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BPK BERI TIGA REKOMENDASI KE PEMPROV MALUKU 

 

 
https://ekbis.sindonews.com 

      

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku 

Tahun 2018 mendapat penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Karena itu, Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan tiga rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Pemprov 

Maluku. BPK memberikan Opini WDP karena dibawah pemerintahan Said Assagaff, penataan 

aset, pengelolaan dan penatausahaan utang beban dan utang jangka pendek belum sesuai 

ketentuan, serta pengelolaan belanja hibah kurang memadai. 

“Kenapa kita berikan Opini WDP, karena kapitalisasi aset, hibah dan utang belum 

sesuai sehingga menjadi salah satu pertimbangan BPK dalam memberikan penilaian,” kata Staf 

Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan BPK, Edward Handa Hasiholan 

Simanjuntak dalam sambutannya saat Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan 

Keuangan Pemprov Maluku Tahun Anggaran 2018 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Provinsi Maluku, Senin (27/5).  

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK diterima oleh Wakil Gubernur Maluku, 

Barnabas Orno. Edward Handa Hasiholan Simanjuntak menjelaskan bahwa pemeriksaan atas 

laporan keuangan Pemprov Maluku dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan 

Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK. Standar tersebut mengharuskan pemeriksa untuk 

melakukan perencanaan, pemeriksaan dan pelaporan secara independen, obyektif dan 

profesional untuk menilai kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara. “Kriteria untuk menentukan opini yang dilakukan oleh BPK 

itu ada empat yakni masalah kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), masalah 

kecukupan informasi, efektifitas Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan,” jelas Edward 

Simanjuntak. 

BPK menemukan beberapa permasalahan dalam Laporan Keuangan Pemprov Maluku 

yang harus menjadi perhatian serius yakni pengelolaan dan penatausahaan aset tetap belum 

sesuai dengan ketentuan, sehingga penyajian dalam neraca per 31 Desember 2018 tidak 

memadai. Kemudian, pengelolaan dan penatausahaan utang beban dan utang jangka pendek 

lainnya belum sesuai dengan ketentuan, sehingga penyajian dalam neraca per 31 Desember 

2018 juga tidak memadai. Berikutnya, pengelolaan belanja hibah dinilai kurang memadai. 

Atas dasar itu, BPK merekomendasikan kepada Pemprov Maluku yakni pertama 

menginstruksikan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah dan kepala Organisasi 
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Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan penelusuran terhadap aset tetap yang belum 

dilakukan peralihan pencatatan. Kedua memerintahkan Inspektorat Pemprov Maluku untuk 

melakukan pemeriksaan atas paket-paket yang terkendala rasionalisasi dan hasilnya ditetapkan 

dengan Keputusan Gubernur. Ketiga, menginstruksikan kepada Kepala Badan Pengelolaan 

Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Maluku memerintahkan Bendahara Tahun 

Anggaran 2018 untuk meminta kepada penerima hibah agar segera mempertanggungjawabkan 

penggunaan dana hibah. Edward Handa Hasiholan Simanjuntak mengatakan, Pemprov Maluku 

memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti Temuan BPK selama 60 hari. “Kita berikan waktu 

60 hari setelah LHP BPK diserahkan, dan diharapkan Pemprov Maluku dapat 

mengimplementasikan rekomendasi yang kita berikan,” harapnya. 

Merespons Temuan BPK, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno kepada wartawan 

mengatakan, kedepan Pemprov Maluku akan memperbaiki penataan Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD). “Memang sudah terjadi di tahun 2018, kita tidak mencari 

pembenaran tetapi kita akan memperbaiki penataan keuangan daerah,” tandas Barnabas Orno. 

Wakil Gubernur Maluku yang baru dilantik tersebut memastikan, Pemprov Maluku akan 

menindaklanjuti temuan dan rekomendasi yang disampaikan oleh BPK. “Saya pastikan tidak 

lama, kita akan lengkapi semua dokumen yang masih kurang tersebut sesuai dengan 

permintaan dari BPK,” ujarnya. 

Ketua DPRD Maluku Edwin Huwae mengatakan, laporan keuangan bukan menjadi 

tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga DPRD. “Tentu ini menjadi catatan kita bersama 

untuk lebih ditingkatkan lagi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah seperti yang 

disampaikan oleh BPK. Persoalan utang daerah, dana hibah dan aset menjadi tiga komponen 

utama yang mengakibatkan turunnya penilaian tentang akuntabilitas keuangan daerah yang 

akan kita lihat bersama,” ujarnya. Edwin Huwae menambahkan, DPRD akan membentuk 

Panitia Khusus (Pansus) dan bersama Pemprov Maluku untuk melihat persoalan dan 

selanjutnya menindaklanjuti Rekomendasi BPK.  

Hadir saat penyerahan LHP BPK atas LKPD Pemprov Maluku, Sekretaris Daerah 

(Sekda) Hamin bin Thahir bersama dengan Pimpinan OPD serta Perwakilan dari Tentara 

Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). 

 

Sumber Berita: 

Harian Siwalima, Tuesday, “BPK Beri Tiga Rekomendasi Ke Pemprov Maluku”, Selasa,          

28 May 2019. 

 

Catatan: 

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan 

daerah. 

2. 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. 

3. 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.   

4. Jenis Pemeriksaan BPK adalah : 

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

keuangan; 

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

efektivitas 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. 

5. 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.  

6. 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).   

7. Pemeriksaan  atas  LKPD  merupakan  jenis  pemeriksaan  keuangan  yang dilakukan  oleh  

BPK  dengan  tujuan  memberikan  pernyataan  opini  tentang  tingkat kewajaran informasi 

yang disajikan dalam LKPD.  

8. 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. 

9. 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 
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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. 

 

 

 


