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PEMERINTAH KOTA AMBON OPTIMIS AKAN CAPAI PENILAIAN WTP

inspektorat.purworejokab.go.id

Pengelolaan keuangani Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon saat ini mulai

mengalami perubahan dari tahun ke tahun, hal ini terbukti berdasarkan penilaian Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku atas laporan keuanganii tahun

kemarin. Dimana Pemkot Ambon mendapatkan Opiniiii Wajar Dengan Pengecualian

(WDP)iv. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang bersih, akuntabelv dan

efisienvi maka seluruh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)vii harus

menyatukan persepsi dalam pengelolaan keuangan, sehingga terwujudnya pemerintahan

yang bersih dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)viii dari BPK.

Kepala Inspektorat Kotaix Ambon, Jacky Talahatu seusai Kegiatan Lokakarya

Pengawasan Keuangan yang berlangsung di lantai II Balai Kota Ambon,

mengungkapkan bahwa tujuan dari lokakarya pengawasan menuju opini WTP adalah

untuk menyatukan komitmen Pimpinan SKPD agar pengelolaan keuangan lebih

transparan dan akuntabel. Menurut Jacky Talahatu, untuk menyamakan persepsi

tersebut, pengelolaan keuangan di Pemkot Ambon perlu mendapat bimbingan dari pihak

BPK maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga dapat terwujud opini

WTP.

Sebelumnya, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy dalam sambutannya yang

dibacakan oleh Staf Ahli Pembangunan dan Kemasyarakatan, John Tupan mengatakan,

reformasi kelembagaan menyangkut pembaharuan seluruh alat-alat pemerintahan

daerah baik struktur maupun infrastuktur dalam sebuah pemerintahan. Kunci reformasi

tersebut adalah pemberdayaan masing-masing elemen di daerah yaitu masyarakat umum

atau publik dan stakeholderx, Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai eksekutif dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai representatif stakeholder. Perubahan

kewenangan daerah dalam pemanfaatan dana perimbanganxi, perubahan prinsip

pengelolaan anggaran, perubahan prinsip penggunaan anggaran dana pinjamaan dari

visit value, perubahan strategi pembiayaan dalam pembangunan pemerintahan.

Pemeriksaanxii atau auditxiii yang dilakukan oleh BPK merupakan kegiatan yang

dilakukan oleh pihak yang memiliki independensixiv serta memiliki kompetensi

profesionalismexv untuk memeriksa hasil kerja pemerintah apakah sudah sesuai dengan

standarxvi atau kriteriaxvii yang ada atau tidak sehingga perlu dilakukan audit.
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Richard Louhenapessy mengharapkan adanya sinergi antara Inspektorat sebagai

Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagai entitas pelaporanxviii, maupun SKPD sebagai entitas pelaporan dapat

meningkatkan kinerja setidaknya untuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang yakni

pengelolaan keuangan yang lebih efisien, ekonomisxix, transparan dan akuntabel.

Sumber Berita:

Harian Siwalima, 19 September 2014

i Pengelolaan Keuangan Daerah, keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan
daerah.
ii 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].
iii 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.
iv 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.
v Akuntabel, 1. harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi
kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan
prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa; 2. bertanggung
jawab; dapat dipahami.
vi Efisien, mampu mempergunakan waktu dan biaya secara tepat untuk memperoleh hasil
yang diharapkan.
vii 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.
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 Inspektorat Kabupaten/Kota, aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung
jawab langsung kepada bupati/walikota.
x Stakeholder, pihak-pihak pemilik kepentingan.
xi Dana Perimbangan, dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan
kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi
[vide: UU No. 33/2004].
xii 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.
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xiii Audit, pemeriksaan keuangan, memeriksa pembukuan, suatu pemeriksaan resmi mengenai
perkembangan situasi keuangan dari perorangan atau suatu organisasi (umum).
xiv Independensi, suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak
memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun.
xv Profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan
tugas.
xvi Standar, 1. ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan atau ukuran baku; 2. sesuatu yang
dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai (harga).
xvii Kriteria,  kebijakan, prosedur, standar, hukum/regulasi yang ditetapkan dan harus dipatuhi
oleh auditee.  Kriteria yang digunakan harus menggambarkan tujuan yang ingin dicapai
manajemen, dan kualitas pencapaiannya.
xviii Entitas pelaporan, unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi
yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
xix Ekonomis (Kehematan), mampu meminimumkan pengeluaran uang, pemakaian barang, dan
penggunaan waktu untuk sebuah aktifitas dengan memperhatikan kualitas yang memadai.


