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PEMERINTAH KOTA AMBON SOSIALISASI

PP STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

keuanganlsm.com

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Badan Keuangan Kota Ambon, Selasa

kemarin (28/1) melaksanakan Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahi.

Walikota Ambon, Richard Louhenapessy dalam sambutannya yang dibacakan Asisten

III Pemerintah Kota Ambon Romeo Soplanit mengatakan, arah pemberian otonomi daerahii

yakni mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan

pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerahiii harus berdasarkan prinsip dan tata kelola yang baik

dimulai dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)iv, pelaksnaan

dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban keuangan harus sesuai dengan Standar

Akuntansi Keuangan yang telah ditentukan.

Walikota Ambon menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Standar Akuntansi

Pemerintah sering kali masih terjebak dalam kebiasaan, tidak melihat asas aturan yang

berlaku, sehingga sering kali menjadi temuan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh

lembaga keuangan daerah, karena itu diperlukan penguatan kapasitas sumber daya Pegawai

Negeri Sipil (PNS) untuk dapat menghasilkan kinerja yang terbaik.

Walikota Ambon juga mengingatkan agar pengawasan harus ditingkatkan secara baik

oleh semua Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)v, tingkatkan sistem

pengendalian internvi secara terus menerus sehingga, semua resiko terhadap pengelolaan

keuangan daerah dapat teratasi.
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i Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah.
ii Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan (Pasal
1 Angka (5) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah).
iii Pengelolaan Keuangan Daerah, keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
iv APBD, 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
disetujui oleh DPRD; 2. suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah
tentang APBD.
v Satuan kerja perangkat daerah (SKPD), organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang
bertanggungjawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri
dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, desa, dan satuan polisi pamong praja
sesuai dengan kebutuhan daerah.
vi Sistem Pengendalian Intern (SPI), suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan
secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.


