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KELOLA UANG DAERAH BAIK, PEMKAB MALTENG RAIH WDP

inspektorat.purworejokab.go.id

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah (Malteng) kini sudah berhasil

mengelola keuangan daerahi dengan baik. Bagaimana tidak, hasil pemeriksaan Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK), kabupaten julukan Pamahanunusa itu meraih predikat

pengelolaan keuangan daerah Wajar Dengan Pengecualian (WDP)ii.

Hasil tersebut bahkan hanya diperoleh oleh 2 (dua) Kabupaten/Kota di Maluku yakni

Maluku Tengara dan Kabupaten Maluku Tengah, sehingga memberikan angin segar bagi

pemerintahan yang saat ini dipimpin oleh Abua Tuasikal dan Marlatu Leleury untuk bekerja

keras mencapai predikat yang lebih baik lagi yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)iii

dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan di daerah tersebut di masa yang akan datang. Hal

tersebut dikemukakan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah (PPKAD) Maluku Tengah, Lutfi Rumbia kepada di ruang kerjanya Rabu (5/2).

Lutfi Rumbia menandaskan, saat ini pengelolaan keuangan di Malteng “naik kelas”
sebab predikat disclaimeriv dalam beberapa tahun terakhir ini dapat dihindari setelah BPK

mengumumkan hasil pemeriksaannya dengan opiniv WDP. Menurutnya, opini BPK dalam

pemeriksaan pengelolaan keuangan Kabupaten Malteng untuk tahun anggaran 2012 lalu

adalah WDP. Olehnya dapat disebutkan bahwa pengelolaan keuangan Malteng naik kelas

dari tahun-tahun sebelumnya yang selalu disclaimer.

Dikatakannya, hasil tersebut secara tidak langsung memberikan semangat bagi

PPKAD untuk tetap menata sistem pengelolaan keuangan daerah sebaik mungkin, sehingga

kedepan hasil yang memuaskan dalam pemeriksaan keuanganvi semester berikut untuk tahun

anggaran 2013 dapat meraih hasil yang lebih baik dengan target WTP.

Mantan Kepala Bapeda Malteng ini menambahkan, secara umum WDP adalah

predikat yang termasuk baik dalam sistem pengelolaan keuangan dalam suatu instansi

pemerintahan, sehingga perwujudan akan opini BPK terrsebut akan diaktulisasikan

dan target WTP pada Pemeriksaanvii BPK periode selanjutnya meraih predikat yang lebih
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baik lagi. Olehnya hasil ini akan menjadi semangat bagi pihaknya dan perwujudan akan hasil

ini akan kami aktulisasikan tentu dengan melakukan strategis yang tepat untuk memperoleh

predikat WTP. Meskipun diakui oleh Lutfi Rumbia, Hasil Pemeriksaan BPKviii untuk tahun

anggaran 2012 mencapai opini WDP, akan tetapi hasil tersebut bukan tidak mungkin akan

mengalami penurunan jika kemuadian semangat ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh

seluruh Bendahara Pengelola Keuangan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD)ix. Oleh karena itu, diharapkan semua Bendahara Pengelolaan Keuangan dapat

menyikapinya dengan baik dan meningkatkan kinerja agar hasil maksimal dapat di peroleh di

tahun-tahun yang akan datang.

Sumber Berita :

Harian Siwalima, 06 Februari 2014.

i 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].
ii 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.
iii 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.
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, 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.
vi Pemeriksaan Keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah. pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini
tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
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 Hasil Pemeriksaan, hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan,
kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan,
yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai Keputusan BPK.
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ix 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.


