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Masalah pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang hingga saat ini masih 

mendapatkan penilaian disclaimeri oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan dibahas 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota saat Rapat Koordinasi Pemerintah 

Daerah (Pemda) yang berlangsung dalam waktu dekat. Demikian disampaikan Plt. Gubernur 

Maluku Saut Situmorang kepada Pers, pekan kemarin.

Menurut Saut Situmorang, sebagai Pejabat Gubernur Maluku, dirinya memahami 

kinerja pengelolaan keuangan daerahii yang perlu ditingkatkan sehingga bisa mendapatkan 

opiniiii wajariv. Hal ini tidak terbatas hanya pada Pemprov Maluku tetapi juga kepada 

Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada diwilayah maluku. Masalah Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD)v yang masih mendapatkan penilaian disclaimer bukan hanya 

menjadi kewenangan Pemprov Maluku, tetapi juga Kabupaten/Kota.

Terkait dengan masalah ini, Pemprov Maluku saat ini sementara menyiapkan 

pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemerindah Daerah se-Maluku. Masalah pengelolaan 

keuangan pemerintah daerah akan dibicarakan secara bersama dalam rapat tersebut.

Olehnya karena itu, Saut Situmorang berharap Bupati, Walikota, Sekda, dan Pimpinan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku maupun Kabupaten/Kota untuk hadir 

bersama guna membahas masalah tersebut. Saut Situmorang juga akan mengupayakan agar 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bisa hadir untuk menyampaikan arahan dalam rapat 

koordinasi tersebut. Janjinya sembari menambahkan, kendati hanya sebagai Pejabat 

Gubernur, namun dirinya akan memberikan yang terbaik kepada Maluku termasuk dalam 

pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang hingga kini masih mendapatkan opini 

disclaimer.

Sumber Berita :

Ambon Ekspres, 18 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.



2

                                                                                                                                                                                    
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 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 Wajar terdiri dari :
1. 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.

2. 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.

v 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.


