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AKHIRNYA, MALUKU RAIH OPINI WTP

Untuk pertama kalinya, Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Provinsi (Pemprov)

Maluku mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) dari Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK). Tahun-tahun sebelumnya, LK Pemprov Maluku hanya mengantongi opini

Wajar Dengan Pengecualiaan (WDP). Kedepan, Pemprov Maluku diharapkan tidak terlena

dengan keberhasilan ini, namun harus menata laporan keuangan lebih baik lagi.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap LK Pemprov Maluku

TA 2015 berlangsung dalam Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Provinsi Maluku di Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon, Jumat (10/6). LHP

tersebut diserahkan oleh Wakil Ketua BPK RI, Sapto Amal Damandari kepada Gubernur

Maluku Said Assagaff. Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian

Huwae didampingi Wakil Ketua DPRD Maluku, Elviana Pattiasina dan Said Mudzakir

Assagaf. Hadir pula Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua.

Gubernur Maluku mengharapkan agar LK Pemprov Maluku TA 2016 nanti jangan

sampai turun ke WDP. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota, Pemprov Maluku akan terus

memberikan motivasi agar laporan keuangannya juga mendapatkan opini WTP dari BPK.

Jika terdapat Kabupaten/Kota yang opininya masih disclaimer maka akan diberi teguran

keras. Gubernur menargetkan semua Kabupaten/Kota di Maluku minimal meraih opini WDP.

Sementara itu, Wakil Ketua BPK RI, Sapto Amal Damandari dalam sambutannya

menjelaskan dari 12 Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Maluku, hanya dua Pemda

yang menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu kepada BPK yakni Pemprov Maluku

dan Pemerintah Kota Tual. Sedangkan 10 Pemda lainnya terlambat sehingga saat ini masih

dalam proses pemeriksaan. BPK RI, telah melakukan pemeriksaan yang bertujuan untuk

memberikan opini atas penyajian LK Pemprov Maluku TA 2015, yang telah berbasis akrual

dan terdiri dari tujuh komponen yakni Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan

Saldo Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus

Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan.

Menurutnya, pemeriksaan keuangan tidak dilakukan untuk menemukan adanya

penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Namun jika BPK menemukan adanya

penyimpangan terpulang pada dampak yang ditimbulkan misalnya potensi kerugian keuangan

daerah maka hal ini akan berpengaruh terhadap nilai opini yang diberikan.

Jika berkaca dari LK TA 2014, Pemprov Maluku meraih opini WDP karena aset tidak

dapat ditelusuri keberadaannya. Untuk TA 2015, Pemprov Maluku telah melakukan
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inventarisasi untuk memastikan keberadaan aset tetap yang tidak diketahui keberadaanya.

Sebagian aset tersebut adalah milik Balai Pelaksana Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku

Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan aset tersebut telah

diserahkan kepada Kementerian dengan Berita Acara. Selain itu, Pemprov Maluku telah

melakukan rekonsiliasi antara Bidang aset dengan Bidang Akuntansi, melengkapi buku-buku

inventaris dan telah melakukan koreksi-koreksi yang diperlukan.

Namun demikian, berdasarkan pemeriksaan BPK, masih terdapat enam temuan atas

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 11 temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan yang masih perlu menjadi perhatian. Untuk itu, Wakil Ketua BPK RI

meminta Gubernur Maluku dan jajarannya untuk menyampaikan tindak lanjut dalam kurun

waktu minimal 60 hari ke depan.

Sumber Berita :

Harian Siwalima, 11 Juni 2016

Catatan :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan

daerah.

2. Pemeriksaan adalah 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.

3. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang

dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank

Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan   Usaha Milik

Daerah,   dan  lembaga   atau   badan   lain   yang   mengelola keuangan negara.

4. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan

pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

5. Pemeriksaan  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD) merupakan  salah

satu  tugas  pokok  BPK  sebagai  pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2004

tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab Keuangan  Negara  dan

Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2006  tentang  Badan Pemeriksa Keuangan.

6. LKPD merupakan pertanggungjawaban kepala daerah, yaitu Gubernur/Bupati/Walikota

atas  Pelaksanaan APBD tahun anggaran tertentu.  LKPD tersebut  disusun  dengan

menggunakan  suatu  sistem  akuntansi  keuangan  daerah dan berdasarkan Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP).
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7. Pemeriksaan  atas  LKPD  merupakan  jenis  pemeriksaan  keuangan  yang dilakukan

oleh  BPK  dengan  tujuan  memberikan  pernyataan  opini  tentang  tingkat kewajaran

informasi yang disajikan dalam LKPD.

8. Sesuai dengan penjelasan Pasal 16 ayat  (1)  UU  Nomor  15  Tahun  2004  tentang

Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara,  opini  merupakan

pernyataan  profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang

disajikan  dalam lapora n keuangan  yang  didasarkan  pada  kriteria (i) kesesuaian

dengan  standar  akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan  pengungkapan (adequate

disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas

sistem pengendalian intern.

9. Opini BPK terdiri dari :

a. Opini Pernyataan Menolak Memberikan Opini (Disclaimer Of Opinion),

Pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, karena bukti

pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan.

b. Opini Tidak Wajar (Adversed Opinion), pendapat tidak wajar menyatakan bahwa

laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi

keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi

yang berlaku umum di Indonesia.

c. 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.

d. 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.

10. Selain  menyusun  LHP  atas  LKPD  yang  memuat  Opini  BPK  dan  Laporan

Keuangan entitas yang diperiksa, dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)

dalam  Pernyataan  Standar  Pemeriksaan (PSP) 03 tentang  Standar Pelaporan  Keuangan

Paragraf  5  b)  dan  c)  juga  diatur  tentang  pelaporan kepatuhan  terhadap  ketentuan

perundang-undangan  dan  pelaporan pengendalian intern.

11. Jenis LHP  Keuangan  berupa  LHP  atas  SPI  dan  LHP  atas  Kepatuhan  Terhadap

Peraturan Perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan LKPD. Laporan atas

pengendalian intern harus mengungkapkan kelemahan  dalam pengendalian  intern  atas

pelaporan  keuangan  yang  dianggap  sebagai  “kondisi yang  dapat  dilaporkan”,
sebagaimana  dinyatakan  dalam  SPKN. Laporan  hasil  pemeriksaan  atas  laporan

keuangan  harus  mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas
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kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh

langsung  dan  material terhadap penyajian laporan keuangan.

12. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa

Keuangan, Pasal 7 Ayat (2) mengatur bahwa, DPR,  DPD,  dan  DPRD wajib

menindaklanjuti  hasil  pemeriksaan BPK sesuai  dengan Peraturan Tata Tertib masing-

masing lembaga perwakilan.


