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TIGA KABUPATEN DI MALUKU MASIH PEROLEH OPINI DISCALIMER

swamandiri.wordpress.com

Tiga Kabupaten di Provinsi Maluku masih memperoleh opini disclaimer oleh Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku, terhadap hasil pemeriksaan

pengelolaan keuangan daerah. Ketiga Kabupaten tersebut yakni, Kabupaten Buru Selatan,

Seram Bagian Barat dan Kepulauan Aru. Hal ini diungkapkan oleh Anggota VI BPK RI,

Harry Azhar Azis, dalam sambutannya dalam Acara Serah Terima Jabatan Kepala BPK

Perwakilan Provinsi Maluku, yang berlangsung di Audiotorium Kantor BPK Perwakilan

Provinsi Maluku, Jumat (20/4).

Selain itu, terdapat empat Pemerintah Daerah (Pemda) yang telah berhasil meraih

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yakni Provinsi Maluku, Maluku Tenggara, Maluku

Tengah dan Buru. Sementara untuk opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yakni Kota

Ambon, Kota Tual, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Maluku Barat Daya. “Ada empat
Pemerintah Daerah yang sudah memperoleh WTP, salah satunya Provinsi Maluku yang dua

kali dan sekarang dalam pemeriksaan yang ketiga, mudah-mudahan tidak ada masalah,

karena perolehan WTP itu adalah kewajiban dari seluruh Pemda sehingga Pemda yang belum

memperoleh WTP berarti, mereka belum menjalankan kewajibannya,” jelasnya.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku yang baru, Muhammad Abidin,

menyatakan bahwa di wilayah Indonesia Timur terdapat tiga Provinsi yang sudah mendapat

opini WTP yakni, Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali dan Kalimantan Selatan sementara opini

disclaimer adalah Papua. Yang harus diketahui dan dipahami adalah setiap uang yang keluar

harus tercatat dan dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana

terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi yakni transparansi, akuntabel dan bertanggung jawab.

“Jadi apa yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) itu harus ditaati. Misalnya

anggaran dialokasikan untuk pembelian kursi jangan digunakan untuk pembelian meja atau

untuk pembelian mobil tapi digunakan untuk pembelian kendaraan roda dua. Jadi jangan

memanipulasi karena ini yang akan diperiksa oleh BPK,” tandasnya.
Muhammad Abidin mencontohkan, seorang Bupati menyerahkan uang kepada Gereja

atau Mesjid Rp100juta padahal faktanya hanya menyerahkan Rp70 juta, maka BPK

merekomendasikan agar Rp30 juta tersebut dikembalikan ke kas daerah. “Dari hasil
pemeriksaan BPK maka temuan Rp30 juta tersebut harus dikembalikan ke kas daerah namun
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jika lewat dari 60 hari maka itu sudah kewenangan Aparat Penegak Hukum (APH) baik

Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ujarnya. Dirinya

berharap Pemerintah Kabupaten/Kota di Maluku betul-betul memperhatikan hal ini, betul-

betul konsern memperhatikannya, jangan sampai ketika sudah tidak menjabat sebagai

Bupati/Walikota lalu berperkara dan akhirnya harus terjerat hukum dan menjadi tersangka”.
Anggota VI, Harry Azhar Azis meminta, agar Kepala Perwakilan yang baru untuk

tidak segan-segan menyampaikan kepada Pemda jika terdapat masalah, sehingga dapat

diselesaikan bersama-sama.

Sumber Berita :

Harian Siwalima, 21 April 2018

Catatan :

1. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK bertugas

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan

Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan   Usaha   Milik   Daerah,   dan

lembaga   atau   badan   lain   yang   mengelola keuangan negara. Pemeriksaan BPK

mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan

tertentu. 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. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Tanggung jawab keuangan

daerah adalah Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk

melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa

keadilan dan kepatutan.

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. 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). Pemeriksaan  atas  LKPD  merupakan  jenis
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pemeriksaan  keuangan  yang dilakukan  oleh  BPK  dengan  tujuan  memberikan

pernyataan  opini  tentang  tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD.

3. 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 lapora n keuangan  yang  didasarkan  pada  kriteria (i) kesesuaian

dengan  standar  akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan  pengungkapan (adequate

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

sistem pengendalian intern.

4. Opini BPK terdiri dari :

1. Opini Pernyataan Menolak Memberikan Opini (Disclaimer Of Opinion),

Pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, karena bukti

pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan.

2. 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.

3. 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.

4. 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.


