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DPRD KRITISI PAD TAK CAPAI TARGET

www.siwalima.com

Pada tanggal 27 Juli 2016 dilaksanakan rapat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban

(LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Maluku Tahun

Anggaran (TA) 2016. Pada rapat tersebut Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Maluku mengkritisi beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak berhasil

mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wakil Ketua DPRD, Said Mudzakir Assagaf, mem-

pertanyakan nilai capaian PAD TA 2015 menurun drastis, padahal dalam lima tahun terakhir selalu

meningkat. Hal ini sangat disayangkan, karena untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

TA 2015 Pemerintah Provinsi Maluku meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK).

Lebih lanjut, Ketua Komisi A DPRD Maluku, Melkias Frans, mempertanyakan PAD dari

beberapa SKPD yang turun dalam TA 2015. Menurutnya, setelah rancangan APBD ditetapkan dalam

peraturan daerah maka seharusnya SKPD bekerja keras untuk mencapai target PAD. Hal ini akan

menjadi catatan bagi DPRD untuk memperketat persetujuan anggaran, jangan sampai sudah dita-

rgetkan besar namun tidak dapat dicapai. Bagi SKPD yang tidak mencapai target PAD maka akan

diberikan teguran. Sedangkan bagi SKPD yang mencapai bahkan melampaui target PAD, Gubernur

seharusnya memberikan penghargaan.

Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Amir Rumra. Ia menilai

SKPD yang memperoleh PAD hanya Rp7.000.000,00 sangat mengecewakan. Ia juga memperta-

nyakan PAD dari mess Maluku di Jakarta karena setiap tahun dialokasikan dana dari APBD untuk

biaya pemeliharaan mess tersebut. Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat Indonesia

Perjuangan, Lucky Wattimury, memberi apresiasi kepada PD Panca Karya yang berhasil memberi

sumbangan bagi PAD sebesar 5,35 persen. Sementara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lain

seperti Dok Wayame dan Bank Maluku tidak menyumbang angka yang signifikan bagi peningkatan

PAD. Ia juga berharap ada evaluasi dari Pemerintah Provinsi Maluku untuk kinerja dua BUMD ini.

Dalam rapat pembahasan LPJ tersebut, Sekretaris Daerah Maluku Hamin Bin menjelaskan

bahwa dalam rancangan APBD telah dianggarkan PAD sebesar Rp2,388 Triliun, namun yang

terealisasi hingga akhir tahun hanya Rp2,132 Triliun (89.29 persen). Sedangkan untuk anggaran

belanja daerah ditetapkan sebesar Rp2,544 triliun dan terealisasi sebesar Rp2,280 triliun

(89,26 persen).
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Sumber berita:

Harian Siwalima, DPRD Kritisi PAD Tak Capai Target, Kamis, 28 Juli 2016.

Catatan Berita:

1. Pendapatan asli daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:

a. PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai

pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

c. PAD bersumber dari:

1) Pajak Daerah;

2) Retribusi Daerah;

3) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

4) lain-lain PAD yang sah.

d. Lain-lain PAD yang sah meliputi:

1) hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;

2) jasa giro;

3) pendapatan bunga;

4) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan

5) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan

barang dan/atau jasa oleh Daerah.

2. Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah berserta perubahannya, terdiri atas:

1) pendapatan asli daerah meliputi:

a) pajak daerah;

b) retribusi daerah;

c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;

2) dana transfer; dan

3) lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

3. Pemeriksaan atas LKPD merupakan salah satu tugas pokok BPK sebagai pelaksanaan amanat

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.
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4. 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)

5. Opini BPK atas pemeriksaan LKPD terdiri dari:

a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion), diberikan dengan kriteria: sistem

pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan

keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan

SAP.

b. Opini Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion), diberikan dengan kriteria: sistem

pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos

laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik

kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos

yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

c. Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion), diberikan apabila terdapat suatu nilai yang

secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh

manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang

sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan

keuangan. Misalnya, auditor tidak diperbolehkan meminta data-data terkait penjualan atau

aktiva tetap, sehingga tidak dapat mengetahui berapa jumlah penjualan dan pengadaan aktiva

tetapnya, serta apakah sudah dicatat dengan benar sesuai dengan SAP. Dalam hal ini auditor

tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan itu Wajar Tanpa Pengecualian,

Wajar Dengan Pengecualian, atau Tidak Wajar.

d. Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion), diberikan jika sistem pengendalian internal tidak

memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Dengan

demikian secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan

SAP.


