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 Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi 

Maluku terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 

Maluku Barat Daya (MBD) tahun 2018 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian 

(WDP). Untuk pengelolaan APBD Kabupaten MBD tahun 2019 mendatang, Pemerintah 

Kabupaten (Pemkab) MBD optimis untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP). “Kita optimis jika hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan APBD Kabupaten 

MBD tahun 2018, memperoleh opini WTP,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) MBD, 

Alfonsius Siamiloy.  

 Alfonsius Siamiloy mengatakan bahwa kegagalan memperoleh opini WTP 

disebabkan masih terdapat permasalahan terkait aset yang merupakan bawaan dari Kabupaten 

Maluku Tenggara dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. “Masalah aset lebih banyak 

terdapat di Dinas Pendidikan yakni aset-aset sekolah yang berada di desa-desa yang sulit 

untuk didata sehingga terbawa sampai di pemeriksaan tahun 2018 akibatnya hasil 

pemeriksaan terhadap pengelolaan APBD Kabupaten MBD tidak diperoleh opini WTP. 

Selain itu, dana Belanja Operasional Sekolah (BOS) langsung disalurkan dari Pemerintah 

Provinsi ke rekening Kepala Sekolah atau rekening sekolah,” katanya. 

 ‘Khusus terkait dana BOS, teman-teman di Pemerintah Provinsi tidak memberikan 

data jumlah dana yang disalurkan ke rekening Kepala Sekolah atau rekening sekolah, 

sehingga Dinas Pendidikan Kabupaten MBD juga kesulitan untuk membuat laporan. 

Walaupun dana tersebut masuk ke rekening Kepala Sekolah atau rekening sekolah, namun 

yang membuat laporan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten MBD,” jelasnya. 

 Alfonsius Siamiloy mengaku bahwa kedua permasalahan tersebut yang menyebabkan 

Kabupaten MBD tidak dapat memperoleh opini WTP. “Kita sudah melakukan koordinasi 

dengan BPK dan jika kedua permasalahan tersebut telah selesai, maka kita siap mendapat 

WTP tahun depan. Walaupun demikian, hasil pemeriksaan yang baru ini, pasti ada lagi 
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temuan tetapi diharapkan tidak terlalu berat. “Kita berharap dengan hasil koordinasi dengan 

BPK, tahun depan kita sudah bisa WTP,” katanya. 

 

Sumber berita:  

Harian Siwalima, 18 September 2019 

 

 

Catatan: 

1. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut 

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan, menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 PP Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang 

ditetapkan dengan Perda. 

2. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada: 

a. pasal 1 angka 1, menyebutkan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, 

analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional 

berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, 

dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 

b. pasal 16 ayat 1, menyebutkan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan 

pemerintah memuat opini.  

c. pasal 1 angka 12, menyebutkan bahwa Opini adalah pernyataan professional sebagai 

kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam 

laporan keuangan. 

3. Menurut ketentuan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan 

Keuangan Negara pada PSP 300 Standar Pelaporan Pemeriksaan, terdapat 5 (lima) jenis 

opini atas laporan keuangan yaitu opini wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa 

pengecualian dengan paragraf penekanan suatu hal, wajar dengan pengecualian karena 

pembatasan lingkup, wajar dengan pengecualian karena adanya penyimpangan standar 

akuntansi, dan opini tidak wajar.  


