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GUBERNUR MINTA SEKDA PERHATIKAN DAERAH YANG DISCLAIMER

rmol.co

Gubernur Maluku Said Assagaff meminta agar Sekretaris Daerah Maluku Hamin bin

Thaher bisa segera memperhatikan Kabupaten-Kabupaten yang hingga saai ini masih

mendapatkan opini disclaimer dari badan Pemeriksa keuangan (BPK).

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Humas Setda maluku Bobby Palapia, Selasa

(17/1/2017). Menurutnya, sejak tahun 2016, Gubernur selalu mengingatkan kabupaten-

kabupaten yang disclaimer untuk memperhatikan laporan keuangan mereka. “beberapa hari yang
lalu, Gubernur sempat meminta agar Sekda bisa memperhatikan Kabupaten-Kabupaten yang

masih disclaimer. Terutama terkait dengan laporan keuangan mereka”, ungkapnya.

Menurut Palapia, opini disclaimer merupakan opini tidak menyatakan pendapat oleh

BPK terhadap laporan keuangan yang diberikan. Dalam hal ini, disebabkan oleh kesalahan

pengelolaan asset sehingga tidak bisa dinilai kewajarannya dan sulit untuk ditelusuri

pembuktiannya. Untuk itu, Gubernur mendorong agar kabupaten yang masih disclaimer seperti

kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Kabupaten Buru Selatan

(Bursel), untuk bisa memperhatikan dengan baik laporan keuangan mereka dan harus bisa

memperbaiki pengelolaan asset.

“Kabupaten yang disclaimer itu kan SBB, Bursel dan Kepulauan Aru, dan oleh sebab itu,

Gubernur meminta agar Kabupaten-kabupaten ini harus memperbaiki pengelolaan asset mereka”,
jelasnya. Palapia menegaskan, Gubernur hingga saat ini masih mengharapkan agar semua

kabupaten/kota di Maluku tahun 2017 sudah harus bisa mendapatkan opini BPK setidaknya

Wajar dengan Pengecualian dan tidak boleh ada lagi yang mendapat disclaimer.

Menurut Gubernur, jika predikat disclaimer sudah bisa teratasi, maka kedepan pengurus

LPJK dapat bekerja dengan maksimal tanpa ada hambatan yang ebrarti, terutama dalam proses

tender. “LKPD Pemerintah Provinsi Maluku sudah meraih opini WTP. Hal ini membuktikan
bahwa korupsi tidak ada lagi. Kalaupun ada hanya ketangkap tangan”, pungkasnya.
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Catatan :

Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan salah satu

dari tiga jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK. Jenis pemeriksaan lainnya adalah

pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan atas tujuan tertentu (termasuk pemeriksaan investigatif dan

penghitungan kerugian negara). Pemeriksaan atas LKPD dilaksanakan dalam rangka

memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara, Opini adalah pernyataan profesional yang merupakan

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.1 Jenis-jenis opini yang diberikan adalah :2

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian, (Unqualified Opinion), menyatakan bahwa laporan

keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran,

perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan

ekuitas, serta CaLK sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAP).

2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion) atau pendapat wajar dengan

pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara

wajar: dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih,

posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK tersebut sesuai

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang

dikecualikan

3. Opini Tidak Wajar (adverse), yaitu kondisi ketika pemeriksa, setelah memperoleh bukti

pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip

1 Pasal 1 angka 11 dan Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004.
2 Disarikan dari Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/3/2016, Lampiran “Buku Panduan LKPD Tahun 2015”.
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akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat, adalah

material dan pervasive.

4. Pernyataan tidak memberikan pendapat (Disclaimer), adalah merupakan pernyataan bahwa

Pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan. Pernyataan ini diberikan jika

auditor menganggap ada ruang lingkup Pemeriksa yang dibatasi oleh entitas pemeriksaan

yang diaudit, misalnya karena Pemeriksa tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan

untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan kewajaran penyajian Laporan Keuangan.

Dengan memperhatikan kriteria pemberian opini tersebut, pada dasarnya terdapat dua

kondisi yang menentukan opini yaitu:

1. pembatasan lingkup pemeriksaan atau kecukupan bukti; dan

2. penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji.

Kedua hal tersebut harus dikaitkan dengan tingkat materialitas dan dampaknya terhadap

LK secara keseluruhan (pervasiveness). Mengenai temuan terkait penyimpangan atau

ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, jika penyimpangan tersebut

mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan, dan belum dipertanggungjawabkan dan

belum diungkap secara memadai, maka penyimpangan tersebut dapat mempengaruhi penilaian

opini. Dengan demikian, pernyataan opini yang disampaikan oleh BPK tidak secara langsung

berkorelasi dengan kerentanan tindak pidana korupsi.

Adapun, tindak pidana korupsi diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah :

1. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan

kerugian negara;

2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan

atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang

mengakibatkan kerugian negara;

3. Memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena

jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;

4. Perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan

bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan

pada masa perang;

5. Penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;

6. Pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;

7. Gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.


