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KETUA BPK: RAIH WTP BELUM TENTU RAKYAT SEJAHTERA

aksarafirdaus.blogspot.com

Saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun Pemerintah Kabupaten/Pemerintah

Kota (Pemkab/Pemkot) berlomba-lomba meraih status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD). Dalam pengelolaan keuangan negara, salah satu indikator keberhasilan adalah jika

laporan keuangan memperoleh opini WTP dari BPK.

Walau begitu, Ketua BPK, Harry Azhar Azis mengaku opini WTP yang diraih

Pemprov/Pemkab/Pemkot ternyata tak berdampak pada peningkatan kemakmuran rakyat di

daerahnya. Hal itu diungkapkan Harry Azhar Azis saat menjadi pembicara utama pada

seminar bertajuk “BPK, Pengelolaan Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat” yang berlangsung
di Gedung Rektorat Universitas Pattimura (Unpatti), Kamis (26/2).

Harry Azhar Azis mencontohkan, Laporan Keuangan Pemprov Maluku Tahun 2011

dan 2012 tidak memperoleh opini dari BPK sementara Tahun 2013 meraih opini Wajar

Dengan Pengecualian (WDP), namun hal itu tidak mempengaruhi tingkat pengangguran,

tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). “Dalam tiga tahun tersebut,
meskipun laporan keuangan sudah semakin baik, namun dilihat dari perkembangan indikator

tingkat kemakmuran yaitu tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) dan Indeks Gini Ratio ternyata tidak selalu memiliki hubungan yang paralel,”
jelasnya.

Harry Azhar Azis juga mengungkapkan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Provinsi Maluku untuk tahun 2011-2013 selalu diatas tingkat nasional (6,25 persen) yaitu

7,38 persen, 7,51 persen dan 9,75 persen. Tingkat kemiskinan untuk Maluku juga bersifat

fluktuatif yaitu 23 persen; 20,76 persen dan 19,26 persen. Jika dibandingakan dengan

nasional, tingkat kemiskinan Provinsi Maluku (berkisar 8,37 persen) jauh diatas tingkat

kemiskinan nasional yakni 10,9 persen. Sedangkan IPM menunjukkan angka 71,87; 72,42

dan 72,70. Sedangkan indeks Gini Rationya 0,41; 0,38 dan 0,37. “BPK sedang mengambil
kebijakan untuk mendorong pencapaian opini laporan keunagan dengan kemampuan instansi

dalam melaksanakan program-program peningkatan kemakmuran. Meski demikian tetap

harus dalam koridor bahwa laporan keuangan tetap merupakan tanggung jawab
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manajemen/instansi pemerintah sedangkan opini adalah tanggung jawab BPK. Namun upaya

meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab bersama baik BPK maupun

instansi pemerintah,” ungkapnya.
Sementara itu, Rektor Unpatti, Thomas Pentury dalam sambutannya mengakui

Unpatti sendiri masih banyak kekurangan dalam hal pengelolaan keuangan. “Seminar ini

hendaknya memberi pemahaman kepada seluruh civitas akademika mengenai pengelolaan

keuangan negara,” ungkapnya.
Selain Ketua BPK Harry Azhar Azis, seminar tersebut juga menghadirkan pembicara

Edison Betaubun (Anggota Komisi XI DPR) dan Anthonius Sihaloho (Kepala Bappeda

Provinsi Maluku) dengan Abdul Rahman Farisi, Tenaga Ahli Ketua BPK sebagai Moderator.

Sumber Berita :

Siwalima, 27 February 2015

Catatan :

 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.

 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.
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 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.


