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SEKDA BARU HARUS MAMPU KELUARKAN BURSEL 

 DARI PREDIKAT DISCLAIMER 

 

Foto/Ilustrasi : sindonews.com 

 

Hingga saat ini Kabupaten Buru Selatan (Bursel) yang dipimpin Bupati Tagop 

Sudarsono Soulissa dan Wakil Bupati Buce Ayub Seleky belum mampu keluar dari  

Disclaimer dan masih menyandang rapor merah. 

Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) yang baru diharapkan 

mampu menjadi jembatan dan mampu dalam melakukan penataan administrasi pemerintahan 

dan yang terpenting, dapat membawa Kabupaten Bursel keluar dari disclaimer. Untuk itu, 

Bupati Bursel berharap Sekda yang baru nantinya mampu meneruskan kinerja Mantan Sekda 

Bursel Abdul Mutalib Laitupa untuk membawa kabupaten itu keluar dari status disclaimer. 

Sebagai Sekda baru nantinya harus dapat membantu Bupati dan Wakil Bupati serta 

dapat membuat program-program demi mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan 

demi terciptanya pelayanan prima yang baik bagi masyarakat Bursel. Disamping itu, Tagop 

mengatakan bahwa pada akhir Tahun 2018, segala pekerjaan dari setiap Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) harus dikerjakan dan disiapkan sebaik mungkin untuk penganggaran Tahun 

2019. Harapan tersebut disampaikan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Bursel dari Partai Nasdem, Muhajir Bahta di kantor Bupati. “Kami memberikan 

apresiasi kepada tim seleksi, namun ada beberapa hal yang menurut hemat kami, perlu 

dikoreksi,” kata Muhajir Bahta. 

Menurut Muhajir Bahta, dirinya mendengar ada tiga nama yang diusulkan yaitu 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sharul Pawa, Kepala Dinas 

(Kadis) Pendidikan Natanel Solissa, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), A.M. 

Laitupa, namun calon yang terpilih yang didengarnya adalah Sharul Pawa sebagai Sekda 

Bursel. 
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Dikatakan oleh Muhajir Bahta, Sekda itu menduduki jabatan publik jadi harusnya 

dilakukan proses seleksi secara transparan dan proses penetapannya harus sesuai dengan 

regulasi yang sudah dilaksanakan sesuai mekanisme oleh tim seleksi. Publik memiliki hak 

untuk menilai dan mengoreksi track reacord dari setiap calon yang nantinya menjabat 

sebagai Sekda. Sehingga, nantinya dapat berorientasi kepada sebuah proses pembangunan 

yang prima dan mampu menterjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati untuk lima 

tahun kedepan. Dikarenakan penetapan Sekda ini berada pada awal pemerintahan periode 

kedua Bupati dan Wakil Bupati, maka Sekda terpilih harus dapat melihat jauh kedepan serta 

tidak ada pilihan lain bagi eksekutif dan legislatif selain harus dapat lebih bersinergi dalam 

melakukan fungsi-fungsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang berlaku.  

“Kepada seluruh OPD terutama Pimpinan OPD agar dapat bergandeng tangan dengan 

Penjabat Sekda terpilih untuk menciptakan pembangunan yang maju dan catatan penting bagi 

Penjabat Sekda sebagai motor penggerak bagi Pimpinan OPD di daerah ini harus mampu 

membawa kita segera keluar dari disclaimer,” ucap Bupati dalam sambutannya saat melantik 

Penjabat Sekda di Auditorium lantai dua kantor Bupati Bursel. 

Muhajir Bahta, menyatakan bahwa jika pilihan itu yang terbaik maka harus di dukung 

oleh semua elemen masyarakat. Menurutnya, sudah tidak ada lagi pilihan lain pada periode 

kedua Pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Bursel. Ditegaskannya lagi bahwa dalam 

kapasitas sebagai Anggota DPRD dan sebagai partai pengusung, pihaknya akan mengawal 

ketat proses pemerintahan ini. “Dalam kapasitas sebagai partai pengusung, kami ingin 

memastikan juga bahwa, janji-janji Bupati dan Wakil Bupati di dalam kampanye harus 

direalisasikan”. 

 

Sumber berita : 

1. Surat Kabar Ambon Expres, 04 Februari 2019 

2. suaraburuselatan.com, 01 Februari 2019 

3. kompastimur.com, 01 Februari 2019 

4. kabartimurnews.com, 01 Februari 2019 

Catatan : 

� Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan 

daerah. 

� Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan 

secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk 
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menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai 

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.   

� Jenis Pemeriksaan BPK adalah : 

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

keuangan; 

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

efektivitas 30 pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk 

memperbaiki aspek tersebut; dan 

3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu bertujuan untuk memberikan kesimpulan 

sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat berbentuk 

pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. 

� 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  pemeriksaan  keuangan  yang dilakukan  

oleh  BPK  dengan  tujuan  memberikan  pernyataan  opini  tentang  tingkat kewajaran 

informasi yang disajikan dalam LKPD.  

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

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

sistem pengendalian intern. 

� Opini BPK terdiri dari : 
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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 yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti 

rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 

6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah). 

 

 

 

 

 


