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dari dalam sidang Paripurna
Istimewa DPRD Maluku, Jumat
( I 0/6).

Sidang paripurna istimewa itu

disaksikan Gubernur Maiuku Said
Assagaff.

"BPK menyimpulkan opini
atau laporan keuangan pemrov
Maluku tahun anggar an 20 I 5
adalah waj ar tanpa pengecualian,,'
kata Sapto dalam sambutannya
yang disambut tepuk tangan
Gubemur, Wakil Gubernur Zeth
Sahuburua, Ketua DPRD, anggota
DPRD dan pejabat Pemprov
Maluku yang mengikuti paripuma
rtu.

OpiniWTP ini, menurur
Sapto, baru peftama kali diperoleh
Pemprov Maluku. Karena selama
ini laporan keuangan pemprov
Maluku hanya mendapat opini
WDP. Meski mendapat opini
WTP, namun ada seiumlah
rekomendasi dan citatat dari BpK
Ri kepada Pemprov Maluku.

D iantar any a, m em b e ri kan
rekomendasi kepada Gubernur
agar memerintahkan Sekda,
kepala d inas dan badan d i  l inekuo
Pemprov Maluku agar menge'iola
clan penataan aset - aset milik
Pemprov Maluku secara baik.

"Memerintahkan Sekda
Maluku agar menginventaris
aset  bank yang n i la inya mencapai
Rp  1 ,98  m i l i a r .  Se la in  i t u .  Bpk
juga minta Pemprov meminta
laporan peftanggungiawaban dari
penerima dana hibab sebesar Rp
1,33 nr  i l  iar .  " je lasnya. ,

Namun, menurut Sapto.
catatan tersebui secara material
tidak memiliki pengaruh atas
laporan keuangan Pemprov
Maluku. Sapto juga menyatakan,
setelah ini. Pemprov Maluku

pemeriksaan BPK'atas LKPD ,
2015 akan ditindaklanjuti melalui
pembahasan antzira DpRD dehgan
pemeriritah daerbh sesbai a bers-ama
sesuai aturan yang berlaku," kata
Edwin.

Disebutk'an, pdmberiail opini
WTP dari BPK terhadail laporan
keuangan pemerintah Provinsi
ft.at-utg 1,atr.un anggaran 2015,
tidak dilihat sebagai sebuifu.
prestasi administrasi yang normatif
semata.

"Prestasi ini perlu dimaknai
sebagai sebuah penghargaan
atas kom itmen, integritas,

bersam a penrproy rnem iliki,

\9.v$1nan yang sama bahwa yang
drlakukan saat uri merupakan

anggaran 2015.,
' "Kirahya le.wa1fungsi dan ,l

peran yang dimiliki BPK-RI, 
'.

' (MGI/KAF/KTM)

Pemprov Raih wTP Pertama dariBPK
Lanjutan Hal  1 harus menindaklajuti laporan BpK

tersebut paling lambat enam bulan.
Hal yang sama juga dilakukan

DPRD Maluku. "Kami juga
minta Pemprov Maluku terus
meningkatkan kqaiitas laporan
keuangan. DPRD Maluku juga
sesuai kewenangannya dapait
mengawasi laporan keuangan
Pemprov Maluku itu," katanya.

Gubemur Maluku, Said Assagaff
menyatakan, dirinya sudah memiliki
firasat baik kalau tahun 2016 ini.
Pemprov mendapatkan opini
WTP atas LKPD tahun 2015. Ia
menyatakan,,selama ini pihaknva
mengharuskan para pejabat untLrk
mengelola dan menggunakan
keuangan daerah secara baik dan
tepat.

Upaya pengawasan juga
terus dilakukan untuk mencesah
penyimpangan. Opini WTp ili
menurut gubernur menunj ukan
aparatur Pemrov Maluku bekeria
maksimal dalam mengelola dan
menggunakan keuangan daerah.

"Terhadap LKPD kami terus
bekerja keras, dan upaya maksimal
untuk mel akukan perbaikan-
perbaikan terhadap pengelolaan
keuangan daerah baik secara
administratif maupun fi sik, sehingga
upaya tersebut hari ini membuahkan
hasil. Bahwa untuk pertama kalinya,
Pemrov Maluku mendaoatkan
opini WTP," kata Gubemur, yang
berharap opini WTpjuga diraih 

-

kabupaten dan kota di Maluku.
Ia menyatakan, sukses atas opini
WTP ini merupakan sukses bersama
untuk mensej ahterakan masyarakat
Maluku.

Ketua DPRD Maluku Edwin
Huwae menyatakan, WTp ini

RI .
Ia menyatakan, capalan

WTP in i  merupakan i ingkah-
langkah penting dan strategis


