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BUKA SOSIALISASI AKUNTASI

BUPATI INGATKAN PIMPINAN SKPD SERIUS BENAHI ASET DAERAH

www.antarakalteng.com

Bupati Maluku Tengah, Abua Tuasikal mengingatkan seluruh Pimpinan Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) untuk serius benahi aset daerah demi membangun kabupaten yang

berjulukan Pamahanunusa ini, terutama terhadap target memenuhi Opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) atas Pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan di kabupaten tersebut.

“Pak Sekda, bagi Pimpinan SKPD yang tidak menghadiri kegiatan sosialisasi akuntasi saat

ini tolong di cacat namanya. Kita harus mengambil tindakan tegas atas perilaku malas

mereka, evaluasi sudah harus dilakukan. Sebab saya tidak ingin gagal hanya kerena sikap

malas dan acuh terhadap upaya yang sedang kita lakukan saat ini,” tegasnya saat
memberikan sambutan pada Pembukaan Kegiatan Sosialisasi Akuntasi Atas Kerja Sama

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) bersama dengan Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Maluku di Gedung Mae Oku Masohi, Sabtu

(8/8).

Bupati mengungkapkan, sikap malas dan acuh terhadap program dan upaya

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malteng untuk dapat menata aset daerah secara baik, dalam

upaya untuk mencapai opini WTP, harus mendapat respons yang baik oleh seluruh Aparatur

Pemerintah, dan hal ini tentu dapat dimulai dengan baik dari masing masing Pimpinan SKPD

yang ada di kabupaten ini. Jika ada Pimpinan SKPD yang acuh dan malas terhadap apa yang

sedang kita lakukan saat ini, maka dapat saya simpulkan bahwa sikap itu secara tidak

langsung adalah bentuk tindakan menentang pemerintahan yang kami pimpin saat ini”
tegasnya lagi.

Menurutnya, sikap menentang pemerintahan adalah sikap yang tidak sejalan dengan

visi dan misi pemerintahan. Olehnya terhadap mereka yang terus menunjukan sikap tersebut,

jelas harus digusur dari jabatannya. Sebab jika langkah tegas itu tidak diambil maka bukan

tidak mungkin, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang telah diperoleh Kabupaten

Malteng pada Tahun Anggaran 2014 lalu, yang seharusnya meningkat menjadi opini Wajar

Tanpa pengecualian (WTP) bisa saja gagal malah Disclaimer yang bisa saja terjadi.
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Dijelaskan, sosialisasi akuntasi tentu sangat penting dan strategis bagi upaya untuk

mencapai target yang hendak dicapai, sebab dengan kegiatan ini, penyelarasan pemahaman,

khususnya Kepala SKPD selaku Penguna Anggaran, Kuasa Penguna Anggaran, PPK SKPD,

Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran, tentang sistem akuntansi pemda secara sistematik

prosedural, demi mewujudkan fungsi akuntansi yang baik,benar, yang dimulai sejak analisis

transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di masing masing SKPD.

Bupati Maluku Tengah berharap, kegiatan ini dapat memberikan kontribusi signifikan

bagi penguatan kapastitas pengelola keuangan dan aset, demi terselenggaranya penatausahaan

keuangan daerah yang akuntabel, menunju terwujudnya sistem birokrasi pemerintahan yang

bersih dan berwibawa.

Sumber Berita :

Monday, 10 August 2015

Catatan :

 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.

 Standar Akuntansi Pemerintahan dalam PSAP 07-1 mendefinisikan Aset adalah sumber

daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari

peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan

diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat umum dan

sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah budaya.

 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.

 Jenis Opini :

Opini atas laporan keuangan terbagi menjadi empat jenis:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion);

2. Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion);

3. Pernyataan Menolak Memberikan Pendapat (disclaimer of opinion); dan

4. Tidak Wajar (adversed opinion).
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 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.

 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.

 Opini Pernyataan Menolak Memberikan Opini (Disclaimer Of Opinion), Pemeriksa

tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, karena bukti pemeriksaan tidak cukup

untuk membuat kesimpulan.

 Opini Tidak Wajar (Adversed Opinion), pendapat tidak wajar menyatakan bahwa

laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan,

hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku

umum di Indonesia.


