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BPK-RI MALUKU : TEMUAN YANG MEMPENGARUHI OPINI

TAHUN ANGGARAN 2016

sindonews.com

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se-Maluku oleh

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku menemukan sejumlah

persoalan yang mempengaruhi opini Tahun Angaran 2016. Untuk Aset tetap setidaknya

terdapat permasalahan : (1) delapan Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum mengatribusi

biaya pemeliharaan/biaya lainnya setelah memperoleh aset tetap, (2) Enam Pemda belum

melakukan atau menuntaskan inventarisasi aset tetap secara lengkap dan menyeluruh, (3)

Tujuh Pemda Pencacatan Kartu Inventarisasi Barang (KIB) tidak informatif, karena masih

terdapat aset yang belum dicatat dan terdapat selisih antara laporan pencatatan, (4) Enam

Pemda aset tetapnya tidak diketahui keberadaanya, dikuasai pihak ketiga dan bangunanya

dibangun diatas lahan milik masyarakat/pribadi senilai Rp200,48 miliar.

Dari pemeriksaan Aset Lainnya TA 2016, ditemukan ketekoran kas senilai Rp42,47

miliar belum dilakukan upaya pemulihan oleh tiga Pemda. Diantara permasalahan yang

mempengaruhi opini lainnya terdapat tiga Pemda yang bermasalah dengan Utang Jangka

Pendek dan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) karena belum disajikan secara wajar atau

tidak terdapat bukti, serta nilai pekerjaan tidak dapat diukur. Selain itu, terdapat Belanja

Modal dan Belanja Barang di dua Pemda terindikasi fiktif karena belanjanya tidak dapat di

pertanggungjawabkan dan tidak diotorisasi. Pendapatan beban pada Laporan Opersional (LO)

dan Pendapatan belanja Laporan Realisasi Anggaran (LRA) enam Pemda juga emnjadi

masalah karena realisasi penerimaan dan penggunaan Dana Bantuan Opersional Sekolah

(BOS) dan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2016 senilai Rp141.6 miliar

tidak dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Demikian halnya dengan kas Bendahara Pengeluaran, sisa Uang Persediaan (UP) dan

ketekoran kas yang ditemukan pada saat pemeriksaan adalah senilai Rp5,27 miliar.

Ade Iwan Ruswana menilai, tata kelola keuangan Pemerintah Daerah se-Maluku

Tahun 2016 masih memprihatinkan. Dari 12 Pemda hanya empat yang memperoleh opini

WTP, yakni Provinsi Maluku, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten

Maluku Tenggara. Perolehan opini WDP, disandang Kabupaten Maluku Tenggara Barat,

Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kota Tual dan Kota
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Ambon. Sedangkan tiga Kabupaten masing-masing Seram Bagian Barat, Buru Selatan, dan

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

Sumber Berita :

www.radiodms.com, BPK-RI Maluku : Temuan Yang Mempengaruhi Opini Tahun Anggaran

2016, 29 Juli 2017

Catatan :

1. 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.

2. 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.

3. Jenis Pemeriksaan BPK adalah :

a. Pemeriksaan keuangan, bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan 28

keuangan;

b. Pemeriksaan kinerja memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau

efektivitas 30 pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk

memperbaiki aspek tersebut; dan

c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai

dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat berbentuk pemeriksaan

kepatuhan dan pemeriksaan investigatif.

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. Berdasarkan SAP, LKPD terdiri dari (1) Neraca, (2) Laporan Operasional, (3) Laporan

Realisasi Anggaran, (4) Laporan Perubahan Ekuitas, (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan

Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (7) Catatan atas Laporan Keuangan.

6. Pemeriksaan  atas  LKPD  merupakan  jenis  pemeriksaan  keuangan  yang dilakukan

oleh  BPK  dengan  tujuan  memberikan  pernyataan  opini  tentang  tingkat kewajaran

informasi yang disajikan dalam LKPD.

7. 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 laporan keuangan  yang  didasarkan  pada  kriteria (i) kesesuaian  dengan
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standar  akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan  pengungkapan (adequate  disclosures),

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

pengendalian intern.

8. 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.

9. Standar Akuntansi Pemerintahan dalam PSAP 07-1 mendefinisikan Aset adalah sumber

daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari

peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan

diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat umum dan

sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah budaya.

10. Bultek SAP Nomor 14 mendefinisikan Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja

dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai

kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja yang tidak mungkin dilakukan melalui

mekanisme pembayaran langsung.

11. Utang Jangka Pendek adalah Utang yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu satu

tahun dengan menggunakan sumber-sumber yang merupakan aktiva lancar atau yang

menimbulkan utang lancar itu sendiri.

12. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis akrual terdiri dari :

a. Neraca merupakan komponen  laporan keuangan yang menggambarkan posisi

keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas  pada tanggal

tertentu.

b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan komponen laporan keuangan yang

menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer,
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surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-

masing diperbandingkan dengan anggarannya.

c. Laporan Operasional(LO) merupakan komponen laporan keuangan yang

menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas

pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit

operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional,

LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar

biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

d. Laporan Arus Kas (LAK) adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan

informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang

diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan komponen laporan keuangan yang

menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada

periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas,

dan ekuitas akhir.

f. Laporan Perubahan SAL (LPSAL) merupakan komponen laporan keuangan yang

menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut Saldo

Anggaran Lebih  awal, Penggunaan  Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang

Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun

Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan komponen laporan keuangan

yang meliputi penjelasan, daftar rinciandan/atau analisis atas laporan keuangan dan

pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE.


