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OPINI WTP DIPERTAHANKAN 

 
https://intim.news 

 

Prestasi tertinggi dalam penilaian pengelolaan keuangan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berhasil 

dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah (Malteng). Predikat 

prestisius dalam pengelolaan keuangan ini pertama kali diraih Tahun 2017 terhadap penilaian 

pengelolaan keuangan Tahun 2016, dan secara berturut-turut, dipertahankan tahun penilaian 

2017 dan 2018 bersama tiga kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku.  

Opini WTP terhadap Pengelolaan Keuangan Tahun 2018 ini diserahkan langsung oleh 

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Muhammad Abidin, dan diterima langsung oleh 

Bupati Malteng, Tuasikal Abua di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku di Ambon, 

Jumat (24/5). 

Tuasikal Abua menyatakan bahwa perolehan opini WTP merupakan bukti bahwa 

pengelolaan keuangan Pemkab Malteng selama ini benar-benar diarahkan untuk 

kemaslahatan masyarakat. Disisi lain, ini merupakan bukti atas komitmen dan kerja keras 

seluruh elemen pemerintahan dalam menjaga kondusifnya pengelolaan keuangan daerah. 

“Yakni bagaimana menjaga terpeliharanya iklim kondusif pengelolaan keuangan dan 

penataan aset daerah. Bukti bahwa selama ini keuangan daerah dipergunakan sebesar-

besarnya untuk kepentingan rakyat,” kata Bupati Tuasikal Abua. 

Tuasikal Abua mengaku, punya mimpi besar, yakni mempertahankan opini WTP 

hingga akhir kepemimpinannya bersama Wakil Bupati, Marlatu Leleury tahun 2022. “Ikhtiar 

kita adalah bisa mempertahankan amanat rakyat untuk menjaga optimalnya pengelolaan 

keuangan daerah sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat yaitu mempertahankan 

opini WTP hingga akhir periodisasi kami,”tutupnya. 

Sumber Berita : 

Harian Ambon Exspres, “Opini WTP Dipertahankan”, 13 Juni 2019. 

 

Catatan : 

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan 

daerah. 
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2. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan 

secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk 

menilai kebenaran, kecermatan, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara. 

3. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang 

dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank 

Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik 

Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. 

4. Jenis Pemeriksaan BPK adalah : 

a. Pemeriksaan keuangan, bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan 

keuangan; 

b. Pemeriksaan kinerja memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisien dan/atau 

efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk 

memperbaiki aspek tersebut; dan 

c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu ( PDTT), bertujuan untuk memberikan 

kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat 

berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. 

5. 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. 

6. 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). 

7. Pemeriksaan atas LKPD merupakan jenis pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh 

BPK dengan tujuan memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi 

yang disajikan dalam LKPD. 

8. 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. 

9. 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 
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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 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.    

 

 

 

 

 


