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WUJUDKAN OPINI WTP

PEMPROV MULAI GUNAKAN SISTIM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

www.investopedia.com

Pentingnya pengelolan keuangan yang berbasis akrual, mengaharuskan Pemerintah

Pusat memutuskan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) harus beralih untuk

pencatatan dari kas dasar menuju kas waktu atau sistem akutansi akrual, dimana melalui

sistem tersebut adanya keterbukaan, dan cepat ditindak lanjuti.

Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi

Maluku, Zulkfli Anwar, menjelaskan, dari 74 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang ada di Pemerintah Provinsi (Pemprov)

semuanya sudah secara bertahap membuat penyesuian pengelolaan dan pencatatan keuangan

dengan berbasis Akrual.

Bukan hanya itu diharapkan melalui berbagai rangkaian kegiatan bimbingan dan

pelatihan yang diikuti kiranya, Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap

Pengelolaan Keuangan Provinsi Maluku bisa mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP). “Untuk meraih penilaian WTP banyak sekali kriteria yang harus terpenuhi. Sehingga

melalui kriteria-kriteria tersebut maka harus dilakukan pelatihan, bagi para pengelola

keuangan kita,” tandas Zulkfli Anwar, usai membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan

Standarisasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Bagi Pemerintah Provinsi Maluku

yang berlangsung di Hotel Marina, Selasa (4/8).

Sementara itu, Gubernur Maluku, Said Assagaff dalam sambutannya yang dibacakan

oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik, Bakrie Lumbessy mengatakan, untuk

menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan laporan

keuangan, dibutuhkan peningkatan kompetensi teknis Aparatur Pemerintahan Daerah,

khususnya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, agar memiliki kemampuan dalam menjawab

kebutuhan organisasi dan dinamika masyarakat. “Saya sangat mengapresiasi pelaksanaan

Bimtek ini, karena bagi saya, ini merupakan wujud komitmen kita bersama, untuk

mempersiapkan Sumber Daya Aparatur Pengelola Kuangan di jajaran Pemprov Maluku yang
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mampu menerapkan Standar Akuntansi Berbasis Akrual secara profesional di satuan kerja

masing-masing,” ujarnya.

Sumber Berita :

Harian Siwalima, 05 Agustus 2015

Catatan :

 Pada tahun 2010, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan kualitas

pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Perubahan yang sangat nyata dari SAP

sebelumnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah

diwajibkannya penggunaan akuntansi berbasis akrual (accrual) oleh pemerintah,

termasuk pemerintah daerah, dari yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas

menuju akrual (cash toward accrual). Perubahan basis akuntansi ini tidak serta merta

muncul karena sebenarnya sudah disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan

sebelumnya yaitu pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara.

 SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan

ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja

dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang

ditetapkan dalam APBD.

 Pada tahun 2013 terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri ini

menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan akuntansi berbasis akrual

secara penuh paling lambat tahun anggaran 2015.

 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.


