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AKUNTABILITAS PEMPROV MALUKU MENINGKAT,
BPK BERIKAN PREDIKAT WDP

Setelah sekian lama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan
predikat disclaimeri, akhirnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memperoleh predikat
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)ii. Opiniiii WDP BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun
Anggaran 2013 tersebut merupakan kado di awal Pemerintahan Gubernur Said Assagaff dan
Wakil Gubernur Zeth Sahuburua. Predikat itu menunjukkan pada tahun 2013 terdapat
peningkatan akuntabilitasiv terhadap pengelolaan keuangan daerahv.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)vi atas Laporan Keuangan Pemprov Maluku Tahun
Anggaran 2013 tersebut diserahkan oleh Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK, Sjafrudin
Mosii kepada Gubernur Maluku Said Assagaff dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Fatani Sohilauw saat Rapat Paripurna Istimewa DPRD yang berlangsung di Baileo
Rakyat Karang Panjang, Ambon, Jumat (20/6).

Sjafrudin Mosii menjelaskan, Opini WDP menunjukkan laporan keuanganvii telah
disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk
dampak yang terkait dengan hal-hal yang dikecualikan, sedangkan informasi keuangan yang
tidak dikecualikan dalam opini dapat diandalkan. Pengecualian tersebut disebabkan adanya
ketidakcukupan bukti/pembatasan lingkup dan kesalahan penyajian material yang mencakup
beberapa hal yaitu pertama, realisasi belanja barang sebesar Rp13,38 milyar yang disajikan
dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)viii belum didukung dengan dokumen
pertanggungjawaban yang memadai. Kedua, aset tetapix peralatan dan mesin, aset tetap jalan,
irigasi dan jaringan sebesar Rp435,35 milyar yang disajikan dalam neracax belum didukung
dengan data dan informasi yang rinci dan lengkap, serta Ketiga, aset lainnya sebesar Rp21,86
milyar yang disajikan dalam neraca belum didukung dengan data informasi yang rinci dan
lengkap.

Sjafrudin Mosii mengakui bahwa opini tersebut meningkat dibandingkan opini tahun-
tahun sebelumnya, dimana BPK memberikan opini tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer

Opinion). Menurut Sjafrudin Mosii, Upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan untuk
memperoleh WDP ini yakni menganggarkan pendapatan pelayanan kesehatan pada Rumah
Sakit Umum Daerah (RSUD) secara bruto; menyelesaikan kerugian daerah/ketekoran kas ke-
pada pihak-pihak terkait diantaranya dengan meminta Surat Keterangan Pertanggungjawaban
Mutlak (SKTJM)xi pada bendahara pengeluaran dan para pegawai; menyajikan dana bergulir
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sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)xii dan melengkapi dokumen penyaluran dana
bergulir; secara bertahap melakukan inventarisasi aset tetap dan menertibkan Keputusan
Gubernur dengan dilengkapi berita acara serah terima atas barang-barang yang telah
dihapuskan.

Dalam pemeriksaan atas laporan keuangan ini, selain opini, BPK juga menerbitkan
LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI)xiii dan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan
Perundang-undangan. Dalam LHP SPI, BPK mengungkapkan sebanyak 8 (delapan) temuan
diantaranya pencairan dan penatausahaan uang persediaan tidak tertib, pemungutan dan
pelaporan pajak kendaraan bermotor belum memadai, penyajian penyertaan modal belum
sesuai SAP, pengelolaan aset tetap dan aset lainnya belum memadai, dan pengelolaan belanja
hibah serta bantuan sosial belum sepenuhnya sesuai kebutuhan. Sedangkan dalam LPH atas
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, BPK mengungkapkan sebanyak 19
temuan diantaranya penatausahaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum memadai,
pembayaran honorarium dan intensif belum sepenuhnya sesuai ketentuan, belanja barang dan
jasa belum didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang memadai sebesar Rp13,38
milyar serta terdapat pelaksanaan belanja modal yang tidak sesuai ketentuan berupa
kekurangan volume pekerjaan konstruksi, tidak sesuai spesifikasi dan kemahalan harga
sebesar Rp4,12 milyar dan terdapat denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar
Rp299,17 milyar.

Sementara itu, Gubernur Maluku Said Assagaff dalam sambutannya mengungkapkan
Pemprov Maluku dan DPRD merasa bangga karena selama ini menunggu hasil WDP
tersebut, sehingga paling lambat 60 hari Pemprov akan melaporkan hasil tindak lanjutxiv,
rencana aksi daerah, penyelesaian temuanxv dan rekomendasixvi hasil pemeriksaan BPK. Said
Assagaff juga mengingatkan semua Kepala SKPD supaya benar-benar memperhatikan
permasalahan ini secara serius dan jika tidak menyelesaikan tugas dengan baik maka pada
saatnya akan diambil tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan bidang
kepegawaian, dan jika perlu dilakukan pencopotan dari jabatan.

Menurutnya, komitmen dan konsistensi atas masalah ini pihaknya juga mengharapkan
dukungan dari DPRD selaku mitra Pemprov, untuk bertanggung jawab kedepan secara
bersama-sama agar perencanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD)xvii serta pelaporannya semakin berkualitas serta pihaknya juga berharap
kedepan nanti kepada 11 Kabupaten/Kota di Maluku, sehingga predikat Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)xviii bisa diraih di tahun 2015.

Sumber Berita :
Siwalima, 21 Juni 2014

i Opini Pernyataan Menolak Memberikan Opini (Disclaimer Of Opinion), Pemeriksa tidak
menyatakan pendapat atas laporan keuangan, karena bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat
kesimpulan.
ii Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion), pendapat wajar dengan pengecualian
menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar: dalam semua
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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, 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 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 Pengelolaan Keuangan Daerah, keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
vi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan pemeriksaan
yang dilakukan oleh tim pemeriksa dan disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD.
vii 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].
viii Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan,
belanja, dan pembiayaan selama satu periode pelaporan.
ix Pengertian Aset Tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah aset
berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam
kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
x Neraca, laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yang meliputi aset, utang,
dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
xi Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), surat keterangan yang menyatakan
kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara
yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.
xii Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
xiii Sistem Pengendalian Intern (SPI), suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang
dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan
memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
xiv Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, tindakan yang dilakukan oleh pihak terperiksa dan atau aparat
Kejaksaan/Kepolisian dalam rangka melaksanakan rekomendasi/saran tindak yang dimuat dalam
Hasil Pemeriksaan BPK.
xv Temuan Pemeriksaan (TP), 1. himpunan dan sintetis dari data dan informasi yang dikumpulkan
dan diolah selama dilakukan pemeriksaan pada entitas tertentu dan disajikan sescara sistematis dan



4

analistis meliputi unsur kondisi, kriteria, akibat, dan sebab; 2. indikasi permasalahan yang ditemui di
dalam pemeriksaan lapangan.
xvi rekomendasi, saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada
orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
xvii 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.
xviii 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.


