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LAPORAN KEUANGAN KEPULAUAN TANIMBAR RAIH WTP 

 
https://www.siwalimanews.com 

 

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 

2018 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK). Opini WTP diberikan, setelah melewati proses pemeriksaan laporan keuangan yang 

terdiri dari Neraca per 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan 

Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSA), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas 

(LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, 

dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

Opini WTP merupakan suatu keberhasilan yang didapat oleh Pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Tanimbar, karena sejak Tahun 2008-2012 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

(LKPD) Kabupaten yang dulu bernama Maluku Tenggara Barat (MTB) kala itu, selalu 

mendapat Opini Disclaimer, dan untuk Tahun 2012-2017 mendapat Opini Wajar Dengan 

Pengecualian (WDP). 

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Muhammad Abidin dalam sambutannya di 

Ruang Rapat Kepala Perwakilan Lantai II Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Selasa 

(18/6) mengatakan, pemeriksaan atas LKPD ditujukan untuk memberikan opini atas 

kewajaran laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan 

memperhatikan empat kriteria, yaitu kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi 

pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan empat kriteria tersebut, BPK masih menemukan beberapa kelemahan 

dalam penyusunan LKPD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018, yakni 

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan. “Kelemahan-kelemahan SPI yang perlu mendapat perhatian pemerintah, 

diantaranya pengelolaan aset tetap yang belum sepenuhnya memadai, penatausahaan 

pendapatan dan piutang pajak mineral, bukan logam batuan yang belum sepenuhnya 

memadai,” urai Muhammad Abidin. Sedangkan kelemahan-kelemahan dalam kepatuhan 

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya penatausahaan kas di 

bendahara pengeluaran belum tertib, masih terdapatnya kelebihan pembayaran atas belanja 

perjalanan dinas pada enam kegiatan, kekurangan volume atas pekerjaan fisik dan 

keterlambatan penyelesaian paket pekerjaan yang belum dikenakan denda. 
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Dari kelemahan-kelemahan yang disebutkan tersebut, lanjut Muhammad Abidin, BPK 

menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk Tahun 2018 

menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan tanggal 31 

Desember 2018, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus 

kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan opini WTP. 

“Dengan adanya peningkatan opini dari WDP ke WTP, kami berharap Pemerintah 

Kabupaten Tanimbar untuk tahun mendatang tetap mempertahankan opini WTP nya serta 

memperbaiki kelemahan-kelamahan Tahun 2018 yang masih ditemukan oleh BPK. Sesuai 

dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeloaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara kepada Bupati diharapkan untuk segera melakukan 

tindak lanjut hasil pemeriksaan paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan 

diterima, dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar melakukan tindak 

lanjut sesuai kewenangannya,” harap Muhammad Abidin. 

Di tempat yang sama, Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon menyampaikan 

terima kasih dan apresiasi kepada BPK. Opini WTP atas LKPD Tahun 2018 yang diraih 

adalah hasil kerja keras yang dilakukan, dan tindak lanjut dari rekomendasi-rekomendasi 

awal yang diberikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku. “Kami bersama Ketua 

DPRD  dan jajaran Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus berbenah, termasuk menyajikan 

dan mempunyai komitmen kuat menyajikan laporan keuangan yang akuntabilitas serta sesuai 

asas pengelolaan keuangan sebagaimana  diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang  keuangan negara,” ungkapnya. Selanjutnya terhadap rekomendasi-

rekomendasi yang termuat dalam Buku II dan Buku III akan ditindaklanjuti oleh Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SPKD) terkait, Sekretaris Daerah (Sekda) dan Inspektorat, Dinas 

Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD), dan SKPD lain. “Kami patut 

berbangga saat ini karena Opini WTP ini merupakan sebuah harga diri bagi Kabupaten 

Kepulauan Tanimbar, karena pada Tahun 2008-2012 masih mendapat Opini Disclaimer 

dan  2012-2017  masih mendapat Opini WDP dan kini kita mendapatkan opini  WTP. Namun 

masih ada tantangan  yang akan kami urai dan akan terus kami pertahankan kedepannya,” 

kata Petrus Fatlolon. 

Petrus Fatlolon menambahkan, pihaknya akan meningkatkan pelayanan dasar, baik 

bidang pendidikan dan kesehatan agar masyarakat juga merasakan manfaatkan dan 

implementasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2018. Jika ada kekurangan  dan 

kelemahan di tahun 2018 yang ditemukan, menjadi catatan penting bagi Pemkab untuk 

kedepan membenahi  kalangan SKPD, sehingga punya komitmen yang kuat bersama DPRD 

dan jajaran untuk terus berbenah memberbaiki kekurangan, terutama yang sudah disebutkan 

oleh BPK. 

Hadir pula dalam Penyerahan LHP BPK atas LKPD Pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2018 itu, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan 

Tanimbar Frengky Limber, Sekda Pieter Rangkoratat, Inspektur Jeditjia Huwae dan jajaran 

SKPD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. 
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Sumber Berita : 

Harian Siwalima, “Laporan Keuangan Kepulauan Tanimbar Raih WTP”, 20 Juni 2019. 

 

Catatan : 

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

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan 

daerah. 

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

secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, 

untukmenilai 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 Negar, 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, 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), 
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(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 

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. 


