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Thursday, 18 February 2016 

Tunggakan Raskin di Maluku Capai 7 Miliar Lebih 

Ambon -  Sebanyak delapan kabupaten/kota di Provinsi Maluku, sampai saat ini masih memiliki tunggakan 

beras miskin (Raskin) pada Perum Divre Bulog hingga akhir bulan Januari 2016 sebesar Rp 7,33 miliar. 

“Data tunggakan hingga akhir Januari 2016 untuk delapan kabupaten/kota di Maluku tercatat sebesar Rp 7,33 

miliar,” ungkap Kabid Pelayanan Publik Perum Divre Bulog Maluku, Kadir Kosso kepada Siwalima di ruang 

kerjanya, Rabu (17/2). 

Dijelaskan, proses pelunasan tunggakan dibagi dalam dua wilayah yakni Kota Tual dan Kota Ambon. Untuk 

wilayah kerja Kota Tual, tunggakannya mencapai Rp 1,30 miliar dengan rincian, Kabupaten Maluku Tenggara 

Barat (MTB) sebesar Rp 260,85 juta, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Rp 1,04 miliar. 

Kondisi ini disebabkan akibat keterlambatan distribusi raskin ke daerah-daerah tersebut, apalagi permintaan ke 

daerah itu setiap enam bulan sekali. Jadi bisa saja raskin belum tiba ditempat, sehingga pemkab melalui camat 

setempat belum mau membayarnya. 

Sementara untuk wilayah kerja Kota Ambon tunggakannya mencapai Rp 6,02 miliar dengan rincian, Kabupaten 

Buru Selatan sebesar Rp 743 juta, Kabupaten Buru Rp 1,10 miliar, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Rp 

1,16 miliar, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Rp 628 juta lebih, Kabupaten Maluku Tengah Rp 1,69 

miliar dan Kota Ambon Rp 730 juta lebih. 

“Wilayah kerja Kota Ambon tunggakan yang paling besar yakni Maluku Tengah. Hanya saja, tunggakannya 

sejak tahun 2008. Kabupaten Buru dan Bursel terhitung sejak 2015, SBT dan SBB sejak 2011-2015, dan Kota 

Ambon terhitung periode 2013-2015. 

Dijelaskan, Perum Divre Bulog Maluku melakukan koordinasi dengan para camat serta pemkab/pemkot untuk 

menyelesaikan tunggakkan. Kalau memang sudah tidak bisa lagi melunasi tunggakan, barulah dilanjutkan 

dengan proses hukum. “Untuk Kota Ambon yang memiliki tunggakan yakni, Kecamatan Leitimur Selatan, 

Nusaniwe dan Sirimau,” urainya. (S-40) 
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Friday, 19 February 2016 

Pemprov Target Raih Opini WTP 

Ambon - Pemprov Maluku menargetkan dalam tahun 2016 ini bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Hal ini disampaikan Gubernur Maluku, Said Assagaff saat membuka diskusi panel yang bertajuk “Laporan 

Keuangan Daerah Berbasis Akrual”, di kantor gubernur, Kamis (18/2). 

Dikatakan, pemprov dan pemkab/pemkot se-Maluku pada tahun 2015 lalu, mengalami perubahan pelaporan 

keuangan pemerintah dari sistem akuntasi berbasis kas ke sistem akuntansi berbasis akrual. 

“Pada tahun 2015 yang lalu, terjadi perubahan dalam pelaporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat 

juga pemerintah daerah, sebelumnya kita menggunakan sistem akuntasi berbasis kas menjadi sistem akuntansi 

berbasis akrual,” katanya 

Menurutnya, dalam pengelolan keuangan berbasis akrual, tidak segampang yang dipikirkan, sehingga 

membutuhkan upaya dan kerjasama jajaran pemerintah pusat, daerah, serta seluruh stakeholder yang ada di 

daerah ini. 

“Keberhasilan penerapan akrual basis tidak mudah dalam pengelolaan, juga pelaporannya. untuk dapat 

menghasilkan laporan keuangan yang lebih terbuka. itu membutuhkan upaya dan kerja sama jajaran dari 

pemerintah daerah, serta seluruh stakeholder yang ada di daerah ini,’’ ungkapnya. 

Dijelaskan, ada banyak tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, karena ada 

pihak yang sudah terbiasa dengan kebiasan lama, dan enggan untuk mengikuti perubahan, untuk itu tantangan-

tantangan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual harus diperhatikan. 

“Banyak tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. Untuk itu kita harus mem-

perhatikan tantangan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual tertentu, serta mempelajari opini BPK ter-

hadap laporan keuangan pemprov, dan pemkab/pemkot se-Maluku,” jelasnya. 

Ia berharap, peran dan kerja sama semua pihak terutama bantuan BPK untuk mengawal serta memberikan 

masukan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. (Mg-3) 

 

 


