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HARI INI, BPK RI SERAHKAN PENILAIAN KEUANGAN PEMPROV MALUKU

danisaintan.blogspot.com

Hari ini, Jumat (10/6) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menyerahkan hasil

penilaian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku. Penyerahan

penilaian tersebut akan berlangsung dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Maluku di Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon, pukul 10.00 WIT.

Penyerahan akan dilakukan oleh Wakil Ketua BPK RI, Sapto Amal Damandari kepada

Gubernur Maluku, Said Assagaff. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Maluku kepada

wartawan, Kamis (9/6). Gubernur masih belum tahu dengan pasti perihal opini yang akan

diterima dan berharap semoga Pemprov Maluku dapat meraih opini WTP.

Sebelumnya, Pemprov Maluku telah menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban

Keuangan ke BPK untuk dilakukan audit sejak 31 Maret 2016 lalu. Pemprov Maluku sangat

optimis untuk meraih opini WTP, karena selama ini Pemprov Maluku masih meraih opini

Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sebagaimana diketahui, opini BPK merupakan

pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan

dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Peme-

rintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

dan efektifitas pengendalian intern.

Opini yang diberikan oleh BPK sendiri terdiri dari empat jenis yaitu Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar dan Tidak

Menyatakan Pendapat atau Disclaimer. Opini WTP artinya laporan keuangan dianggap

memberikan informasi yang bebas dari salah saji material, artinya auditor meyakini

berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah

menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun terdapat

kesalahan dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan

keputusan.

Sementara opini WDP artinya sebagian besar informasi dalam laporan keuangan

bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau akun tertentu yang menjadi

pegecualian. Namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran

laporan keuangan secara keseluruhan.

Sumber Berita :

Harian Siwalima, 10 Juni 2016
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Catatan :

1. Pemeriksaan  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD) merupakan  salah

satu  tugas  pokok  BPK  sebagai  pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2004

tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab Keuangan  Negara  dan

Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2006  tentang  Badan Pemeriksa Keuangan.

2. LKPD merupakan pertanggungjawaban kepala daerah, yaitu Gubernur/Bupati/Walikota

atas  Pelaksanaan APBD tahun anggaran tertentu.  LKPD tersebut  disusun  dengan

menggunakan  suatu  sistem  akuntansi  keuangan  daerah dan berdasarkan Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP).

3. Pemeriksaan  atas  LKPD  merupakan  jenis  pemeriksaan  keuangan  yang dilakukan

oleh  BPK  dengan  tujuan  memberikan  pernyataan  opini  tentang  tingkat kewajaran

informasi yang disajikan dalam LKPD.

4. Sesuai dengan penjelasan Pasal 16  ayat  (1)  UU  Nomor  15  Tahun  2004  tentang

Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara,  opini  merupakan

pernyataan  profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang

disajikan  dalam laporan keuangan  yang  didasarkan  pada  kriteria (i) kesesuaian  dengan

standar  akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan  pengungkapan (adequate  disclosures),

(iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem

pengendalian intern.

5. Opini BPK terdiri dari :

a. Opini Pernyataan Menolak Memberikan Opini (Disclaimer Of Opinion),

Pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, karena bukti

pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan.

b. 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.

c. 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.

d. 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.


