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PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH DATA ASET DEMI WTP

www.clker.com

Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) melalui Tim Pendataan Aset

Daerah mulai menginventarisasi dan memverifikasi aseti milik daerah. Ini dilakukan agar

mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)ii dari Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK).

Aset yang didata yakni, aset bergerak dan tidak bergerak. Aset bergerak seperti

kendaraan dinas. Aset tidak bergerak yakni rumah dinas, tanah, dan aset penting lainnya yang

selama ini pengelolaannya tidak terpantau. Dari inventarisasi dan verifikasi ini adalah

melakukan penataan terhadap aset-aset milik Pemkab Malteng agar predikat WTP terhadap

pengelolaan keuangan daerahiii bisa diraih. Tim Verifikasi dan Inventarisasi Serta Pendataan

Aset Daerah ini terdiri dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,

Inspektorat, dan Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Malteng. Hal tersebut dikemukakan

oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Malteng,

Zainuddin Ali kepada pers beberapa waktu yang lalu.

Zainuddin Ali mengaku, penataan aset daerah dilakukan dilingkup Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD)iv, Kantor, dan Badan. Menurutnya, penataan aset yang belum

maksimal pada tahun sebelumnya adalah penyebab terjadinya disclaimerv pengelolaan

keuanga daerahvi. Dijelaskan disclaimer yang dialami oleh Pemkab Malteng pada tahun 2011

– 2012 terjadi sebagai imbas dari dampak konflik sosial, pemekaran Kabupaten Seram

Bagian Timur dan Kabupaten Seram Bagian Barat. Akibatnya, sebagian aset daerah tidak

tertata dengan baik. Opinivii Wajar Dengan Pengecualian (WDP)viii diraih pada Tahun 2013

dan saat ini menuju opini WTP. Semoga melalui penataan aset dan keuangan yang lebih baik

opini WTP bisa diraih.

Diharapkan, SKPD, Kantor, dan Badan dilingkup Pemkab Malteng dapat mendukung

dan bekerja sama secara baik demi mewujudkan target yang sama-sama dicita-citakan.

Kekompakan dan kerjasama yang baik antara jajaran SKPD, Badan, dan Kantor sangat

diharapkan untuk mewujudkan harapan ini.
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i Assets/Aktiva/Kekayaan, semua pos pada jalur debet suatu neraca keuangan yang terdiri dari harta,
piutang, biaya yang dibayar terlebih dahulu, dan pendapatan yang masih harus diterima; properti atau
harta benda yang dimiliki seseorang atau badan hukum; modal, kekayaan atau kepemilikan; aset
negara dan sebagainya.
ii 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.
iii Keuangan Negara/Daerah, semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta
segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut [vide: UU No. 17/2003, Pasal 1 dan 2].
iv 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.
v Opini Pernyataan Menolak Memberikan Opini (Disclaimer Of Opinion), Pemeriksa tidak
menyatakan pendapat atas laporan keuangan, karena bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat
kesimpulan.
vi Pengelolaan Keuangan Daerah, keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
vii Opini, pernyataan profesional adalah kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi
yang disajikan dalam laporan keuangan; Pernyataan atau pendapat professional yang merupakan
kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan
yang didasarkan pada kriteria (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (2) kecukupan
pengungkapan (Adequate Disclosures), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
(4) efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
viii 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.


