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PEMERINTAH KABUPATEN TERUS FOKUS WUJUDKAN OPINI WAJAR TANPA

PENGECUALIAN

news.fajarnews.com

Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk meraih opini Wajar Tanpa

Pengecualian dalam laporan keuangan terus diperjuangkan. Pada hari Sabtu, 8 Agustus 2015.

Pemkab Malteng melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

menggelar kegiatan sosialisasi Kebijakan Akuntansi pemerintah daerah. Tujuannya agar ada

kesamaan pemahaman antara Kepala Satuan Kerja Perangkat (SKPD) selaku pengguna

anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD, Bendahara

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran tentang sistem akuntansi Pemkab secara sistematis

dan prosedural.

Sistem akuntansi pengelolaan Anggaran Daerah dimulai dari tingkat analisis transaksi

sampai pada pelaporan keuangan. “Semoga kegiatan ini dapat berkontribusi signifikan bagi
penguatan kapasitas pengelola keuangan dan aset, demi terselenggaranya penatausahaan

keuangan daerah yang akuntabel menuju terwujudnya sistem birokrasi pemerintahan yang

bersih dan berwibawa,” harap Bupati dalam sambutannya saat membuka kegiatan sosialisasi
Kebijakan Akuntansi pemerintah daerah saat itu di Gedung Maeoku Masohi.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan saat itu para pejabat Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku. Kegiatan ini sendiri dihadiri oleh

para Pimpinan SKPD, PPK SKPD, serta para Bendahara Penerimaan dan Bendahara

Pengeluaran di lingkup Pemkab Maluku Tengah. Bupati mengakui bahwa penyelenggaraan

tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hanya bisa diwujudkan manakala semua proses

penyelenggaraan pemerintah terlaksana melalui sistem penatausahaan keuangan yang

memadai.

Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Maluku Tengah, telah diterbitkan Peraturan

Bupati Maluku Tengah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Kabupaten Maluku Tengah dan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 15 Tahun 2015

tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Maluku Tengah. Bupati mengakui bahwa

penatausahaan keuangan tidaklah mudah, akan ditemui sejumlah kendala dan tantangan
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dalam aplikasinya ke depan. Meski begitu, Bupati optimis bahwa dengan komitmen yang

kuat seluruh Kepala SKPD, hal positif itu dapat diwujudkan. “Kita pasti bisa menerakan
penatausahaan keuangan dengan baik. mampu melahirkan laporan keuangan yang sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan,” optimis Bupati.
Dalam usaha itu Bupati berharap seluruh peserta sosialisasi Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Daerah secara serius mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi. Berbagai

kendala dalam pengelolaan manajemen aset daerah harus dapat dikonsultasikan kepada

narasumber termasuk seluruh persoalan yang kerap ditemui dalam manajemen akuntansi.

“Pengelolaan aset memiliki tingkat kerumitan yang cukup tinggi, seperti halnya dengan

pengelolaan keuangan. Perhatikan betul perencanaan kebutuhan dan penganggaran,

pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan,

pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian

sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,” pesan Bupati dengan harapan melalui manajemen
yang baik, laporan keuangan dan aset  pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mampu

mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sumber berita:

Harian Ambon Ekspres, Pemkab Terus Fokus Wujudkan Opini WTP, Senin 10, Agustus

2015.

Catatan:

 Opini merupakan 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;

4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) atas laporan keuangan

merupakan pendapat yang 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.

 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, dalam hal
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ini dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah.

 Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan

aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam

penyusunan dan penyajian laporan keuangan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Lampiran I.02 PSAP 01 Penyajian

Laporan Keuangan)

 Mulai Tahun Anggaran 2015, pemerintah daerah harus menerapkan sistem akuntansi

berbasis akrual sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 jo.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Berdasarkan sistem

akuntansi berbasis akrual, komponen Laporan Keuangan akan terdiri dari Laporan

Realisasi Anggaran, Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan

Operasional, Laporan Arus kas, Laporan Perbahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan

Keuangan.

 Pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional,

kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian

nilai. Pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi:

a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;

b. pengadaan;

c. penggunaan;

d. pemanfaatan;

e. pengamanan dan pemeliharaan;

f. penilaian;

g. penghapusan;

h. pemindahtanganan;

i. penatausahaan;

j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.


