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DISCLAIMER

manuelo-pro.deviantart.com

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam beberapa tahun terakhir ini memberikan 

penilaian disclaimeri terhadap laporan keuanganii Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku. 

BPK tidak menyatakan pendapatnya menyangkut laporan keuangan Pemprov tersebut.

Penilaian disclaimer atas laporan keuangan Pemprov bukan baru pertama kali terjadi 

dalam tahun 2013 ini, tetapi sudah 3 (tiga) tahun sejak 2011 yang lalu. Kondisi ini tentu saja 

sangat mempermalukan Provinsi Maluku yang kaya akan potensi sumber daya alam, tetapi 

sumber daya manusianya belum mampu secara optimal dan maksimal mengelola keuangan 

daerahiii sehingga keluar dari posisi disclaimer tersebut.

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Maluku yang 

dipimpin oleh mantan orang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Mardin 

Simanjuntak ternyata belum memberikan jaminan keluar dari penilaian tersebut.

Mardin Simanjuntak yang diangkat menduduki posisi tersebut kala pemerintahan 

Karel Albert Ralahalu sebagai Gubernur Maluku saat itu, ternyata tidak mampu melakukan 

perubahan atas pengelolaan keuangan daerah. Salah satu item penyebab penilaian laporan 

keuangan Pemprov masih disclaimer, karena Provinsi Maluku tidak transparan dan 

akuntabilitasiv dalam pengelolaan keuangan daerah, ketidakpamahaman Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD)v dalam membuat laporan keuangan, masih minimnya pengetahuan 

dalam pengelolaan keuangan daerah, lemahnya pengawasan dari Sekretaris Daerah (Sekda)

maupun dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku sendiri.

Sangat ironis memang jika kondisi seperti ini terus dipertahankan. DPRD sebagai 

lembaga representatif rakyat yang diharapkan bisa berbuat banyak, justru tidak memiliki 

taring untuk bersuara dan memberikan gerakan presure bagi pihak eksekutif.

DPRD hanya mau berbicara ketika itu menyangkut dengan kepentingan politik 

mereka. Buktinya, Pada tahun 2012 lalu ketika BPK juga memberikan penilaian disclaimer

pada laporan keuangan Pemprov dan DPRD berjanji akan membentuk Panitia Khusus 

(Pansus), nyatanya janji hanya tinggal janji, hingga kini Pansus yang rencananya akan 

mengkaji dan menganalisa laporan keuangan tersebut justru tidak terbentuk.
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Penilaian disclaimer juga terjadi di tahun 2013 ini. Andaikan saja saat pansus tersebut 

terbentuk dan DPRD memberikan perhatian serius mengawasi kinerja dari SKPD-SKPD 

dilingkup Pemprov maka kemungkinan posisi laporan keuangan Pemprov mungkin saja bisa 

mengalami perubahan ke Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)vi dan sebagainya.

Caretaker Gubernur Maluku, Saut Situmorang sudah harus mengambil sikap dan 

mencari solusi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pemerintahan 

yang good governance harus dilakukan mulai dari pimpinan yang tertinggi, Sekda, 

Inspektorat maupun BPPKAD yang dikordinasikan bersama dengan seluruh SKPD di 

jajarannya di bawah, agar dapat mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.

Walaupun Caretaker Gubernur Maluku, Saut Situmorang telah berjanji akan 

memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan Pemprov tersebut, tetapi janji terus harus juga 

dibarengi dengan komitmen yang kuat dari BPPKAD maupun dengan instansi terkait lainnya 

termasuk DPRD Maluku dalam memberikan pengawasan secara ketat.

Ini tantangan bersama yang harus dihadapi secara bersama oleh eksekutif maupun 

legislatif yang ditunjang dengan kerja yang optimal, maksimal, profesional, akuntabel dan 

transparan dari seluruh SKPD yang mengelola keuangan Pemprov, agar tahun berikutnya 

laporan keuangan Maluku tidak lagi mengalami disclamer, karena itu akan berdampak pada 

tata kelola pemerintahan yang tidak bersih dan berwibawa.

Sumber Berita :

Siwalima, 01 November 2013

                                                          
i Disclaimer Of Opinion, penolakan pemeriksaan ulang; pernyataan akuntan publik menolak 
memberikan pendapat atas laporan keuangan yang telah diperiksa karena adanya ketidakpuasan atau 
hal-hal lain.
ii Laporan Keuangan,  bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 
31, dan Pasal 32 Undang-Undang Noor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) 
dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara [vide: UU No. 15/2004, Pasal 1 angka 9].
iii 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].
iv 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.
v 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.
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vi 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.


