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WTP TIDAK BERARTI BEBAS DARI TIPIKOR 

 

 

mcw-malang.org 

 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku 

mengingatkan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan hasil 

pemeriksaan keuangan pemerintah daerah tidak berarti bersih dari kecurangan maupun 

dugaan tindak pidana korupsi (tipikor). Hal ini disampaikan Kepala BPK Perwakilan 

Provinsi Maluku, Muhammad Abidin dalam acara media workshop dengan tema 

“Mengenal BPK Lebih Dekat” yang dipusatkan di Kantor sementara BPK di Karpan 

Ambon. Muhammad Abidin menjelaskan, ada tiga jenis pemeriksaan rutin tahunan 

yang dilakukan BPK, yakni Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan 

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). “Opini WTP yang diperoleh suatu 

daerah, bukan berarti daerah itu bebas dari kecurangan maupun dugaan tipikor,” kata 

Muhammad Abidin.  

Muhammad Abidin mencontohkan, Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru selama tiga tahun mendapatkan opini WTP. 

Namun belakangan muncul kasus dugaan korupsi dana Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) di lingkup Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Buru Tahun 

Anggaran 2016-2017. Artinya, WTP tidak menjamin bebas dari dugaan tipikor. “Itu 

menandakan kalau Opini WTP yang didapatkan tidak berarti daerah itu bebas dari 

kecurangan atau dugaan tipikor. Untuk temuan seperti ini, maka diserahkan langsung 

ke Aparat Penegak Hukum (APH) agar ditindaklanjuti” ujarnya. 

Muhammad Abidin menambahkan, dari Hasil Pemeriksaan BPK sepanjang 

Tahun 2019 terdapat 12 laporan keuangan, 6 laporan kinerja dan 2 laporan PDTT. 

Sedangkan hasil temuan yang sudah ditindaklanjut BPK dan APH sebanyak 41 yakni 

4 pemeriksaan investigatif, 18 pemberian keterangan ahli dan 19 perhitungan kerugian 

negara. Muhammad Abidin menolak merincikannya dengan alasan harus berkoordinasi 

dengan BPK RI Pusat. 
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Sumber Berita: 

Siwalimanews.com (BPK: WTP Tak Berarti Bebas dari Tipikor) Senin 20 Januari 

2020. 

 

Catatan: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Opini adalah pernyataan profesional 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:  

a. kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;  

b. kecukupan pengungkapan (Adequate Disclosures);  

c. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan  

d. efektivitas Sistem Pengendalian Intern. 

4. Jenis Opini BPK: 

a. 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;  

b. 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 
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usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum di Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan; 

c. opini Pernyataan Menolak Memberikan Opini (Disclaimer Of Opinion), 

Pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, karena bukti 

pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan; 

d. 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. 

 


