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PEMPROV MALUKU GELAR DIKLAT PENGELOLAAN KEUANGAN

id.gopher.co.id

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menggelar Pendidikan Dan Latihan (Diklat)

tentang ‘Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Level Intermedite Bagi Pejabat

Pengelola Keuangan Dilingkup Pemprov Maluku Tahun 2015. Kegiatan yang dipusatkan di

Balai Diklat Provinsi Maluku, Senin (3/8) diikuti oleh kurang lebih 40 (empat puluh) Kepala

Subbagian (Kasubbag) Keuangan dilingkup Pemprov Maluku dan dibuka oleh Staf Ahli

Gubernur Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Bram Tomasoa mewakili Gubernur

Maluku. “Diklat yang dilakukan ini haruslah dimanfaatkan sebagai wadah untuk saling
bertukar informasi dan pengalaman diantara Para Pejabat Pengelola Keuangan, agar harapan

kita untuk terwujudnya Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang berkualitas, transparan

dan akuntabel, dapat tercapai,” pinta Gubernur Maluku dalam sambutannya yang dibacakan

oleh Bram Tomasoa.

Dijelaskan, diklat ini haruslah dapat diikuti dengan baik oleh para peserta agar

memiliki pengetahuan yang paripurna dalam Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. Hal

ini dikarenakan, kualitas laporan keuangan sangat mempengaruhi penilaian dan pemberian

opini dari institusi pengawasan atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Laporan keuangan
Pemprov Maluku masih mendapatkan opini WDP, karena itu kedepan telah ditargetkan untuk

meraih opini WTP sehingga, melalui diklat ini diharapkan agar kedepannya pengelolaan

keuangan akan semakin baik,” ujar Bram Tomasoa.

Menurut Bram Tomasoa, bukan hal yang mudah untuk membangun Manajemen

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang baik, apalagi secara kolektif. Karena itu

dibutuhkan komitmen, integritas serta profesionalisme dari seluruh Aparatur Pemda

teristimewa para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, untuk terus berupaya tingkatkan

kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang lebih baik, yang pada gilirannya

berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
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Diklat ini merupakan bagian dari upaya peningkatan teknis bagi Aparatur Pemda yang

merupakan suatu kebutuhan yang sangat fundamental, dalam rangka menciptakan Tata

Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.

Sumber Berita :

Harian Siwalima, 04 Agustus 2015

Catatan :

 Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan

daerah.

 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).

 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.



3

 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.


