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PEMERINTAH KOTA AMBON RAIH STATUS WDP

swamandiri.wordpress.com

Tahun ini, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)i Kota Ambon mendapat

status Wajar Dengan Pengecualian (WDP)ii dari hasil auditiii Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) Perwakilan Provinsi Maluku.

Status WDP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi

Maluku, Novian Herodwijanto, kepada Walikota Ambon Richard Louhenapessy, dan Ketua

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Rein Toumahuw, di Kantor

Perwakilan BPK Maluku, Sabtu (9/8).

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Novian Herodwijanto mengatakan,

pemberian status WDP tersebut atas penilaian yang dilakukan untuk beberapa kriteria,

diantaranya kesesuaian dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP)iv, kecukupan

mengungkapkan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, serta efektivitas

Sistem Pengendalian Intern (SPI)v. Jadi, pemberian opinivi ini diberikan secara wajar oleh

BPK untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitasvii dalam pengelolaan keuangan yang

lebih baik.

Menurut Novian Herodwijanto, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon akan meraih opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)viii apabila dapat memperbaiki sistem pengelolaan asetix

dengan cara menyerahkan pengelolaan tersebut kepada pihak ketiga. Dengan cara tersebut,

maka sistim administrasi perbaikan aset dapat dilaksanakan dengan baik. Selama ini, sistem

pengelolaan aset masih ditangani oleh Pemkot Ambon sendiri, sehingga masih terdapat

banyak masalah. Apabila sistim pengelolaan aset dikelola oleh pihak ketiga, dalam setahun

saja, maka sistem administrasi perbaikan aset dapat dilaksanakan dengan baik.

Untuk itu, Novian Herodwijanto memberikan apresiasi pada kebijakan Walikota

Ambon agar pengelolaan aset ditangani oleh pihak ketiga. Hal tersebut akan sangat baik

guna memperbaiki sistem administrasi perbaikan aset. Walikota Ambon sudah menyatakan,

bahwa beliau akan mengambil kebijakan untuk bekerja sama dengan Pihak Ketiga. Hal

tersebut sangat baik untuk mendapatkan opini WTP.

Sementara itu, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy memberikan apresiasi

kepada seluruh staf Pemkot Ambon atas kerjasama dan partisipasi yang luar biasa, sehingga

laporan keuanganx Pemkot Ambon dapat meraih status WDP. Untuk itu, dia akan terus

mendorong peningkatan kualitas pengelolaan laporan keuangan Pemkot Ambon. Walikota
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Ambon menyatakan bahwa dirinya memberikan apresiasi kepada staf sehingga kota ambon

dapat meraih opini WDP, meskipun masih jauh dari kesempurnaan. Namun, dirinya akan

memberikan dorongan untuk dapat meningkatkan hal tersebut.

Untuk menjamin transparansi sistem pengelolaan aset Pemkot Ambon, maka

pihaknya akan menyerahkan pengelolaannya kepada Pihak Ketiga secara profesional. Aset

Kota Ambon akan dikelola oleh tenaga profesional, agar dapat memperoleh hasil yang

profesional. Walikota Ambon bertekad untuk bekerja sama dengan pihak ketiga yang betul-

betul profesional, agar anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan hasilnya.

Sumber Berita :

Harian Ambon Ekspres, 11 Agustus 2014

i Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah (LKPP/D), laporan pertanggungjawaban
pemerintah atas pelaksanaan APBN/APBD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
ii 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.
iii Audit, pemeriksaan keuangan, memeriksa pembukuan, suatu pemeriksaan resmi mengenai
perkembangan situasi keuangan dari perorangan atau suatu organisasi (umum). ~ lihat pemeriksaan.
Pemeriksaan, proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen,
objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan,
kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
iv Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
v 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.
vi 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.
vii Akuntabilitas, 1. kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga
pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; 2. mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber
daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan
yang telah ditetapkan secara periodik; 3. pertanggungan jawab; 4. asas yang menentukan bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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viii 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.
ix 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.
x Laporan Keuangan, bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal
31, dan Pasal 32 Undang-Undang Noor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2)
dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara [vide: UU No. 15/2004, Pasal 1 angka 9].


