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

penilaian disclaimeri terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)ii Provinsi 

Maluku. Itu artinya BPK tak dapat menyatakan pendapatnya menyangkut laporan keuanganiii

Pemprov Maluku. Kendati demikian, Pemprov Maluku berjanji akan memperbaiki kinerja 

pengelolaan keuangan tersebut.

Caretaker Gubernur Maluku, Saut Situmorang menyatakan bahwa dirinya bersama 

seluruh jajaran Pemprov Maluku termasuk jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi 

Maluku berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerahiv ini baik itu 

laporan keuangan termasuk juga laporan asetv yang ada di dalamnya. Hal ini diungkapkannya

di ruang kerjanya, usai menerima kunjungan kerja Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR), Senin (28/10).

Menurut Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri 

(Kemendagri) ini, dari waktu ke waktu seputar pengelolaan keuangan, Provinsi Maluku 

masih diberikan opinivi disclaimer dan ini merupakan tantangan untuk sama-sama 

memperbaikinya. Walaupun statusnya hanya sementara di Maluku namun dengan waktu dan 

tugas yang diberikan maka Caretaker Gubernur Maluku, Saut Situmorang akan bahu 

membahu dengan seluruh jajaran maupun dengan seluruh pejabat dan seluruh lembaga 

pemerintahan daerah untuk secara bertahap memperbaiki kinerja, bukan saja untuk 

memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah tetapi juga dalam bidang-bidang lainnya.

Dikatakan, 90 persen wilayah Maluku terdiri dari wilayah laut, dengan jumlah pulau 

sebanyak 1.040 buah pulau dan hanya sebagian kecil saja wilayah yang terdiri dari daratan 

sehingga dengan kondisi geografis seperti itu tentu pengembangan transportasi laut harus 

menjadi prioritas untuk menghubungkan antar pulau yang banyak itu. Hal ini harus menjadi 

tanggung jawab bersama baik Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota 

yang ada di Provinsi Maluku, karena kita tahu sumber daya dan dana lebih banyak 

dikendalikan oleh Pemerintah Pusat khususnya Menteri terkait sehingga sangat beralasan kita 

meminta bantuan dari Kementerian-Kementerian yang bersangkutan dengan mengakomodir 

kegiatan prioritas dalam pembangunan dalam berbagai bidang sehingga mudah-mudahan 
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Menteri terkait dapat memahaminya sehingga mengalokasikan program kerja ke wilayah 

Provinsi Maluku, kata mantan Kapuspen Kemendagri ini.

Sebelumnya, Situmorang dalam sambutan selamat datang berharap agar Komisi XI 

DPR RI ini dapat ikut mendorong Pemerintah Pusat, membantu daerah-daerah dengan 

kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)vii yang masih terbatas untuk 

menjadikan sebagai modal kredit daerah yang durasakan masih begitu besar. Kami berharap 

untuk terus mendorong peningkatan anggaran kredit usaha rakyat sehingga secara efektif 

dapat mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah termasuk juga mendorong 

Pemerintah Pusat, membantu mendorong infrastruktur dan penanaman modal serta investasi 

bagi Maluku sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Andi Timo Pangerang mengatakan, 

kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi guna mengetahui gambaran 

yang begitu jelas mengenai pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan instansi-instansi 

pemerintah pusat yang ada di daerah serta permasalah dan tantangan yang dihadapi.

Sebagaimana kita ketahui salah satu prasyarat percepatan pembangunan daerah dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah percepatan peningkatan investasi. 

Peningkatan investasi ini sangat erat kaitannya dengan kinerja Pemerintah Daerah. Dalam 

kerangka peningkatan kualitas tersebut hendaknya pihak eksekutif dan legislatif daerah se-

hingga perlu memiliki persamaan persepsi akan pentingnya upaya belanja daerah selain 

dukungan infrastruktur, faktor lain yakni Sumber Daya Manusia (SDM) juga sangat penting 

dalam pembinaan dan pengelolaan, keuangan daerah, perbaikan pelayanan birokrasi daerah 

melalui peningkatan kualitas SDM-nya.

Selain itu, dalam rangka mempercepat pembangunan di daerah, jelasnya, setiap 

pemerintah daerah harus mempromosikan keunggulan yang dimiliki daerah, misalnya 

perjuangan Maluku sebagai lumbung ikan nasional dan jika daerah ini fokus 

mengembangkan ekonomi daerahnya. Kunjungan kerjanya ini untuk mendapatkan gambaran 

mengenai sejauhmana rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2014 serta capaian APBD Tahun 

2013 di Provinsi Maluku, capaian kinerja pemerintah daerah maupun intansi-instansi 

Pemerintah Pusat yang ada di Maluku. Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota DPR dari 

daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan 3 ini.

Selain Andi Timo Pangerang, Anggota Komisi XI DPR yang turut serta dalam 

kunjungan tersebut yaitu Edison Betaubun (Fraksi Partai Golkar), Irene Manibuy (Fraksi 

Partai Golkar), Linda Megawati (Fraksi Partai Demokrat), A Edwin Kawilarang (Fraksi 

Partai Golkar), Kamarudin Sjam (Fraksi Partai Golkar) dan Indah Kurnia (Fraksi PDIP).   

Sumber Berita :

Siwalima, 29 Oktober 2013
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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 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.
iii 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].
iv 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].
v Definisi Aset Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (PP Nomor 24 Tahun 2005) adalah sumber 
daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari dan dari mana 
manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah 
maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang 
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara 
karena alasan sejarah dan budaya.  
vi Opini, pernyataan profesional adalah kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi 
yang disajikan dalam laporan keuangan; Pernyataan atau pendapat professional yang merupakan 
kesimpulan 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.
vii Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD; 2. suatu rencana 
keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.


