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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI MALUKU

GELAR MEDIA WORKSHOP

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku

menyelenggarakan kegiatan media workshop dalam rangka menjalin hubungan yang baik dengan

wartawan di daerah ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis, 27 Juli 2017 bertempat

di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Ade Iwan

Ruswana mengatakan, media workshop diselenggarakan untuk memberikan pemahaman kepada

media massa terkait kelembagaan BPK secara umum maupun secara khusus. "Kegiatan

workshop ini akan memberikan informasi seputar hasil pemeriksaan atas laporan keuangan

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2016," kata Ade.

Ia menjelaskan, materi yang dapat diambil dari media workshop ini antara lain tugas dan

kedudukan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku yang merupakan amanat Undang-Undang

Dasar (UUD) 1945. "BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan pemeriksaan atas

keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada pemerintah daerah

dan BUMD dalam wilayah Provinsi Maluku," ujar Ade.

Menurut dia, tata kelola keuangan pemerintah daerah se-Provinsi Maluku masih

memprihatinkan. Dari 12 (dua belas) Pemerintah Daerah (Pemda) hanya empat Pemda yakni

Provinsi Maluku, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Tenggara

yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Sedangkan lima Pemda lainnya yakni

Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Barat

Daya, Kota Tual dan Kota Ambon memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. Kemudian
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ada tiga Pemda yakni Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten

Kepulauan Aru, laporan keuangannya tidak dapat diberikan pendapat oleh BPK.

"Kesungguhan Pemda se-Maluku dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK masih

rendah, yakni rata-rata sebesar 64,38 persen. Dengan tingkat prosentase tersebut, BPK berhasil

menyelamatkan uang/asset daerah sebesar Rp113,69 Miliar," ungkap Ade. Ke depan, lanjutnya,

kegiatan serupa akan diselenggarakan secara rutin agar dapat meningkatkan hubungan baik

antara BPK Perwakilan Provinsi Maluku dengan media massa di daerah ini.

Sumber berita:

1. http://www.antaramaluku.com/berita/39662/bpk-perwakilan-maluku-gelar-media-workshop,

BPK Perwakilan Maluku Gelar Media Workshop, diakses pada hari Kamis, 28 Juli 2017.

Catatan:

1. Pemeriksaan Keuangan merupakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah. pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka

memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam

laporan keuangan pemerintah.

2. 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.

3. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) adalah pendapat yang menyatakan

bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal

yang material pada laporan keuangan entitas yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan

Ekuitas, Neraca, Laporan Arus kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, dan disajikan sesuai

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

4. 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, pada laporan keuangan yang meliputi Laporan

Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional,

Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus kas dan Catatan atas Laporan Keuangan
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dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali

untuk hal-hal yang dikecualikan.

5. Pernyataan menolak memberikan pendapat (Disclaimer of Opinion), adalah merupakan

pernyataan bahwa Pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan. Pernyataan

ini diberikan dengan dua alasan yaitu: (1) 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, atau (2) jika dalam Laporan Keuangan

entitas yang diperiksa terdapat penyajian yang tidak sesuai dengan SAP yang bersifat

material dan berdampak terhadap keseluruhan atau sebagaian Laporan Keuangan.


