracaxi. Menurut Dirk. R. 

Rumalatu, selama ini SBB disclaimer ini karena neraca. Neraca ini juga berhubungan 

dengan belanja modal, dan belanja modal terkait dengan pengadaan yang ada pada SKPD 
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besar seperti Dinas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora), Dinas Pekerjaan 

Umum (PU), Perikanan, Perhubungan dan itu tidak disampaikan secara akurat di lapangan.

Ditahun 2013 ini, menurut Dirk. R. Rumalatu, Pemkab SBB akan mengaplikasikan 

SIMDA diberbagai instansi atau SKPD. Penggunaan SIMDA sendiri untuk membantu SKPD 

dalam melakukan pelaporan keuangan secara praktis yang dibatu oleh sebuah program 

aplikasi.

Dirk. R. Rumalatu menyatakan bahwa pihaknya berusaha dalam Tahun 2013 ini 

seluruh bidang teknis harus dilengkapi dengan SIMDA. Fungsi SIMDA sendiri untuk 

mempermudah pelaporan yang dilakukan oleh SKPD apabila SKPD secara taat  menginput 

data yang dibutuhkan. Memperpendek rentan kendali mulai dari proses Surat Perintah 

Membayar (SPM)xii sampai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)xiii. Selain itu, SIMDA 

juga dapat menjawab laporan mingguan, bulanan, dan tahunan dalam waktu singkat.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi berbagai kekurangan yang dimiliki, tahun ini 

Kabupaten SBB menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

sebagai pendamping untuk menerapkan Aplikasi SIMDA dalam setiap pelaporan keuangan.

Menurut  Dirk. R. Rumalatu, pendampingan BPKP merupakan sebuah cara yang digunakan 

untuk membantu Pemkab SBB dalam berbagai pelaporan keuangan, termasuk saat pelaporan 

keuangan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Menurutnya, ada surat resmi dari 

BPKP untuk bagaimana mereka turun melihat SKPD dalam penggunaan Dana Alokasi 

Khusus (DAK) Tahun 2012. Dengan catatan bahwa pada saat BPK melakukan pemeriksaan 

atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)xiv Kabupaten SBB, BPKP sudah 

mempersiapkan seluruh laporan dan dokumen yang diperlukan.

Berbagai kelemahan khususnya yang berhubungan dengan Sumber Daya Manusia 

(SDM) khusus pada pengelolaan keuangan daerah, akan diatasi dengan Bimbingan Teknis 

Pelaporan Keuangan pada seluruh Bendaharaxv dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)xvi

yang ada di Kabupaten SBB. Dengan begitu, seluruh kegiatan dan program serta aplikasi 

yang dilakukan diharapkan dapat membantu pemerintah Kabupaten SBB bangkit dari opini 

disclaimer pada pelaporan keuangan.

Sumber Berita :

Ambon Ekspres, 01 Oktober 2013; dan

Siwalima, 01 Oktober 2013.

                                                          
i Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), adalah salah satu upaya dalam rangka memenuhi 

kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat dan terpadu untuk menunjang proses administrasi

pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam perumusan 

kebijakan.
ii 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].
iii Opini, pernyataan profesional adalah kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan; Pernyataan atau pendapat professional yang merupakan kesimpulan 
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pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 

kriteria (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (Adequate 

Disclosures), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas Sistem Pengendalian 

Intern.
iv Opini Pernyataan Menolak Memberikan Opini (Disclaimer of Opinion), Pemeriksa tidak menyatakan 

pendapat atas laporan keuangan, karena bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan.
v Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion), pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan 

bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar: dalam semua hal yang material, posisi 

keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan.
vi 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. 
vii Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion), pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan 

bahwa laporan keuangan entitas yang diperikasa menyajikan secara wajar : dalam semua hal yang material, 

posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum 

di Indonesia.
viii 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.
ix Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), 1. penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam 

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas, catatan atas laporan keuangan juga mencakup 

informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang 

diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan yang 

diperlukan untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan yang wajar; 2. laporan yang menyajukan 

informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisa atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan 

Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
x Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan selama satu periode pelaporan.
xi Neraca, laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yang meliputi aset, utang, dan 

ekuitas dana pada tanggal tertentu.
xii Surat Perintah Membayar (SPM), dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 

Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain 

yang dipersamakan.
xiii Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), surat perintah yang diterbitkan KPPN selaku Kuasa Bendahara 

Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
xiv 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.
xv Bendahara, setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, 
menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
xvi Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas 

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 1 Angka 7 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah).


