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TAHUN DEPAN, SELURUH KABUPATEN/KOTA HARUS RAIH OPINI WDP

chirpstory.com

Selama ini pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap kinerja

pemerintahan pada masing-masing kabupaten/kota di Maluku sudah berjalan dengan baik

namun diharapkan tahun depan seluruh kabupaten/kota di Maluku mendapatkan opini Wajar

Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Di Tahun 2013,

hanya ada 3 (tiga) kabupaten/kota yang mendapatkan penilaian WDP yaitu Kota Ambon,

Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, namun di Tahun 2015 sudah bertambah menjadi

8 (delapan) kabupaten/kota, untuk itu diharapkan pada Tahun 2016 semua kabupaten/kota

bisa meraih opini WDP dari BPK bahkan jika memungkinkan meraih opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP),” ungkap Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua usai membuka

secara resmi Rapat Pemutahiran Data Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi Maluku tahun

2015 yang berlangsung di kediaman Walikota Ambon, selasa (4/8) malam.

Dikatakan Pasal 20 Undang-undang Nomor 15 tahun 2004i tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan kepada setiap pejabat

daerah untuk melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam

puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksana diterima. “Jadi Inspektur perlu memberikan

perhatian serta melaporkan perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan setiap hari kerja

kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku penanggung jawab terhadap tindak lanjut hasil

pemeriksaan yang ditemukan,” katanya.
Menurut Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua, untuk meraih opini WDP dari

BPK membutuhkan perbaikan dari waktu ke waktu yang mana bertujuan untuk adanya

perubahan dalam temuan saat dilakukan pemeriksaan. “Jika ada temuan, maka harus ada
rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar dilakukan

perubahan dan jika tidak maka pejabat yang bersangkutan akan ditindak sesuai dengan

hukum yang berlaku,” ungkap Zeth Sahuburua.

Zeth Sahuburua sangat berharap tahun ini semua basis data selesai dan ketika

memasuki Tahun 2016 maka semua Kabupaten/Kota bisa memperoleh opini WDP. “Kita
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harus kerja keras dan melihat kekurangan untuk dirubah dan jika punya kemampuan

intelektual yang tinggi maka tidak menutup kemungkinan dapat meraih opini WTP,”
pungkasnya.

Sumber Berita :

Harian Siwalima, 06 Agustus 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.

 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.



3

 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, tindakan yang dilakukan oleh pihak terperiksa dan
atau aparat Kejaksaan/Kepolisian dalam rangka melaksanakan rekomendasi/saran tindak
yang dimuat dalam Hasil Pemeriksaan BPK.

i Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara, Pasal 20 berbunyi :
(1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
(2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut  atas

rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
(3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada  BPK

selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
(4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).
(5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kepegawaian.

(6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.


