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ANIES MINTA SKPD IKUTI ARAHAN BPK UNTUK KEJAR WTP 
 

 
http://www.republika.co.id 

 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memerintahkan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD)
i
 mengikuti semua arahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk 

mendapat penilaian baik dalam kinerja keuangan. Pemprov memang menargetkan predikat 

wajar tanpa pengecualian (WTP) di Tahun 2017. 

"Target kita tinggi, kita berharap dengan pertemuan ini Insya Allah bisa menjadi 

modal meningkatkan kinerja keuangan kita," kata dia di kantor BPK DKI, Jakarta Selatan, 

Senin (11/12). 

Anies menyampaikannya pada acara bertajuk pemantauan tindak lanjut rekomendasi
ii 

hasil pemeriksaan BPK Semester II TA 2017. Pertemuan ini, kata dia, adalah pembuka untuk 

rapat yang akan digelar selama tiga hari ke depan antara BPK dan Pemprov DKI yang 

melibatkan semua SKPD. Dia meminta BPK untuk memberikan bimbingan dan arahan, 

sehingga kita bisa memperbaiki temuan BPK yang bisa mengganjal perolehan predikat WTP. 

"Saya minta pada semuanya untuk ikuti arahan dari BPK, sehingga kita bisa 

memperbaiki hal-hal yang dalam temuan BPK masih dilihat sebagai hal yang belum tuntas," 

ujar dia. 

Sandiaga Uno beberapa kali menyebut akan menyisir satu per satu aset yang dimiliki 

pemerintah provinsi. Penyisiran dilakukan untuk menertibkan aset agar terdokumentasi rapi 

dalam rangka pengejaran target laporan keuangan status WTP. 
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Prioritas yang akan dikerjakan di antaranya adalah terkait pembelian lahan di RS 

Sumber Waras dan pembelian lahan di Cengkareng Barat. 
 

Sumber Berita: 

1. http://www.republika.co.id, Anies Minta SKPD Ikuti Arahan BPK Untuk Kejar WTP, 

Selasa, 12 December 2017, 

2. https://www.antaranews.com, DKI Jakarta Fokus Raih Predikat WTP Dari BPK, Senin, 

23 Oktober 2017, 

3. http://megapolitan.kompas.com, Sandiaga Sebut BPK Mulai Tinjau Dokumen Laporan 

Keuangan Pemprov DKI, Kamis, 08 Februari 2018. 

 

Catatan: 

 Tujuan pemeriksaan keuangan adalah untuk memperoleh keyakinan memadai sehingga 

Pemeriksa mampu memberikan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, 

dalam semua hal yang material, atas kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan 

pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem 

pengendalian intern. 

- Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan 

profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam 

laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan 

standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem 

pengendalian intern; 

- Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan 

diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari 

salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor 

meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah 

dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, 

dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan; 

- Opini Wajar dengan pengecualian (biasa disingkat WDP) adalah opini audit yang 

diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji 

material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. 

Sebagian akuntan memberikan julukan little adverse (ketidakwajaran yang kecil) 

terhadap opini jenis ini, untuk menunjukan adanya ketidakwajaran dalam item 

tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran 

laporan keuangan secara keseluruhan. 

 Pemprov DKI sudah mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) sejak 2013, 
2014, 2015, dan 2016. Ada beberapa hal yang dicatat BPK yang dinilai bermasalah, yaitu 

sistem informasi aset belum mendukung pencatatan aset sesuai dengan standar akuntansi, 
inventarisasi aset belum selesai, serta data kartu inventaris barang tidak informatif dan 

tidak valid. 
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Selain itu, BPK menemukan masih ada penyusutan aset yang tidak didukung kertas kerja 

penyusutan. Pemerintah Provinsi DKI juga mencatat aset tanah yang sama, tapi dicatat 

pada tiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berbeda. Ada pula yang dicatat 

pada dua SKPD berbeda. 

Dalam laporan lain, BPK menemukan ada aset yang dicatat tanpa informasi lokasi dan 

sertifikat tanah. Kemudian, aset peralatan dan mesin tidak didukung data rincian. Aset 

gedung dan bangunan serta aset jalan irigasi dan jaringan masih dinilai Rp 0, Rp 1, Rp 

1.000, dan minus. Aset tetap pada Dinas Pendidikan tidak didukung data rincian. 

 

                                                             
i
   Satuan Kerja Perangkat Daerah (biasa disingkat 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. Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 

untuk pembentukan SKPD adalah Pasal 120 UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
ii
  Rekomendasi adalah saran dari Pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang 

dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. 


