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Pemerintah Provinsi Banten melalui inspektorat mendorong penertiban 

pencatatan aset Pemprov Banten oleh Biro Perlengkapan dan Aset, untuk mengejar 

target opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPKi. 

Kepala Inspektorat Provinsi Banten Anwar Mas’ud di Serang, Selasa 

mengatakan, kendala untuk meraih opini WTP atas LHP BPK di Provinsi 

Banten  masih terkait persoalan asetii. Hal tersebut disebabkan inventarisasiiii 

pencatatan aset yang dilakukan masing-masing SKPDiv di Pemprov Banten seperti 

aset-aset yang berupa jalan, jembatan, tanah, gedung serta aset kendaraan.  

"Saat ini kita sudah berkoordinasi dengan Biro Perlengkapan dan Aset agar 

melakukan sensus dalam rangka menertibkan aset. Saat ini sensus penataan aset 

tengah berjalan," kata Anwar Mas'ud. 

Menurut Anwar, saat ini biro perlengkapan telah membentuk tim penataan 

aset. Bahkan, Biro Perlengkapan dan Aset telah mengadakan rekonsiliasi aset 

antara SKPD secara berkala per tiga bulan. 

Kemudian, Biro Perlengkapan dan Aset dengan DPPKDv untuk membuat 

neraca aset. Sehingga semua aset yang dimiliki Pemprov Banten pencatatannya 

tertata dengan baik dan tertib, baik aset tetap maupun barang persediaan seperti 

ATK, stok opname barang persediaan yang terhitung. 

Anwar mengatakan, inspektorat juga mendorong SKPD untuk meningkatkan 

kepatuhan dalam pengelolaan keuangan di semua SKPD dan dilaksanakan tepat 

waktu. Misalnya uang persediaanvi di SKPD selama 21 hari harus di SPJ-kan. Sebab, 

kalau lewat dari 21 hari itu akan mempengaruhi tingkat kepatuhan. 

Anwar mengatakan, LHP BPK pada tahun 2014 pihaknya berharap LHP 

Pemprov Banten jangan sampai tidak mendapatkan opini dari BPK. Bahkan Banten 



juga harus menunjukan perbaikan atas laporan keuangan dengan mengejar opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

”Ya kalau harapan kita kan pasti WTP. Namun kalau dinilai masih 

berat  kalau bisa meraih opini WTP. Karena perolehan opini WTP itu merupakan 

komitmen semua SKPD. "Selain itu juga SKPD harus melakukan pengendalian 

internal harus berjalan sesuai dengan mekanismenya," katanya. 

Dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov Banten 

Tahun 2013, BPK menyatakan tidak memberikan opini atas laporan keuangan 

tersebut mengingat banyaknya temuan dalam laporan keuangan Pemprov Banten 

Tahun 2013.  

 
Catatan : 

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dimaksud disini adalah laporan hasil pemeriksaan atas 

laporan keuangan pemerintah yang disusun oleh pemeriksa selaku pelaksana Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) yang memuat opini sesuai Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Lebih lanjut dalam Penjelasan 

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 diterangkan bahwa opini merupakan 

pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan 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.  

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni:  

1. opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion),  

2. opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion),  

3. opini tidak wajar (adversed opinion), dan  

4. pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) 

Aset yang dimaksud disini adalah barang milik daerah (BMD) yang menurut Pasal 1 angka  2 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah 

semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau 

berasal dari perolehan lainnya yang sah, sedangkan inventarisasi pencatatan aset Menurut Pasal 1 

angka 25 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, 

pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMD. 

 SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang dimaksud dengan perangkat daerah 

menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah 

unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

DPPKD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten yang menurut 

Pasal 53 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi 

Perangkat Daerah Provinsi Banten memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah 



berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan dan pengelolaan 

keuangan daerah. 

Uang Persediaan menurut Pasal 1 angka 14 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 

Per-66/Pb/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), 

diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-

hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.  
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i
 Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa dalam laporan hasil pemeriksaan 

atas laporan keuangan pemerintah, yaitu opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar dengan 

pengecualian, opini tidak wajar, dan pernyataan menolak memberikan opini (Penjelasan Pasal 16 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara). 

ii Aset adalah barang milik daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Pasal 1 angka  

2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah). 
iii
 inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan 

Barang Milik Daerah (Pasal 1 angka 25 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah). 

iv Satuan Kerja Perangkat Daerah (Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah). 
v
 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di 

bidang Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (Pasal 52 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi 

Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten 
vi

 Uang Persediaan adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang 

(revolving), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional 

kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (Pasal 1 angka 14 

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/Pb/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan 

Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). 
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