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PEMPROV DKI JAKARTA TARGETKAN WTP DARI BPK UNTUK LAPORAN KEUANGAN 

PEMERINTAH DAERAH DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2017 
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Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno memulai rangkaian atau kick off menuju 

target opini WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI Jakarta. Sandiaga mengatakan akan membuat tim khusus 

untuk menindaklanjuti temuan BPK. 

Sandiaga akan membuat tim yang terdiri atas satuan tugas (task force) hingga melibatkan 

stakeholder untuk memastikan laporan keuangan Pemerintah DKI Jakarta bisa memperoleh WTP. 

Sandiaga mengatakan untuk mencapai opini WTP dari BPK, seluruh satuan kerja perangkat daerah 

(SKPD) diminta untuk memiliki rasa kepemilikan atau ownership. SKPD juga diminta untuk untuk 

memberikan atensi khusus pada pencatatan aset. Dia berencana menjadikan pencatatan aset sebagai 

salah satu Key Performance Indicator (KPI) semua SKPD. 

Disamping itu, Sandiaga menambahkan akan melaporkan semua proses perbaikan untuk 

mengejar target opini WTP tersebut secara berkala. Perbaikan yang diprioritaskan yakni pencatatan aset 

yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta dan menindaklanjuti sekitar 6.000 temuan BPK dalam laporan 

keuangan tahun 2016 dengan memeriksa progres tindak lanjut Pemprov DKI terhadap sejumlah 

rekomendasi BPK di tahun-tahun selanjutnya. 

https://metro.tempo.co/read/880364/bpk-beri-opini-wdp-untuk-laporan-keuangan-dki-jakarta
https://metro.tempo.co/read/880364/bpk-beri-opini-wdp-untuk-laporan-keuangan-dki-jakarta
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Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Michael Rolandi, mengatakan 

temuan aset bermasalah oleh BPK di bidang pendidikan mencapai Rp 18 triliun. Angka tersebut 

didapatkan dari temuan BPK yang tersebar di 2.147 sekolah. 

Selama empat tahun berturut-turut laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selala 

mendapat opini WDP atau wajar dengan pengecualian dari BPK. Opini WDP diperoleh DKI sejak 

kepemimpinan Gubernur Joko Widodo dan diteruskan kepada Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok 

kemudian Djarot Saiful Hidayat. Sandi mengaku tugasnya tersebut terbilang berat, namun akan menjadi 

prioritas utamanya. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya menargetkan opini WTP terhadap laporan 

keuangan tahun 2017 dari BPK. Dia meminta Sandi untuk memimpin perbaikan-perbaikan untuk 

mencapai target tersebut. 

"Tegas target kita WTP, karena itu harus kerja keras dalam penataan kembali soal keuangan dan 

soal aset karena di situ banyak sekali tantangan masalahnya," ujar Anies, Senin kemarin. 

Pada kesempatan lain, Sri Mulyani, mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus 

memprioritaskan perolehan target opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK). Ia mengatakan, penilaian BPK untuk pengelolaan keuangan DKI Jakarta sangat 

signifikan. Sebab, sebagai ibu kota negara yang menjadi anggota G-20, penilaian pengelolaan keuangan 

DKI Jakarta menjadi gambaran umum untuk daerah lain. 

"Sebab, pengaruhnya investment grade (peringkat investasi) bahkan melebihi nasional. 

Prinsipnya harus memengaruhi banyak wilayah lain," ujarnya.  
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Catatan: 

 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun 

Kabupaten/Kota) di Indonesia. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi 

agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. 

 Key Performance Indicator (KPI) merupakan matrik baik finansial maupun non finansial yang 

digunakan oleh perusahaan untuk mengukur performa kinerjanya. Key Performance Indicator 

biasanya digunakan untuk menilai kondisi suatu bisnis serta tindakan apa yang diperlukan untuk 

menyikapi kondisi tersebut. 

 Peringkat Investasi (Investment Grade) adalah kelaikan yang diberikan kepada suatu obligasi di mana 

obligasi yang mendapatkan peringkat dari lembaga pemeringkat resmi yaitu :  

 BBB- atau lebih tinggi dari Standard & Poor's.  

 Baa3 atau lebih tinggi dari Moody's.  

 BBB atau lebih tinggi dari DBRS.  

Dalam konteks negara, peringkat kredit suatu negara mencerminkan kelayakan kredit sebuah 

negara yaitu kemampuan negara membayar kembali utang-utangnya sehingga tidak menimbulkan 

risiko gagal bayar. 

 Menurut Pasal 16 Undang-undang nomor 15 tahun 2014, ayat 1, 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 disclosure), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. 

 Lebih lanjut diatur dalam Pasal 16 Undang-undang nomor 15 tahun tahun 2014, ayat 1 dan juga 

Lampiran IV Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia nomor 01 tahun 2017, jenis 

opini BPK atas pemeriksaan laporan keuangan dapat berupa 1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP), 2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 3. Opini Tidak Wajar (TW), 4. Pernyataan 

menolak memberikan opini (TMT). Untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian, 

pemerintah DKI Jakarta perlu untuk memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Secara umum, kriteria 

http://megapolitan.kompas.com/read/2017/12/28/08582991/masukan-dari-sri-mulyani-untuk-pemerintahan-anies-sandi
http://megapolitan.kompas.com/read/2017/12/28/08582991/masukan-dari-sri-mulyani-untuk-pemerintahan-anies-sandi
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tersebut antara lain; sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material 

atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara 

wajar sesuai dengan SAP. Secara mendetail, kriteria tersebut mencakup: 

(i) Bukti pemeriksaan yang cukup memadai telah terkumpul, dan pemeriksa telah melaksanakan 

penugasan sedemikian rupa sehingga mampu menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan 

lapangan telah terpenuhi (perencanaan penugasan, pemrolehan bukti, dan pengembangan 

temuan). 

(ii) Semua aspek dari standar umum SPKN telah dipatuhi dalam penugasan pemeriksaan. 

(iii) Seluruh laporan keuangan (neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan 

atas laporan keuangan) telah lengkap disajikan. 

(iv) Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

Hal ini juga berarti bahwa pengungkapan informatif yang cukup telah tercantum dalam catatan 

atas laporan keuangan serta bagian-bagian lainnya dari laporan keuangan tersebut. 

(v) Tidak terdapat situasi yang membuat pemeriksa merasa perlu untuk menambahkan sebuah 

paragraf penjelasan atau memodifikasi kalimat dalam laporan pemeriksaan.   

 Lebih lanjut diatur dalam PP nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 16, 

APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. 

Dengan dapat diperolehnya opini WTP dari BPK atas pengelolaan laporan keuangan, maka dapat 

dikatakan semua fungsi dalam APBD tersebut dapat berjalan dengan baik. Hal ini juga membuktikan 

bahwa sistem pengendalian internal dapat berjalan dengan efektif. Sehingga apabila diperoleh 

selain daripada WTP, membuktikan bahwa masih adanya poin-poin dalam pengelolaan APBD yang 

perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan. 

 

 


