BPK Berikan Opini WTP untuk Pemprov Banten, tetapi dengan 4
Catatan

(Sumber: www.kompas.com)

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
pada laporan keuangan tahun 2020 Pemerintah Provinsi Banten. "Berdasarkan hasil
pemeriksaan, maka kami BPK RI berkeyakinan penuh memberikan opini WTP atas laporan
keuangan Pemprov Banten tahun 2020," ujar Anggota VI BPK Harry Azhar Aziz saat
memberikan LHP BPK di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banten, Senin (24/5/2021).
Meski mendapatkan opini WTP untuk kelima kalinya secara berturut-turut, Pemprov Banten
diberikan 4 catatan atas kepatuhan pada pengelolaan anggaran. "BPK masih menemukan 12
kelemahan pengendalian intern dan permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan," kata Harry Azhar Aziz.
Harry mengatakan, dari hasil pemeriksaan, BPK masih menemukan adanya permasalahan tata
usaha kas Pemprov Banten yang belum memadai. "Kedua, pelaksanaan kerja sama
penyimpanan uang daerah Pemprov Banten tahun 2020 di Bank Banten belum sepenuhnya
sesuai dengan ketentuan," ujar Harry.
Catatan ketiga, menurut Harry, terdapat kelebihan pembayaran beberapa pekerjaan gedung dan
bangunan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman; Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan; dan Badan Pendapatan Daerah akibat volume pekerjaan tidak sesuai kontrak
senilai Rp 1,16 miliar. Selanjutnya, pengelolan barang milik daerah belum memadai, seperti
pinjam pakai kendaraan dinas yang belum tertib, dan 590 bidang tanah belum bersertifikat.
"Seluruh temuan tersebut telah kami muat dalam buku dua, yaitu LHP atas sistem pengendalian
internal dan kepatuhan terhadap ketentuan," kata Harry.
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Hary menjelaskan, dengan adanya catatan tersebut, Pemprov Banten harus menindaklanjuti
paling lambat selama 60 hari. "Mohon laporan kami dipelajari oleh DPRD dan dikonsultasikan
dengan pemerintah daerah," ujar Harry.
Menanggapi opini dan catatan BPK, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan,
pihaknya akan segera menindaklanjutinya dengan membuat rencana aksi untuk menyelesaikan
catatan pengelolaan anggaran. "Kami juga tadi telah menyusun beberapa langkah rencana aksi
dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK yang telah kami siapkan. Kami akan langsung
segera laksanakan, tidak menunda waktu yang ditetapkan BPK," kata Andika.
Sumber Berita
www.kompas.com, BPK Berikan Opini WTP untuk Pemprov Banten, tetapi dengan 4 Catatan,
24 Mei 2021.
Catatan1
Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan
tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur
keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu
pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi
keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:
1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. efektivitas sistem pengendalian intern.
Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah
untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam
laporan keuangan.
Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil
pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan
menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan
rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan.
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Ragam Opini BPK (https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk, Edukasi, 13 Juli 2020)
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Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan
kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini
yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:


Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion: Menyatakan bahwa
laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang
material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.



Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion: 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 dampak hal-hal yang
berhubungan dengan yang dikecualikan.



Opini Tidak Wajar atau adversed opinion: 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.



Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak
Memberikan Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat
atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu
opini.
Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah

kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan
opini WTP Institusi yang besangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas
kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat).
Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban
APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara
menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab
dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta
memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa
berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
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