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The Treasurer

Pembaca yang budiman,

Terbitan khusus Majalah Treasury Indonesia kembali hadir di hadapan 
Pemirsa sekalian di Tahun 2017 ini. Sesuai formatnya yang ditujukan khusus 
untuk mempublikasikan program-program atau capaian tertentu Ditjen 
Perbendaharaan secara spesifik, MTI Terbitan Khusus kali ini mengangkat 
capaian yang merupakan catatan sejarah pengelolaan keuangan negara di 
Republik tercinta ini, khususnya di sisi pertanggungjawaban APBN yang dikelola 
Pemerintah, yaitu diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 
Laoran Keuangan Pemerintah (LKPP) Tahun 2016. Penantian panjang, setelah 
12 tahun LKPP disusun.

Rangkaian artikel Laporan Utama pada terbitan khusus kali ini kiranya dapat 
memberi gambaran kepada khalayak, betapa kurun waktu 12 tahun tersebut 
diisi oleh upaya dan perjuangan panjang. Begitu banyak pikiran, tenaga dan 
daya upaya yang tercurah, diwarnai berbagai problema tantangan untuk 
mewujudkan status WTP bagi LKPP, demi mewujudkan substansi LKPP sebagai 
bentuk transparansi akuntabilitas pengelolaan APBN dari Pemerintah kepada 
rakyat Indonesia yang telah memberikan amanahnya.  Memang tidak mudah, 
tetapi kita, dengan kerja keras bersama, ternyata bisa!

Bagi Pemerintah, capaian WTP ini merupakan satu prestasi yang patut disyukuri. Berdasar opini WTP ini, 
dari satu sisi, Pemerintah Republik Indonesia terbukti mampu menjalankan satu sistem akuntansi pemerintah 
yang berkualitas, berstandar internasional dan memenuhi kaidah good governance. Di sisi lain, sebagaimana 
diingatkan terus oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi tujuan 
antara, untuk ke depan terus meyakinkan rakyat Indonesia bahwa keuangan negara adalah milik rakyat, 
didedikasikan untuk seluruh rakyat Indonesia, dan karenanya harus selalu dikelola dengan baik. Dalam bahasa 
Presiden, akuntansi pemerintahan kita tidak cukup hanya berorientasi pada prosedur, tetapi harus sampai 
kepada hasil yang berkualitas dari keuangan itu sendiri. Sejumlah pekerjaan rumah seperti harus dijawab 
tuntasnya pertanyaan masyarakat "kalau sudah WTP, koq masih ada korupsi?", "dana APBN untuk apa?" dan lain 
sebagainya, menjadi tantangan ke depan. LKPP yang berkualitas WTP, idealnya mampu menjadi bagian penting 
kredibilitas pemerintah dalam menjawab itu semua.

Karenanya, pertanyaan "What's next after WTP?" kiranya krusial untuk menjadi atensi kita semua. Sebagian di 
antara jawabannya termuat dalam laporan utama majalah ini, sebagian lagi menanti kiprah dan kontribusi kita 
semua untuk mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang kita cintai 
ini, demi terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi, dengan kerja keras dan sinergi 
bersama, "WTP kita (nyatanya) bisa!".,Selamat menikmati edisi ini.

Salam Treasury! 

Marwanto Harjowiryono
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Cakrawala

Gerak hidup manusia modern identik dengan mobilitas yang tinggi, baik didorong 
oleh motif ekonomi maupun pengejawantahan budaya. Perjalanan dalam 
mencapai tujuan dari tiap individu tercerminkan dalam mobilitas keseharian, 

karenanya sektor perhubungan menjadi krusial untuk menunjang gerak hidup 
masyarakat modern. Jalan, jembatan, dan prasarana perhubungan lainnya menjadi 
kebutuhan nyata yang harus hadir dan mewujud di tengah masyarakat Indonesia.

Foto / teks : Tino Adi Prabowo / Purwo Widiarto
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Perjalanan Panjang LKPP
Menuju WTP
"Perlu waktu 12 tahun untuk meraih opini WTP dari BPK atas LKPP karena penyusunan laporan keuangan 

pemerintah adalah sesuatu yang coverage-nya luas sekali. Penyusunannya dikerjakan oleh lebih dari 28.000 

satuan kerja pemerintah, terdapat 87 Kementerian/Lembaga Negara ditambah satu BA BUN yang dikelola 

Kementerian Keuangan yang pengelolaan keuangannya harus dipertanggungjawabkan."

(Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam wawancara dengan Metro TV (24/05))

Harapan pemerintah untuk 
mencapai opini Wajar 
Tanpa Pengecualian 

(WTP) atas Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat (LKPP) 
akhirnya terpenuhi. Untuk 
pertama kalinya dalam kurun 
waktu dua belas tahun terakhir, 
Pemerintah akhirnya berhasil 
mendapatkan opini audit 
terbaik. 
Pada bulan Mei 2017, dalam 
laporannya Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) menyatakan 
bahwa LKPP tahun 2016 telah 
menyajikan secara wajar 
seluruh aspek yang material 
sesuai dengan Standar 
Akuntansi Pemerintah (SAP) 
dan berhak memperoleh opini 
WTP. Hal ini tentu tidak lepas 
dari perbaikan yang senantiasa 

diupayakan oleh segenap 
jajaran pemerintahan. 
Diraihnya opini WTP 
membuktikan bahwa terjadi 
peningkatan kualitas laporan 
keuangan pemerintah dari 
tahun ke tahun. Peningkatan 
kualitas tersebut dapat terlihat 
dengan adanya peningkatan 
jumlah LKKL yang memperoleh 
opini WTP dari BPK. Terdapat 
73 LKKL yang memperoleh 
opini WTP, dari sebelumnya 
berjumlah 56 LKKL. Pada 
tahun 2016, LKBUN juga 
mendapat opini WTP untuk 
pertama kalinya. Selain itu 
terdapat penurunan jumlah 
temuan LKPP, dari 22 temuan 
pada LHP LKPP Tahun 2015 
menjadi 16 temuan pada LHP 
LKPP Tahun 2016.

Perkembangan Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Pemerintah

Perjalanan untuk meraih 
opini WTP bukanlah sebuah 
perjuangan yang mudah. 
Tahapan-tahapan panjang 
yang melibatkan seluruh 
stakeholder pengelola 
keuangan negara terutama 
Kementerian Negara/Lembaga 
(K/L), DPR, dan BPK harus 
dilalui. Sepanjang sejarah 
kemerdekaan Negara Republik 
Indonesia, baru pada tahun 
2005 Pemerintah berhasil 
menyusun LKPP. 

foto : Tino Adi Prabowo
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LKPP Tahun 2004 
tersebut merupakan 
pertanggungjawaban 
atas pelaksanaan 
APBN yang disajikan 
sesuai dengan Standar 
Akuntansi Pemerintah 
(SAP) dalam rangka 
memenuhi amanat 
Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 
2003 tentang 
Keuangan Negara. 
Dalam Undang-
Undang tersebut, 
Presiden diharuskan 
menyampaikan RUU 
Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBN 
kepada DPR berupa 
laporan keuangan 
yang telah diperiksa 
oleh BPK paling lambat 
enam bulan setelah 
tahun anggaran 
berakhir. 

Penyusunan LKPP 
tahun 2004 tersebut 
harus diakui sebagai 
sebuah prestasi dalam 
pengelolaan Keuangan 

Negara. Sebelum 
tahun 2005, laporan 
pertanggungjawaban 
pemerintah hanya 
berupa Laporan 
Realisasi Anggaran 
yang belum mengikuti 
standar akuntansi 
dan pelaporan 
keuangan. LKPP 
Tahun 2004 disusun 
menggunakan basis 
kas menuju akrual 
(cash towards accrual) 
yang merupakan 
masa transisi sebelum 
penerapan akuntansi 
berbasis akrual. Sesuai 
dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi 
Pemerintah, basis 
kas menuju akrual 
merupakan basis 
yang mengakui 
pendapatan, belanja, 
dan pembiayaan 
berdasarkan basis 
kas, sedangkan  
aset, kewajiban, dan 
ekuitas menggunakan 
basis akrual. Basis 
kas menuju akrual 
digunakan dalam 
penyusunan LKPP 
tahun 2004 sampai 
dengan tahun 2014. 

Atas LKPP Tahun 
2004 tersebut, BPK 
memberikan opini 
Tidak Menyatakan 
Pendapat (Disclaimer). 
Pada kurun waktu 2005 
- 2008, tidak terdapat 
peningkatan opini BPK 
atas LKPP. BPK masih 
memberikan opini 
Disclaimer atas LKPP 
Tahun 2005 s.d 2008. 
Peningkatan kualitas 
LKPP dimulai pada 
pelaporan tahun 2009, 
dibuktikan dengan 
pemberian opini Wajar 
Dengan Pengecualian 
(WDP) atas LKPP 
tahun 2009 oleh BPK. 
Pemerintah berhasil 

mempertahankan opini 
WDP dari BPK hingga 
LKPP tahun 2015. 

LKPP disusun 
menggunakan sistem 
akuntansi berbasis 
akrual sejak tahun 
2015, sesuai dengan 
amanat Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 
2014. Dalam akuntansi 
berbasis akrual, 
pendapatan atau 
beban diakui pada saat 
hak atau kewajiban 
timbul, walaupun kas 
belum diterima atau 
belum dikeluarkan dari 
Rekening Kas Negara. 

Dengan diterapkannya 
akuntansi berbasis 
akrual, maka laporan 
keuangan pemerintah 
telah mengikuti 
standar akuntansi dan 
pelaporan keuangan 
yang sesuai dengan 
international best 
practice. Salah 
satunya, laporan 
keuangan pemerintah 
dapat memberikan 
informasi yang lebih 
komprehensif. Bukan 
hanya capaian realisasi 
anggaran, tetapi juga 
kinerja pengelolaan 
keuangan negara 
sehingga laporan 
keuangan yang 
dihasilkan dengan 
basis akrual dapat 
memberikan manfaat 
yang lebih baik 
bagi stakeholders. 
Melihat kompleksitas 
dalam penerapan 
basis akrual pertama 
kalinya pada tahun 
2015, keberhasilan 
mempertahankan 
opini WDP pada LKPP 
2015 merupakan 
prestasi yang cukup 
membanggakan. 

Dengan 
diterapkannya 
akuntansi berbasis 
akrual, maka 
laporan keuangan 
pemerintah 
telah mengikuti 
standar akuntansi 
dan pelaporan 
keuangan yang 
sesuai dengan 
international best 
practice.



Laporan Utama

Majalah Treasury Indonesia10

Dalam penyusunan LKPP selama 
periode tahun 2004 sampai dengan 
tahun 2016, terdapat perkembangan 
opini audit atas LKPP, yaitu sebagai 
berikut :

•	 Periode tahun 2004 - 2008. Pada 
periode ini, LKPP mendapatkan 
opini audit Tidak Menyatakan 
Pendapat/TMP (disclaimer) 
disebabkan banyaknya LKKL 
yang memperoleh opini TMP dan 
tidak wajar, juga jumlah temuan 
BPK yang cukup banyak

•	 Periode tahun 2009 – 2015. 
Pada periode tersebut, LKPP 
mendapat opini audit Wajar 
Dengan Pengecualian (WDP), 
LKKL yang beropini WTP 
semakin banyak, LKKL yang 

beropini disclaimer menurun, 
temuan audit LKPP pun 
berkurang.

•	 Tahun 2016 LKPP mendapat 
opini audit  Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP), di mana 
terdapat 73 LKKL memperoleh 
opini WTP, 8 LKKL mendapat 
opini WDP, dan 6 LKKL 
mendapat opini TMP/disclaimer. 

Tantangan Dalam Meraih Opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP)

Terdapat beberapa tantangan 
yang dihadapi Pemerintah dalam 
mewujudkan LKPP yang beropini WTP 
hingga memakan waktu sampai 12 
tahun, di antaranya adalah:

fo
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•	 Ketersediaan Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang kompeten 
dalam bidang akuntansi dan 
pelaporan dinilai belum cukup 
dan belum merata. Kapasitas 
SDM yang memadai sangat 
penting mengingat jumlah satuan 
kerja yang harus menyusun 
laporan keuangan adalah 
sebanyak 28.000 unit yang 
tersebar pada 87 K/L ditambah 
dengan delapan BA BUN pada 
Kementerian Keuangan yang 
mengelola transaksi spesifik 
yang tidak terdapat pada K/L. 
Kualitas LKPP sangat ditentukan 
oleh kualitas laporan keuangan 
satker. 

•	 Pemerintah masih 
mengembangkan sistem 
informasi akuntansi yang 
terintegrasi bagi seluruh 
entitas akuntansi dan entitas 
pelaporan Pemerintah Pusat 
dalam rangka penyusunan LKPP 
dan LKKL. Sistem informasi 
yang dikembangkan adalah 
sistem yang dapat menunjang 
peningkatan kualitas dan 
ketepatan waktu penyusunan 
laporan keuangan.

•	 Pemerintah masih menghadapi 
masalah suspen, yaitu 
perbedaan antara realisasi 
belanja yang dilaporkan K/L 
dengan realisasi belanja negara 
yang dicatat Bendahara Umum 
Negara (BUN). Suspen terjadi 
karena sistem pencatatan yang 
dilakukan oleh K/L dan BUN 
belum terintegrasi satu sama 
lain, sehingga memungkinkan 
transaksi sudah tercatat di K/L 
tetapi belum tercatat di BUN, 

begitu juga sebaliknya. Suspen 
merupakan permasalahan yang 
sulit dihindarkan sejak pertama 
kali disusun LKPP pada tahun 
2004, walaupun jumlah suspen 
setiap tahunnya terus menurun.

•	 Masih terdapat permasalahan 
mengenai pencatatan dan 
penyajian catatan fisik Saldo 
Anggaran Lebih (SAL) yang 
tidak akurat sehingga BPK tidak 
dapat meyakini kewajarannya.

Walaupun LKPP Tahun 2016 
telah beropini WTP, namun masih 
terdapat enam belas temuan audit 
BPK, yang terdiri dari dua belas 
temuan terkait Sistem Pengendalian 
Intern dan empat temuan terkait 
Kepatuhan terhadap perundang-
undangan. Temuan SPI tersebut 
antara lain Pengendalian atas 
Pengelolaan Program Subsidi, 
Pertanggungjawaban Kewajiban 
Pelayanan Publik Kereta Api, dan 
Tindakan Khusus Penyelesaian 
Aset Negatif Dana Jaminan Sosial 
Kesehatan. Sedangkan temuan 
kepatuhan antara lain Pengelolaan 
Penerimaan Negara Bukan Pajak dan 
Piutang Bukan Pajak, Pengembalian 
Pajak, serta Pengelolaan Hibah 
langsung. Sebagaimana dijelaskan 
oleh BPK, temuan-temuan tersebut 
tidak berpengaruh langsung 
terhadap kewajaran LKPP Tahun 
2016. Menyikapi temuan audit 
dimaksud, pemerintah akan membuat 
rencana tindak lanjut yang terukur 
untuk kemudian diselesaikan dan 
disampaikan kepada BPK.

Ambar Pusporini, Edward UP 
Nainggolan. Direktorat Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan.

Menyikapi temuan audit 
dimaksud, pemerintah 
akan membuat rencana 
tindak lanjut yang 
terukur untuk kemudian 
diselesaikan dan 
disampaikan kepada 
BPK.
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10-12
APRIL
2017

18, 20, 21
APRIL
2017

MARET 
2017

28 
Februari

2017 

29
MARET 

2017

28
APRIL
2017

Serta penghimpunan 
LKKL Audited dan 
LKBUN Audited TA 

2016 paling lambat 28 
April 2017;

Pengonsolidasian LKKL 
dan LKBUN menjadi 

LKPP TA 2016 Unaudited 
selama bulan Maret 2017

Penyampaian LKKL 
TA 2016 Unaudited 
dengan batas paling 
lambat tanggal 28 
Februari 2017

Penyampaian LKPP 
TA 2016 Unaudited 
kepada BPK pada 
tanggal 29 Maret 
2017

Rekonsiliasi Tiga 
Pihak (Tripartit) 

pada tanggal 
10 - 12 April 2017

Pembahasan temuan 
pemeriksaan BPK atas LKPP 
TA 2016 pada tanggal 18, 20, 
dan 21 April 2017

Ilustrasi : Sugeng Wistriono

REKAM PERISTIWA
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09 
MEI 
2017

Ket. Foto

Penyampaian 
tanggapan final 
(exit meeting) 
atas Konsep 
LHP BPK atas 
LKPP TA 2016 
oleh Menteri 
Keuangan a.n. 
Pemerintah 
kepada BPK 
pada tanggal 9 
Mei 2017

Penyampaian 
tanggapan final (exit 

meeting) atas Konsep 
LHP BPK atas LKPP 
TA 2016 oleh Menteri 

Keuangan a.n. 
Pemerintah kepada 
BPK pada tanggal 9 

Mei 2017;

27 
JULI 
2017

Persetujuan 
Pengesahan RUU 

menjadi UU P2 APBN 
TA 2016 dalam Rapat 

Paripurna DPR RI 
pada tanggal 27 Juli 

2017;

6
JULI
2017

Penyampaian 
Keterangan Pemerintah 
mengenai Pokok-Pokok 

Rancangan Undang-
Undang tentang 

Pertanggungjawaban 
atas Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara 
(RUU P2 APBN) TA 
2016 dalam Rapat 

Paripurna DPR RI pada 
tanggal 6 Juli 2017

19 
MEI
2017

Kemudian, hasil 
pemeriksaan 
dengan opini 

WTP atas LKPP 
TA 2016 tersebut 

disampaikan 
melalui Laporan 

Hasil Pemeriksaan 
atas LKPP TA 

2016 oleh BPK 
kepada DPR 

dalam Sidang 
Paripurna DPR RI 
pada tanggal 19 

Mei 2017

LKPP 2016,
WTP Bisa !
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“Akuntansi kita mestinya diarahkan, bukan pada 

orientasi prosedur melainkan harus diubah orientasi 

hasil. Hasil pun harus yang berkualitas. Arahnya semua 

harus ke sana” 

(Presiden RI Joko Widodo dalam Pembukaan Rakernas 
Akuntansi dan Laporan Keuangan 2017)

Sebuah prestasi kembali diraih oleh Pemerintah 
Republik Indonesia pada semester I tahun 2017. 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah 

menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 
Laporan Keuangan Pemerintah (LKPP) Tahun 2016 
kepada presiden pada tanggal  23 Mei 2017 di Istana 
Bogor. Berdasarkan LHP tersebut, BPK memberikan opini 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2016. 

Opini WTP atas LKPP tahun 2016 merupakan pencapaian 
opini audit terbaik setelah 12 tahun sejak LKPP pertama 
kali disusun pada tahun 2004. Prestasi tersebut 
merupakan wujud keberhasilan reformasi pengelolaan 
keuangan negara dalam rangka mewujudkan pengelolaan 
keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan 
akuntabel.

UPAYA 
MERAIH 
OPINI 
TERBAIK 
ATAS LKPP
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Tahun Kedua Implementasi Basis 
Akrual, LKPP Raih Opini WTP

Tahun 2016 merupakan tahun 
kedua penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintahan berbasis 
akrual dalam penyusunan LKPP 
di Indonesia. Penerapan SAP 
berbasis akrual tersebut telah 
diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 71 tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan 
(SAP), yang menyatakan bahwa 
standar akuntasi berbasis akrual 
selambat-lambatnya diterapkan 
pada tahun 2015. 

Penerapan basis akrual yang 
dimulai pada tahun 2015 dalam 
pelaporan keuangan pemerintah 
di Indonesia merupakan salah 
satu wujud reformasi dalam 
pengelolaan keuangan negara dan 
pelaksanaan amanat UU Nomor 
17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara. Dengan diterapkannya 
standar akuntansi berbasis akrual 
oleh Pemerintah Pusat, maka 
akuntansi dan pelaporan keuangan 
Pemerintah Indonesia telah sejajar 
dengan negara-negara yang maju 
seperti Australia dan Selandia 
Baru.

Penerapan akuntansi akrual 
yang merupakan international 
best practice dijalankan dengan 
penuh perencanaan dan 
persiapan yang matang, dengan 
mempertimbangkan kesiapan SDM 
dan infrastruktur berupa sistem 
akuntansi yang berbasis teknologi 
informasi. Diterapkannya akuntansi 
akrual di Indonesia dimulai dengan 
basis akuntansi kas menuju akrual 
sejak pelaporan tahun 2004. 
Dengan basis kas menuju 
akrual (cash towards accrual), 
pendapatan dan belanja 
dicatat menggunakan basis kas 
sedangkan aset, kewajiban, dan 
ekuitas dicatat menggunakan 
basis akrual. Standar Akuntansi 
Pemerintah berbasis Kas Menuju 
Akrual diatur dalam PP Nomor 24 

tahun 2005.
Basis kas menuju akrual 
sebenarnya sudah menerapkan 
basis akrual walaupun tidak secara 
penuh. Hal tersebut dibuktikan 
dengan keberhasilan pemerintah 
menyusun neraca yang berisikan 
semua aset (aset lancar dan aset 
non lancar), kewajiban (kewajiban 
jangka pendek dan jangka 
panjang), serta ekuitas pemerintah. 
Namun untuk pendapatan dan 
belanja masih menggunakan basis 
kas, di mana pendapatan dicatat 
pemerintah ketika uang telah 
masuk ke Kas Negara dan belanja 
dicatat ketika uang sudah keluar 
dari Kas Negara. 

Adapun laporan keuangan 
yang dihasilkan adalah Laporan 
Realisasi APBN, Neraca, Laporan 
Arus Kas (LAK), dan Catatan 
atas Laporan Keuangan. Dengan 
demikian, penerapan basis kas 
menuju akrual merupakan bagian 
penting yang tidak terpisahkan 
dari langkah pemerintah untuk 
menyukseskan implementasi basis 
akrual guna mewujudkan laporan 
keuangan yang lebih transparan 
dan akuntabel.

Peningkatan Kualitas LKPP:  
Disclaimer ke  WTP

LKPP merupakan laporan 
konsolidasian dari Laporan 
Keuangan Kementerian/Lembaga 
(LKKL) dan Laporan Keuangan 
Bendahara Umum Negara 
(LKBUN) yang dihasilkan oleh 
Kementerian Keuangan sebagai 
Bendahara Umum Negara. LKBUN 
berisikan transaksi yang tidak 
dikelola oleh Kementerian Negara/
Lembaga (K/L) seperti transaksi 
pinjaman, hibah, penyertaan 
modal negara, belanja subsidi, dan 
belanja lain-lain. Dengan demikian, 
peningkatan kualitas LKPP sangat 
tergantung dari kualitas LKKL dan 
LKBUN. 

Penerapan akuntansi 
akrual yang merupakan 
international best practice 
dijalankan dengan 
penuh perencanaan 
dan persiapan yang 
matang, dengan 
mempertimbangkan 
kesiapan SDM dan 
infrastruktur berupa sistem 
akuntansi yang berbasis 
teknologi informasi. 
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Upaya-upaya untuk meraih Opini WTP
Dalam rangka meningkatkan kualitas LKPP, Ditjen 
Perbendaharaan sebagai unit in charge Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat telah melakukan langkah-
langkah yang terstruktur dan strategis yang lebih 
ditingkatkan pada tahun 2016.

1. Melakukan penyempurnaan peraturan terkait 
pengelolaan keuangan negara (perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, dan 
pertanggungjawaban)  

 Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja, 
ditetapkan sejumlah Peraturan Menteri 
Keuangan (PMK), di antaranya PMK terkait 
Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan 
Pemerintah untuk memberikan batasan yang 
jelas terkait kriteria jenis belanja sehingga belanja 
pemerintah dapat dialokasikan, direalisasikan, 
dan dipertanggungjawabkan sesuai karakteristik 
belanjanya (nature of account).

2. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan 
signifikan pada LKPP tahun 2015, di antaranya 
perbedaan pencatatan antara KL dan BUN 
(suspen), permasalahan Saldo Anggaran Lebih 
(SAL) dan permasalahan Transaksi Antar Entitas 
(TAE). 

 Terkait dengan permasalahan suspen, Ditjen 
Perbendaharaan telah mengembangkan single 
database system dalam penyusunan LKKL 
melalui aplikasi e-rekon-LK yang mulai digunakan 
pada tahun 2016. E-rekon-LK merupakan 
aplikasi rekonsiliasi secara elektronik berbasis 
web yang antara lain digunakan oleh K/L dalam 
mengkonsolidasikan laporan keuangan satker 
dalam penyusunan LKKL. Dengan e-rekon-LK, 
Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN lebih 
mudah melakukan monitoring dan identifikasi 
suspen atau selisih pencatatan di wilayah kerja 
masing-masing, sehingga dapat segera mengambil 
langkah penyelesaian.

  Langkah ini telah membuahkan hasil yang 
memuaskan dengan tidak adanya suspen pada 
LKPP tahun 2016

 Untuk menyelesaikan permasalahan SAL, 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan 
penyempurnaan perhitungan SAL dan menetapkan 
mekanisme perhitungan tersebut dalam Perdirjen 
Perbendaharaan Nomor 40 tahun 2015 tentang Tata 
Cara Perhitungan dan Pelaporan Saldo Anggaran 
Lebih yang telah diubah dengan Perdirjen 
Perbendaharaan Nomor 51 tahun 2016. Selain itu, 
Kementerian Keuangan membentuk task force 
yang bekerja untuk menyelesaikan permasalahan 
penyebab pengecualian pada LKPP 2015, 
termasuk permasalahan SAL.

www.djpbn.kemenkeu.go.id

TEMUI JUGA
KAMI DISINI...

facebook.com/DJPBN.KemenkeuRI/

@DJPBNKemenkeuRI

DJPBN.KemenkeuRII

*terbuka untuk 
posting berita/
kegiatan bersifat 
formal/semi formal/
kedinasan dari 
unit kerja/kantor 
vertikal Ditjen 
Perbendaharaan.

@ditjenperbendaharaan
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 Langkah strategis dimaksud 
berhasil menyelesaikan 
sebagian besar penyebab 
permasalahan SAL, 
sehingga SAL tidak menjadi 
permasalahan signifikan pada 
LKPP tahun 2016. 

 Permasalahan signifikan 
lainnya pada LKPP tahun 
2015 yang mendapat 
perhatian pimpinan 
Kementerian Keuangan 
adalah nilai TAE yang tidak 
diyakini kewajarannya. 
Sebagai upaya penyelesaian 
permasalahan TAE tersebut, 
dilakukan penyempurnaan 
proses bisnis dalam 
penyusunan LKBUN tahun 
2016 dengan mewajibkan 
Kementerian Keuangan 
sebagai Bendahara Umum 
Negara untuk menyusun 
Laporan Perubahan Ekuitas 
(LPE) sebagai komponen 
LKBUN. Di samping itu, Ditjen 
Perbendaharaan melakukan 
identifikasi dan penyelesaian 
transaksi-transaksi lain 
penyebab selisih nilai TAE, 
berkoordinasi dengan Ditjen 
Kekayaan Negara. Dengan 
berbagai upaya tersebut, 
terdapat perbaikan yang 
sangat signifikan atas nilai 
TAE pada LKPP tahun 2016 
sehingga dapat diyakini 
kewajarannya oleh BPK.

3. Menggunakan dan terus 
menyempurnakan aplikasi 
Sistem Perbendaharaan dan 
Anggaran Negara (SPAN) 
yang menerapkan konsep 
single database sekaligus 
mengintegrasikan berbagai 
aplikasi terkait yang selama 
ini digunakan. Selain aplikasi 
SPAN, Ditjen Perbendaharaan 
juga telah mengembangkan 

sejumlah aplikasi untuk 
mendukung penyusunan 
laporan keuangan, di 
antaranya aplikasi SAIBA, 
aplikasi SIMAK-BMN, dan 
aplikasi Persediaan. 

4. Menerbitkan beberapa 
Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK) yang yang digunakan 
sebagai pedoman dalam 
penyusunan laporan 
keuangan pemerintah. 

 Beberapa PMK yang 
diterbitkan pada tahun 2016  
antara lain meliputi:

•	 Perubahan atas PMK terkait 
Sistem Akuntansi Pemerintah 
Pusat;

•	 Perubahan atas PMK 
terkait kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Pusat;

•	 Perubahan atas PMK terkait 
Pedoman Penyusunan dan 
Penyampaian Laporan 
Keuangan Kementerian 
Negara/lembaga;

•	 PMK terkait Penerapan 
Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual 
pada Pemerintah Pusat. 

•	 PMK terkait Sistem Akuntansi 
dan pelaporan Keuangan 
Badan Layanan Umum;

•	 PMK terkait pedoman 
akuntansi dan pelaporan Aset 
berupa BMN dari Kontraktor 
Kontrak Kerja Sama; 

•	 PMK terkait Sistem Akuntansi 
dan Pelaporan Keuangan 
Transfer ke Daerah dan Dana 
Desa;  

•	 PMK terkait Sistem Akuntansi 
dan Pelaporan Keuangan 
Belanja Subsidi; dan

•	 Perubahan atas PMK terkait 
Sistem Akuntansi dan 
Pelaporan Badan Lainnya.

Dengan status laporan keuangan 
kita WTP, tentu paling tidak kita 
memiliki sense adanya suatu 
kemajuan, proses perbaikan dari 
sisi pengelolaan keuangan negara. 
Pencapaian ini diraih oleh sejumlah 
K/L dan pemerintah daerah. 
Saya betul-betul mengapresiasi, 
memberikan penghargaan yang 
sangat tinggi kepada seluruh 
pimpinan K/L serta pemerintah 
daerah yang telah mampu mencapai 
status Laporan Keuangan WTP. 
Ini adalah suatu pencapaian yang 
sangat baik, karena saya sebagai 
Menteri Keuangan juga merasakan 
perjalanan ini sejak dulu. Mulai 
dari disclaimer sampai sekarang 
menjadi WTP, itu perjalanan yang 
tidak mudah. Dan saya lebih bangga 
lagi karena cukup banyak yang 
memperoleh status WTP selama lebih 
dari 5 tahun. 

WTP adalah compliance terhadap 
peraturan perudang-undangan 
maupun asas-asas akuntansi 
termasuk penerapan akrual 
dalam melaksanakan pengelolaan 
keuangan pusat dan daerah. Namun 
ia tidak menggambarkan aspek 
efisiensi maupun korupsi. Walaupun 
kita WTP, para pimipinan K/L maupun 
pemda tetap harus melihat secara 
detail desain dari penggunaan 
keuangannya, terutama dari aspek 
efisiensi dan efektivitasnya. 

(Disampaikan dalam Rakernas 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
2017, Jakarta, 14/9)
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Di samping itu, Kementerian Keuangan juga 
berkoordinasi dengan K/L untuk melengkapi 
kebijakan akuntansi terkait transaksi spesifik 
yang ada. Langkah tersebut dilakukan 
sebagai konsekuensi penyempurnaan proses 
bisnis dan sistem informasi penyusunan 
laporan keuangan pada tahun 2016 serta 
untuk menjamin agar laporan keuangan 
pemerintah dapat disajikan secara memadai 
sesuai dengan SAP.

5. Meningkatkan kualitas SDM pengelola 
keuangan termasuk penyusun laporan 
keuangan pada masing masing K/L.

 Dalam rangka meningkatkan kapabilitas 
dan kompetensi SDM pengelola 
keuangan, termasuk Aparat Pengawas 
Intern Pemerintah (APIP) pada 
masing-masing K/L, sejak tahun 2007 
Kementerian Keuangan mengadakan 
Program Percepatan Akuntabilitas 
Keuangan Pemerintah (PPAKP) 
yang bertujuan menyiapkan SDM 
yang berkualitas dalam penyusunan 
laporan keuangan di tingkat satuan 
kerja. PPAKP disiapkan untuk level 
Manajerial Eselon IV, II dan II, dan level 
teknis untuk para operator penyusun 
laporan keuangan, baik itu operator 
komputer maupun operator penyusun 
laporan keuangan. PPAKP sekarang 
dilaksanakan berkoordinasi dengan 
Badan Pendidikan dan Pelatihan 
Keuangan. 

6. Meningkatkan komitmen Menteri/
Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan 
LKKL dengan kualitas terbaik.

 Upaya peningkatan kualitas SDM yang 
dilakukan secara masif dan terstruktur 
tidak akan berhasil apabila tidak ada 
komitmen yang kuat dari Menteri/
Pimpinan Lembaga. Oleh karena itu, 
Kementerian Keuangan juga senantiasa 
meminta komitmen seluruh pimpinan 
K/L untuk meningkatkan kualitas 
laporan pertanggungjawaban keuangan 
negara yang menjadi tanggung 
jawabnya. Melalui agenda Rapat kerja 
Nasional (Rakernas) Akuntansi yang 
dilaksanakan setiap tahun, Menteri 
Keuangan meminta komitmen menteri/
pimpinan lembaga untuk senantiasa 
meningkatkan kualitas LKKL sehingga 
dapat meraih opini audit terbaik dari 
BPK. Di samping itu, untuk KL yang 
masih mendapatkan opini disclaimer, 
Menteri Keuangan melalui surat secara 
khusus meminta komitmen Menteri/
Pimpinan lembaga untuk serius 
menindaklanjuti rekomendasi dan 
menyelesaikan temuan pemeriksaan 
BPK, sehingga opini LKKL tersebut 
dapat meningkat pada tahun 
mendatang.

 
Joko Tri Prasetyo, Edward UP Nainggolan 

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan.

Oleh karena itu, 
Kementerian 

Keuangan juga 
senantiasa meminta 

komitmen seluruh 
pimpinan K/L untuk 

meningkatkan 
kualitas laporan 

pertanggungjawaban 
keuangan negara 

yang menjadi 
tanggung jawabnya. 

Melalui agenda 
Rapat kerja Nasional 

(Rakernas) Akuntansi 
yang dilaksanakan 

setiap tahun, Menteri 
Keuangan meminta 
komitmen menteri/
pimpinan lembaga 

untuk senantiasa 
meningkatkan kualitas 
LKKL sehingga dapat 

meraih opini audit 
terbaik dari BPK.
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Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo 
Kami mensyukuri karena ini tanggung 
jawab kami yang akan dipertahankan 
kepada pemerintahan. Kemendagri dan 
Badan Nasional Pengelola Perbatasan 
(BNPP) tiga tahun ini dapat WTP. Ini 
juga merupakan kerja keras kami ke 
dalam, termasuk penataan, memperkuat 
sistem, pengawasan. Juga dibayar mahal 
karena selama 3 tahun ini hampir 97 staf 
Kemendagri terpaksa kami berhentikan 
dengan tidak hormat, terpaksa kita pecat 
dsb. Selama tiga tahun kami intensif 
mengundang BPK, koordinasi, dan 
undang jajaran di setjen/ditjen dan badan. 
Tidak ada kongkalikong. (Disampaikan 
saat penyerahan laporan keuangan di 
kantor BPK, Senin (29/5)).

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin 
Bagi Kemenag ini adalah sejarah, untuk pertama 
kalinya sejak 12 tahun kami bekerja keras 
untuk mendapatkan, baru tahun 2016 ini kami 
mendapatkan opini WTP. Sejak 2011-2014 
kami mendapatkan WTP tapi dengan Dengan 
Paragraf Penjelasan (DPP), bahkan di tahun 
2015 turun menjadi WDP. Yang perlu dipahami 
adalah Kemenag memiliki satuan kerja yang 
terbanyak, tidak kurang dari dari 4557 satker. 
Penerapan akuntansi berbasis akrual yang 
diterapkan pemerintah membuat Kementerian 
Agama bekerja keras.
(Disampaikan saat penyerahan laporan 
keuangan di kantor BPK, Senin (29/5)).

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) 
tidaklah mudah. Dalam hal pengelolaan keuangan negara, harus 
diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, 
mengingat uang tersebut adalah milik masyarakat. 
Prestasi ini (opini Wajar Tanpa Pengecualian-WTP) merupakan 
lompatan besar. Pada umumnya, setelah disclaimer naik setingkat 
menjadi Wajar dengan Pengecualian (WDP), baru setelah 
itu naik setingkat lagi menjadi WTP. Penilaian ini merupakan 
pertanggungjawaban akuntabilitas, transparansi penggunaan APBN 
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan 
predikat WTP, artinya Kemensos bisa mempertanggungjawabkan 
anggaran yang diberikan pemerintah secara transparan dan 
akuntabel. 
 
WTP menjadi penting bagi Kementerian Sosial mengingat tahun 
2018 alokasi keuangan untuk bantuan sosial akan ditambah. Sejalan 
dengan arahan Presiden, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) 
PKH ditambah sebanyak 4 juta KPM. Sehingga total KPM mencapai 
10 juta. Sementara Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang saat 
ini menyasar 1,28 juta juga menjadi 10 juta KPM. Bagaimana 
Kementerian Sosial dipercaya masyarakat menyalurkan Bansos 
sebesar itu jika kami memperoleh predikat bukan WTP.
 
 (Disampaikan pada penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas 
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) di Istana Bogor, 
Selasa (23/5))
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Oleh : Leila Rizki Niwanda, Mahardika Argha Mariska
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Sesuai dengan Undang-
undang Keuangan 
Negara Nomor 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan 
Negara, pemerintah menyusun 
Laporan Keuangan Pemerintah 
Pusat (LKPP) sebagai bentuk 
pertanggungjawaban pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN), yang mencakup 
juga pengelolaan aset pemerintah. 
LKPP tersebut merupakan 
konsolidasian dari Laporan 
Keuangan Bendahara Umum 
Negara (LKBUN) dan Laporan 
Keuangan Kementerian Negara/
Lembaga (LKKL) dan mencakup 
semua transaksi keuangan yang 
dikelola oleh Bendahara Umum 
Negara dan Kementerian Negara/
Lembaga. 

Dalam melakukan pencatatan 
transaksi APBN dan pengelolaan 
aset pemerintah tersebut, 
pemerintah melaksanakan Sistem 
Akuntansi Pemerintah Pusat yang 
terdiri dari Sistem Akuntansi BUN 
yang dilaksanakan oleh masing-
masing Bagian Anggaran BUN 
dan Sistem Akuntansi Instansi 
yang dilaksanakan oleh semua 
Kementerian Negara/Lembaga. 
Penyusunan Sistem Akuntansi 
tersebut mengacu pada Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP) 
sebagaimana tercantum dalam 
Peraturan pemerintah Nomor 
71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan. SAP 
merupakan prinsip-prinsip 
akuntansi yang diterapkan dalam 
menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan pemerintah.

Pencapaian Opini LKPP
Sesuai dengan best practices 
pengelolaan keuangan negara, 
setiap pertanggungjawaban 
pelaksanaan keuangan negara 
dalam bentuk laporan keuangan 
harus diperiksa oleh suatu badan 
pemeriksa yang independen. 
Oleh karena itu, sebagai wujud 
pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBN, LKPP diperiksa oleh BPK. 
Hasil pemeriksaan BPK atas 
laporan keuangan adalah berupa 
opini yang merupakan pernyataan 
profesional BPK mengenai 
kewajaran informasi keuangan 
yang disajikan dalam laporan 
keuangan. 
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Makna 
Wajar Tanpa 
Pengecualian 
atas Laporan 
Keuangan 
Pemerintah Pusat
“Dengan status laporan keuangan kita WTP, tentu 

paling tidak kita memiliki sense adanya suatu 

kemajuan, proses perbaikan dari sisi pengelolaan 

keuangan negara.”

(Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rakernas 
Akuntansi dan pelaporan Keuangan 2017 di Jakarta 
(14/9))

Terdapat empat kriteria dalam 
proses pemeriksaan yang 
dilakukan oleh BPK sebagaimana 
diatur dalam UU Nomor 15 
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung 
Jawab Keuangan Negara, yaitu: 
(1) kesesuaian dengan Standar 
Akuntansi Pemerintahan, (2) 
kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan, (3) 
kecukupan  pengungkapan 
(adequate disclosures), dan (4) 
efektivitas sistem pengendalian 
intern. 
Keempat kriteria pemeriksaan 
tersebut akan memengaruhi opini 
yang akan diberikan kepada 
laporan keuangan yang diperiksa 
tersebut. Semakin banyak 
ketidaksesuaian dengan kriteria 
yang telah ditentukan, maka opini 
yang diberikan pun akan semakin 
buruk. Terdapat empat jenis opini 
yang diberikan oleh BPK yakni: 
1) Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP)/unqualified opinion, 2) 
Wajar Dengan Pengecualian 
(WDP)/qualified opinion, 3)Tidak 
Memberikan Pendapat (TMP)/
disclaimer opinion, dan 4) Tidak 
Wajar (TW)/adverse opinion. 
Opini WTP akan diterbitkan jika 
laporan keuangan dianggap 
memberikan informasi yang 
bebas dari salah saji material 
dan pemerintah dianggap telah 
menyelenggarakan prinsip 
akuntansi yang berlaku umum 
dengan baik. Opini WDP akan 
diberikan apabila sebagian besar 
informasi dalam laporan keuangan 
bebas dari salah saji material, 
kecuali untuk transaksi tertentu 
yang menjadi pengecualian. Opini 
disclaimer disematkan manakala 
auditor tidak bisa meyakini apakah 
laporan keuangan wajar atau 
tidak. Sedangkan opini tidak wajar 
adalah opini audit yang diterbitkan 
ketika laporan keuangan 
mengandung salah saji material, 

atau dengan kata lain laporan 
keuangan tidak mencerminkan 
keadaan yang sebenarnya. 

Sejak tahun 2004, saat Pemerintah 
pertama kali menyusun laporan 
keuangan, selama beberapa tahun 
LKPP memperoleh opini disclaimer 
dari BPK. Opini disclaimer tersebut 
diberikan hingga pelaporan tahun 
2008. Selanjutnya opini WDP 
diperoleh atas LKPP tahun 2009 
hingga tahun 2015. Walaupun 
opini pemeriksaan meningkat 
dari disclaimer ke WDP, tetapi 
hal ini mengindikasikan bahwa 
masih terdapat permasalahan 
yang signifikan yang dapat 
mempengaruhi kewajaran nilai 
yang disajikan dalam LKPP.

foto : M
ahardika A

rgha  M
ariska



Laporan Utama

Majalah Treasury Indonesia22

Makna Capaian Opini WTP

Pemerintah berkomitmen untuk 
terus meningkatkan kualitas 
pertanggungjawaban melalui perbaikan 
sistem pengelolaan keuangan pemerintah. 
Temuan dan rekomendasi BPK atas 
hasil pemeriksaan LKPP tahun-tahun 
sebelumnya ditindaklanjuti secara serius. 
Tujuannya, agar dihasilkan laporan 
keuangan yang andal dan akuntabel 
sehingga opini WTP dari BPK pun dapat 
diraih. 

LKPP yang beropini WTP memberikan 
arti bahwa secara umum semua informasi 
yang disajikan dalam LKPP adalah wajar 
dan tidak ada yang dikecualikan. Capaian 
opini WTP atas LKPP merupakan hasil dari 
upaya yang konsisten untuk perbaikan 
tata kelola keuangan negara. LKPP juga 
mencerminkan kerja keras dari seluruh 
pengelola keuangan negara terutama 
Kementerian/Lembaga, DPR, dan BPK 
selama kurun waktu dua belas tahun. 

Namun demikian, opini WTP bukanlah 
tujuan akhir dari pengelolaan keuangan 
negara. APBN yang dikelola harus dapat 
dirasakan hasilnya oleh segenap rakyat 
Indonesia. Ketika LKPP yang merupakan 
salah satu bentuk pertanggungjawaban 
atas APBN memperoleh opini WTP, dapat 
diartikan bahwa telah dilakukan perbaikan 
terus-menerus di bidang pengelolaan 
keuangan negara. 

Untuk itu, seluruh jajaran pemerintah terus 
bekerja keras meningkatkan pengelolaan 
keuangan yang lebih transparan dan 
akuntabel untuk sebesar-besarnya 
kepentingan rakyat. Diharapkan, rakyat 
menjadi semakin percaya bahwa setiap 
rupiah yang digunakan pemerintah 
digunakan untuk kesejahteraan rakyat 
yang berkeadilan sesuai dengan amanat 
Konstitusi Negara Kesatuan Republik 
Indonesia

Capaian opini tersebut bukan hanya 
patut dibanggakan dan disyukuri, tetapi 
sekaligus juga harus memberikan manfaat 
bagi masyarakat melalui peningkatan 
kesejahteraannya. 

Manfaat Opini WTP

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh 
atas LKPP yang beropini WTP 
adalah sebagai berikut:
1. Manfaat bagi Pemerintah 

sebagai pengelola 
Keuangan Negara.

 Laporan keuangan 
menggambarkan kualitas 
pengelolaan keuangan 
suatu entitas. Jika laporan 
keuangan suatu entitas 
memperoleh opini WTP 
maka dapat dimaknai 
bahwa secara umum tata 
kelola keuangannya adalah 
baik. Dengan LKPP yang 
beropini WTP, Pemerintah 
Pusat sebagai pengelola 
keuangan negara dapat 
menginformasikan kepada 
publik bahwa APBN yang 
diamanatkan oleh rakyat 
telah dikelola sesuai praktik 
pengelolaan keuangan 
yang baik (best practices) 
serta sesuai dengan 
ketentuan perundangan. 
APBN yang dikelola dengan baik 
diharapkan menghasilkan output 
berupa pembangunan, pertumbuhan 
ekonomi  yang berkelanjutan, 
peningkatan kesejahteraan rakyat, 
serta menurunnya tingkat kemiskinan. 
Sehingga, bukan hanya proses 
penyusunan laporan yang taat 
pada peraturan, tetapi laporan 
tersebut menunjukkan hasil yang 
dapat dirasakan oleh rakyat sebagai 
bukti kerja keras pemerintah. LKPP 
yang beropini WTP dapat juga 
digunakan oleh pemerintah untuk 
tujuan manajerial dan pengambilan 
keputusan mulai dari perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, 
dan perpertanggungjawaban.
pertanggungjawaban.

 

Capaian opini tersebut 
bukan hanya patut 
dibanggakan dan 
disyukuri, tetapi 
sekaligus juga harus 
memberikan manfaat 
bagi masyarakat 
melalui peningkatan 
kesejahteraannya.
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2. Manfaat bagi Masyarakat.
 Sebagaimana diuraikan sebelumnya, 

LKPP pada hakikatnya merupakan 
pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBN kepada rakyat sebagai pemberi 
amanat yang diwakili oleh DPR. Dengan 
LKPP yang beropini WTP, masyarakat 
mendapatkan informasi bahwa 
keuangan negara dikelola pemerintah 
sesuai dengan tata kelola dan praktik 
pengelolaan keuangan yang baik, 
transparan, dan akuntabel. 

 Pengelolaan keuangan yang baik 
juga turut serta mencegah terjadinya 
fraud maupun kebocoran, sehingga 
pengelolaan keuangan yang baik 
akan membantu menjamin hasil-hasil 
pembangunan yang dibiayai dari 
APBN tepat sasaran. Meskipun audit 
terhadap LKPP bukan untuk tujuan 
menemukan fraud, tetapi dengan 
laporan yang teruji taat dengan aturan, 
sesuai dengan standar akuntansi 
pemerintahan, sudah pula dikawal 
oleh oleh satuan pengawas internal, 
dan mengungkapkan semua informasi 
yang diperlukan, diharapkan dapat 
meningkatkan kepercayaan masyarakat 
kepada pemerintah. Rakyat menjadi 
yakin bahwa uang yang dipungut dari 
pajak dan sumber-sumber lain telah 
dikelola dengan baik, dipergunakan 
dan dipertanggungjawabkan untuk 
peningkatan kesejahteraan masyarakat 
sesuai dengan amanat konstitusi.

 Tata kelola keuangan yang baik dan 
good governance tidak akan berhasil 
jika laporan keuangan tidak memenuhi 

kualitas terbaik. Jadi, laporan keuangan 
yang berkualitas merupakan syarat 
mutlak untuk memenuhi ekpektasi 
masyarakat untuk terciptanya tata 
kelola pemerintahan yang baik (good 
governance) dan pemerintahan yang 
bersih (clean governance). Masyarakat 
dapat merasakan dengan nyata 
manfaatnya melalui peningkatan 
kualitas layanan publik dan peningkatan 
kesejahteraan rakyat.

3. Manfaat bagi Perekonomian Nasional.
 Sebagai negara demokrasi, 

perekonomian Indonesia bersifat terbuka 
dan tidak terlepas dari pengaruh-
pengaruh perkembangan dunia, 
termasuk perkembangan ekonomi dan 
tatakelola pemerintahan. Oleh sebab 
itu, sudah selayaknya Pemerintah 
Indonesia menganut prinsip-prinsip 
manajemen modern dalam pengelolaan 
keuangannya termasuk pengelolaan 
APBN, seperti yang diterapkan negara-
negara maju. 

 Dengan penerapan akuntansi akrual 
mulai 2015 dan diraihnya opini WTP 
untuk LKPP 2016, pengelolaan 
keuangan Pemerintah Indonesia bisa 
dibilang sudah sejajar bahkan lebih 
maju dari beberapa negara-negara 
anggota G20. Tentu hal ini akan 
meningkatkan kepercayaan publik 
internasional kepada pemerintah 
Indonesia termasuk para investor 
dari mancanegara untuk melakukan 
penanaman modal di Indonesia 
sehingga akan mendorong percepatan 
pembangunan, terutama pada sektor-
sektor yang menjadi prioritas nasional.  

Secara umum, opini WTP yang diperoleh 
LKPP Tahun 2016 memberikan gambaran 
bahwa pemerintah telah melaksanakan 
pengelolaan keuangan secara akuntabel, 
profesional dan transparan, meskipun 
terdapat begitu banyak transaksi keuangan 
negara serta melibatkan banyak entitas 
akuntansi dan entitas pelaporan dalam 
prosesnya. Capaian WTP ini hendaknya 
tidak menyurutkan langkah pemerintah 
untuk senantiasa melakukan perbaikan 
dan peningkatan kualitas pengelolaan 
keuangan negara. Predikat WTP seyogyanya 
semakin meningkatkan semangat pengelola 
keuangan negara untuk terus bekerja keras 
meningkatkan pengelolaan keuangan 
yang lebih transparan dan akuntabel untuk 
sebesar-besarnya kepentingan rakyat.   

Kontributor:
Moh. Haddad, Edward UP Nainggolan 

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan.

Pengelolaan keuangan 
yang baik juga turut 
serta mencegah 
terjadinya fraud 
maupun kebocoran, 
sehingga pengelolaan 
keuangan yang baik 
akan membantu 
menjamin hasil-hasil 
pembangunan yang 
dibiayai dari APBN 
tepat sasaran.

foto : Sugeng Wistriono
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What’s next 
after WTP?
“Opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan tujuan 

antara untuk menyampaikan kepada masyarakat 

Indonesia bahwa keuangan negara adalah milik rakyat, 

didedikasikan untuk seluruh rakyat Indonesia, yang 

harus dikelola dengan baik," pesan Menteri Keuangan 
RI Sri Mulyani Indrawati ketika menjadi pembina upacara 
pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional di lingkungan 
Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/05).
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Pertama kalinya dalam 
sejarah Republik 
Indonesia, Laporan 

Keuangan Pemerintah 
Pusat (LKPP) Tahun 2016 
meraih Opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) dari 
Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK). Capaian ini menjadi 
bukti bahwa pemerintah 
Indonesia serius untuk 
membenahi manajemen 
keuangannya. Keberhasilan ini 
sekaligus juga menjadi wujud 
nyata kerja keras Kementerian 
Keuangan maupun 
Kementerian Negara/Lembaga 
(K/L) dalam meningkatkan 
kualitas pengelolaan keuangan 
selama 12 tahun sejak LKPP 

pertama kali disusun dan 
diaudit oleh BPK pada tahun 
2004. 

Pemerintah Pusat khususnya 
Kementerian Keuangan 
selaku penyusun LKPP dapat 
berbangga atas keberhasilan 
ini. Namun seperti yang 
pernah disampaikan Menteri 
Keuangan, WTP bukanlah 
tujuan akhir. Kementerian 
Keuangan harus terus 
mengupayakan peningkatan 
kualitas pengelolaan keuangan 
termasuk kualitas laporan 
keuangan dan terus berinovasi 
agar pengelolaan keuangan 
pada K/L lebih sederhana dan 
efisien. Sebagaimana amanat 
Presiden RI Joko Widodo 
dalam pembukaan Rakernas 
Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan 2017, pengelolaan 
keuangan negara harus 
mengarah pada perbaikan 
sistem. Di samping itu, hasil 
dari APBN harus benar-benar 
dirasakan oleh rakyat melalui 
peningkatan kesejahteraan, 
pengurangan kemiskinan, 
maupun pembangunan 
infrastruktur.

Terkait dengan peningkatan 
kualitas laporan keuangan, 
walaupun LKPP telah 
mendapatkan opini WTP, 
berdasarkan Laporan Hasil 
Pemeriksaan (LHP) BPK atas 
LKPP dan Laporan Keuangan 
Kementerian/Lembaga (LKKL), 
masih terdapat kekurangan 
dalam pengelolaan keuangan 
yang perlu diperbaiki di masa-
masa mendatang. Bukan 
hanya karena masih terdapat 
delapan K/L yang memperoleh 
Opini Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP) serta 
enam K/L yang mendapatkan 
Opini Disclaimer, tetapi masih 
terdapat kelemahan Sistem 
Pengendalian Internal dan 
ketidakpatuhan terhadap 
peraturan perundang-
undangan yang menjadi 
temuan BPK, walaupun 
kelemahan-kelemahan tersebut 
tidak mempengaruhi kewajaran 
LKPP.

Ruang perbaikan itu juga 
disadari betul oleh presiden. 
Presiden Joko Widodo pada 
acara penyerahan LHP 
BPK atas LKPP Tahun 2016 
menegaskan bahwa target 
tahun depan adalah semua 
LKKL harus mendapatkan 
opini audit WTP, jangan ada 
yang WDP apalagi disclaimer. 
Presiden menggarisbawahi 
bahwa memang sudah 
kewajiban pemerintah 
untuk mengelola keuangan 
kementerian dan lembaga 
dengan baik karena ini adalah 
uang rakyat.

Presiden juga menyampaikan 
bahwa esensi dari 
akuntabilitas pemerintah 
adalah pertanggungjawaban 
moral kepada rakyat. APBN 
harus digunakan sepenuhnya 
untuk kepentingan rakyat 
dan harus dipastikan 
bahwa rakyat benar-benar 
mendapatkan manfaat dari 
penggunaan APBN, jangan 
ada yang coba-coba berani 
memainkan uang rakyat. 

Jika mencermati pesan 
Presiden dan Menteri 
Keuangan tersebut di atas, 
terdapat dua hal  penting yang 
menjadi “pekerjaan rumah” 
bersama yaitu meningkatkan 
kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah dan mengelola 
APBN  untuk kepentingan dan 
kesejahteraan rakyat. Aparat 
pemerintah di semua K/L 
harus mengelola APBN secara 
efektif, efisien, transparan, 
akuntabel, dan sesuai dengan 
ketentuan perundangan. 
Pengelolaan keuangan APBN 
yang efektif dan efisien 
ditandai dengan tercapainya 
hasil-hasil APBN yang 
dirasakan manfaatnya oleh 
rakyat, sementara pengelolaan 
APBN yang transparan, 
akuntabel, dan sesuai dengan 
ketentuan ditandai dengan 
laporan keuangan pemerintah 
yang berkualitas.
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Langkah ke Depan Untuk 
Meningkatkan Kualitas Laporan 
Keuangan

Menindaklanjuti arahan Presiden 
agar tahun berikutnya semua 
LKKL harus mendapatkan opini 
WTP, pemerintah khususnya 
Kementerian Keuangan akan 
terus berupaya meningkatkan 
kualitas LKPP dan pengelolaan 
keuangan negara. Upaya 
perbaikan dilakukan secara 
sistematis dan berkelanjutan. 
Sejumlah langkah prioritas yang 
patut disimak dalam upaya 
mencapai hal tersebut dapat 
disimak dalam uraian berikut.

•	 Membentuk task 
force penyelesaian 
permasalahan penyebab 
opini Disclaimer.

 Presiden telah 
menginstruksikan agar 
dibentuk task force 
untuk menyelesaikan 
permasalahan pengelolaan 
dan pertanggungjawaban 
pada K/L yang masih belum 
mendapatkan Opini WTP. 
Keberhasilan task force 
ditentukan oleh beberapa 
faktor, antara lain komitmen 
pimpinan masing-masing, 
komunikasi dan koordinasi 
yang efektif antar para pihak 
yang terlibat, pemetaan 
akar masalah, action plan 
yang realistis dan tepat, 
serta monitoring yang 
terstruktur dan terjadwal 
untuk memastikan action 
plan berjalan sesuai dengan 
yang diharapkan. 

•	 Menindaklanjuti 
rekomendasi BPK dan 
menyelesaikan temuan 
pemeriksaan BPK . 
Dalam Laporan Hasil 
Pemeriksaan, BPK sebagai 
auditor eksternal telah 
menyampaikan beberapa 
kelemahan maupun 
permasalahan baik terkait 
aspek Sistem Pengendalian 
Intern maupun Kepatuhan 
terhadap Peraturan 
Perundang-undangan. 
Temuan Pemeriksaan 
maupun rekomendasi 

BPK dalam LHP tersebut 
tentu menjadi bagian dari 
masukan untuk pemerintah 
guna meningkatkan 
kualitas pengelolaan dan 

pertanggungjawaban 
keuangan. Pemerintah 
harus menindaklanjuti 
rekomendasi BPK dan 
menyelesaikan temuan 
pemeriksan dengan 
menyusun action plan yang 
dilengkapi dengan timeline 
penyelesaian yang jelas. 
Pemerintah juga melakukan 
pembahasan dengan 
BPK serta menyampaikan 
monitoring tindak lanjut 
secara periodik untuk 
memastikan bahwa tindak 
lanjut yang dilakukan telah 
sesuai dan dengan harapan 
permasalahan yang sama 
tidak terjadi lagi masa 
mendatang.   

•	 Melanjutkan program 
peningkatan kapasitas 
Sumber Daya Manusia 

(SDM) bagi pegawai di 
kementerian negara/
lembaga. SDM berperan 
penting dalam peningkatan 
kualitas laporan keuangan. 

Kemampuan dan 
pengetahuan SDM akan 
akuntansi dan pelaporan 
keuangan yang andal 
diperlukan dalam proses 
penyusunan laporan 
keuangan. Kementerian 
Keuangan secara 
berkelanjutan telah 
menyelenggarakan program 
peningkatan kapasitas 
SDM melalui Program 
Percepatan Akuntabilitas 
Keuangan Pemerintah 
(PPAKP). Program tersebut 
dimaksudkan untuk 
meningkatkan kualitas 
para operator maupun 
manajer yang terlibat 
dalam penyusunan laporan 
keuangan pemerintah. 
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•	 Dalam hal pengembangan 
karier, penempatan pegawai 
di bidang penyusunan 
laporan keuangan 
hendaknya memperhatikan 
kompetensi SDM. Apabila 
terdapat rotasi pegawai pun 
diharapkan ada transfer of 
knowledge dari pegawai 
lama kepada pegawai baru.

•	 Melaksanakan pembinaan 
secara intensif terkait 
pengelolaan APBN dan 
Implementasi Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis 
Akrual. Dalam organisasi 
dan tata kerja Kementerian 

Keuangan 
terdapat fungsi 
untuk melakukan 
penyuluhan dan 
bimbingan teknis 
pengelolaan 
keuangan dan 
penyelenggaraan 
akuntansi dan 
pelaporan keuangan 
kepada seluruh K/L. 
Penyuluhan dan 
bimbingan teknis 
yang dilaksanakan 
oleh Ditjen 
Perbendaharaan 
tersebut akan 
diintensifkan melalui 
sosialisasi, in 
house training, dan 
pendampingan pada 
K/L. Komunikasi dan 
koordinasi dengan 
K/L dilaksanakan 
secara berkala 
untuk mendiskusikan 
permasalahan-
permasalahan 
yang timbul dalam 
pengelolaan 
keuangan dan 
pelaksanaan 
akuntansi, sehingga 

permasalahan tersebut 
diharapkan dapat 
terselesaikan dengan cepat 
dan tepat.

•	 Penyempurnaan 
teknologi informasi 
dalam pengelolaan dan 
pertanggungjawaban 
keuangan negara. Pada 
Sidang Paripurna DPR RI 
tanggal 19 Mei 2017, Ketua 
BPK Moermahadi Soerja 
Djanegara menyebutkan 
bahwa Pemerintah telah 
menindaklanjuti rekomendasi 

permasalahan yang menjadi 
salah satu pengecualian 
opini WDP atas LKPP 
Tahun 2015. Pada tahun 
2016, Pemerintah telah 
berhasil menyelesaikan 
suspen, yaitu perbedaan 
pencatatan realisasi Belanja 
Negara antara Kementerian/
Lembaga dengan Bendahara 
Umum Negara (BUN), 
dengan membangun aplikasi 
e-rekon LK yang berbasis 
single database dan sistem 
informasi penyusunan 
LKKL yang lebih baik. 
Dirjen Perbendaharaan 
Marwanto Harjowiryono 
juga menyampaikan 
bahwa pemanfaatan 
teknologi informasi untuk 
otomatisasi penyusunan 
laporan keuangan 
pemerintah merupakan 
langkah yang sedang 
dan terus dikembangkan 
oleh Kementerian 
Keuangan melalui Ditjen 
Perbendaharaan untuk 
menuju laporan keuangan 
pemerintah yang semakin 
baik, sehingga prestasi 
pencapaian opini WTP 
dapat dipertahankan 
dan ditingkatkan. Dapat 
disimpulkan bahwa 
teknologi informasi menjadi 
sarana penting dalam 
upaya meningkatkan 
kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah. Untuk itu 
pada masa mendatang 
penyempurnaan teknologi 
informasi harus terus 
dilakukan dengan 
mewujudkan penyusunan 
LKPP berbasis aplikasi yang 
terintegrasi.

foto : Mahardika Argha  Mariska
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•	 Meningkatkan kualitas 
Sistem Pengendalian 
Internal (SPI). Sejalan 
dengan Reformasi 
di Bidang Keuangan 
Negara, Pemerintah 
terus berupaya 
untuk meningkatkan 
kualitas pengelolaan 
keuangan negara. 
Salah satu upaya 
untuk meningkatkan 
kualitas pengelolaan 
keuangan negara 
tersebut adalah dengan 
peningkatan kualitas 
Sistem Pengendalian 
Internal Pemerintah. 
Sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 60 Tahun 
2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP), 
Sistem Pengendalian 
Intern dimaksudkan 
untuk memberikan 
keyakinan memadai 
atas tercapainya tujuan 
organisasi melalui 
kegiatan yang efektif 
dan efisien, keandalan 
pelaporan keuangan, 
pengamanan aset 
negara, dan ketaatan 
terhadap peraturan 
perundang-undangan. 
SPI di lingkungan 
Pemerintah merupakan 
salah satu aspek yang 
sangat penting untuk 
mencapai pengelolaan 
keuangan negara 
yang efektif, efisien, 
transparan, dan 
akuntabel. BPK dalam 
LHP selalu menyoroti 
kelemahan SPI yang 
mempengaruhi 
keandalan laporan 
keuangan. Untuk 
itu, dalam rangka  
meningkatkan kualitas 
penyelenggaraan 
SPI khususnya dalam 
rangka peningkatan 
kualitas dan keandalan 
Laporan Keuangan, 
diperlukan upaya-
upaya strategis untuk 
mendorong BPKP 

maupun Aparat 
Pengawas Internal 
Pemerintah (APIP) 
K/L agar senantiasa 
meningkatkan 
efektivitas 
penyelenggaraan 
SPIP di lingkungan 
K/L.  Pada tahun 2016, 
Ditjen Perbendaharaan 
bersama dengan 
Itjen Kementerian 
Keuangan dan 
Badan Pengawasan 
Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) 
telah mengajak seluruh 
K/L untuk duduk 
bersama membahas 
peningkatan kualitas 
SPI pada setiap 
tahapan siklus APBN. 
Menteri Keuangan 
juga telah meminta 
Itjen Kemenkeu 
bersama BPKP 
membuat pedoman 
umum bagi instansi 
pemerintah dalam 
mengembangkan 

dan melaksanakan 
SPI secara efektif; 
melaksanakan 
internalisasi pedoman 
umum SPI tersebut 
pada seluruh K/L, dan 
mendorong optimalisasi 
peran APIP.  Tahun 
ini Menteri Keuangan 
telah menetapkan 
Peraturan  Menteri 
Keuangan Nomor 14/
PMK.09/2017 tentang 
Pedoman Penerapan, 
Penilaian, dan Reviu 
Pengendalian Intern 
atas Pelaporan 
Keuangan Pemerintah 
Pusat. Ketentuan ini 
diharapkan dapat 
berjalan efektif di 
tahun 2017 sehingga 
dapat mendorong 
peningkatan kualitas 
SPI dalam rangka 
meningkatkan 
keandalan laporan 
keuangan pemerintah.

Sistem 
Pengendalian 
Intern dimaksudkan 
untuk memberikan 
keyakinan 
memadai atas 
tercapainya 
tujuan organisasi 
melalui kegiatan 
yang efektif dan 
efisien, keandalan 
pelaporan 
keuangan, 
pengamanan 
aset negara, 
dan ketaatan 
terhadap peraturan 
perundang-
undangan. 

foto : Sugeng Wistriono
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•	 Mengoptimalkan 
Pemanfaatan Informasi 
Laporan Keuangan 
Pemerintah. Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi 
Pemerintahan 
menyebutkan bahwa 
Laporan Keuangan 
Pemerintah seharusnya 
menyajikan informasi 
yang bermanfaat bagi 
para pengguna dalam 
membuat keputusan 
ekonomi, sosial, 
maupun politik. Laporan 
keuangan antara lain 
menyediakan informasi 
mengenai: (i) kecukupan 
penerimaan periode 
berjalan untuk membiayai 
seluruh pengeluaran; 
(ii) kesesuaian cara 

memperoleh sumber 
daya ekonomi dan 
alokasinya dengan 
anggaran yang 
ditetapkan dan peraturan 
perundang-undangan; 
(iii) jumlah sumber daya 
ekonomi yang digunakan 
dalam kegiatan entitas 
pelaporan serta hasil-
hasil yang telah dicapai; 
(iv) bagaimana entitas 
pelaporan mendanai 
seluruh kegiatannya 
dan mencukupi 
kebutuhan kasnya; 
(v) posisi keuangan 
dan kondisi entitas 
pelaporan berkaitan 
dengan sumber-sumber 
penerimaannya, baik 
jangka pendek maupun 
jangka panjang, 
termasuk yang berasal 
dari pungutan pajak 
dan pinjaman; dan 
(vi) perubahan posisi 
keuangan entitas 
pelaporan, apakah 
mengalami kenaikan 
atau penurunan, sebagai 
akibat kegiatan yang 
dilakukan selama periode 
pelaporan. Karenanya, 
semua pengguna 
laporan keuangan 
seharusnya dapat 
memanfaatkan informasi 
dalam laporan keuangan 
dalam pengambilan 
keputusan.

•	 Termasuk pemerintah, 
mulai dari perencanaan, 
penganggaran, 
pelaksanaan anggaran, 
dan keputusan-
keputusan lainnya 
yang bertujuan 
untuk meningkatkan 
kemanfaatan APBN untuk 
masyarakat. Selain itu, 
pada beberapa tahun 
terakhir, Kementerian 
Keuangan melalui 
Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan juga 
telah menerapkan dan 
menyusun statistik 
keuangan pemerintah 
(Government Finance 
Statistics) yang mengacu 
pada Manual Statistik 
Keuangan Pemerintah 
sehingga dapat 
menyajikan konsolidasian 
fiskal dan statistik 
keuangan pemerintah 
dalam rangka 
memenuhi kebutuhan 
analisis kebijakan dan 
kondisi fiskal, serta 
analisis perbandingan 
antarnegara. Laporan 
Keuangan menjadi 
sumber data yang sangat 
penting. Apabila data/
informasi dari Laporan 
Keuangan pemerintah 
telah andal, maka GFS 
juga menjadi lebih andal 
dan dapat digunakan 
secara lebih optimal 
dalam analisis kebijakan 
fiskal pemerintah. Jika 
informasi dalam LKPP 
telah digunakan optimal, 
maka nilai dari LKPP 
itu sendiri semakin 
bermakna sebagai 
salah satu instrumen 
perbaikan kebijakan 
fiskal pemerintah

Laporan 
Keuangan 
Pemerintah 
dalam bentuk 
penyajian 
yang lebih 
sederhana dan 
menarik untuk 
mengedukasi 
masyarakat, 
khususnya 
generasi 
muda. Dengan 
demikian 
Laporan 
Keuangan 
Pemerintah 
juga bisa 
menjadi “milik” 
masyarakat, 
dan pemerintah 
juga dapat 
mendapatkan 
masukan yang 
konstruktif dari 
masyarakat.
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•	 Membangun Partisipasi 
Masyarakat .World Bank 
dan UNDP menyatakan 
bahwa unsur-unsur penting 
dari Good Governance 
yaitu Accountability, 
Transparency, dan 
Participation. Participation 
bermakna masyarakat 
sebagai stakeholder 
utama pengelolaan 
keuangan negara 
dapat menyampaikan 
kepentingannya kepada 
Pemerintah agar tercapai 
tujuan bernegara yang 
diharapkan. LKPP 
yang telah diaudit dan 
dipublikasikan seharusnya 
dapat mendorong 
masyarakat untuk 
mengetahui sejauh mana 
pengelolaan keuangan 
negara yang dilakukan 
pemerintah, termasuk 
pajak yang dipungut 
dari masyarakat.  Sesuai 
dengan Undang-undang 
yang mengatur mengenai 
keterbukaan informasi 
publik, Laporan Keuangan 
Pemerintah yang telah 
diaudit adalah dokumen 
atau informasi milik publik 
yang dapat diakses oleh 
segenap masyarakat. Untuk 
mendukung hal tersebut, 
Kementerian Keuangan 
dan Ditjen Perbendaharaan 
telah mempublikasikan 
LKPP setiap tahun pada 
media massa nasional,  
menayangkan LKPP melalui 
website, dan melakukan 
konferensi pers untuk 
menyebarluaskan informasi 
terkait LKPP. Dalam rangka 

meningkatkan pemahaman 
terhadap informasi LKPP, 
dapat dilakukan diskusi 
publik yang melibatkan 
masyarakat antara lain 
dunia akademik maupun 
pelaku ekonomi. Diskusi 
tersebut juga bisa diinisiasi 
oleh seluruh instansi vertikal 
Ditjen Perbendaharaan 
di daerah. Diskusi publik 
diharapkan akan semakin 
mendekatkan Laporan 
Keuangan Pemerintah 
kepada masyarakat.  Selain 
diskusi publik, upaya lain 
adalah dengan membuat 
intisari Laporan Keuangan 
Pemerintah dalam bentuk 
penyajian yang lebih 
sederhana dan menarik 
untuk mengedukasi 
masyarakat, khususnya 
generasi muda. Dengan 
demikian Laporan 
Keuangan Pemerintah 
juga bisa menjadi 
“milik” masyarakat, dan 
pemerintah juga dapat 
mendapatkan masukan 
yang konstruktif dari 
masyarakat. Hal ini juga 
merupakan perwujudan 
dari Misi Khusus Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan 
yaitu mendorong 
terwujudnya kehadiran 
negara di tengah rakyatnya.

Pada akhirnya, semua upaya 
yang dilakukan oleh pemerintah 
untuk meningkatkan kualitas 
pertanggungjawaban keuangan 
negara harus dirasakan 
manfaatnya secara optimal oleh 
masyarakat. Tanggung jawab ini 
seharusnya menjadi tanggung 

jawab bersama, tidak hanya oleh 
insan perbendaharaan, tetapi 
oleh seluruh instansi pemerintah 
untuk terus meningkatkan 
kualitas pengelolaan keuangan 
negara. Karena sejatinya 
amanah pengelolaan keuangan 
negara kepada pemerintah 
adalah amanah yang mulia 
dari rakyat Indonesia, dan 
merupakan salah satu sarana 
beribadah bagi pengelola 
keuangan negara di mana pun 
berada.

Mauritz Cristianus Raharjo 
Meta, Direktorat 
Akuntansi dan 
Pelaporan 
Keuangan.
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Arti dari capaian 
Opini WTP untuk 
LKPP 2016  
ditinjau dari sisi 
Keuangan Negara

Secara umum, 
makna opini WTP 
adalah ketika 
seluruh informasi 
yang  disajikan 
dalam laporan 
keuangan wajar 
dan tidak ada 
yang dikecualikan. 
Dalam konteks 
pemeriksaan 

pengelolaan 
dan tanggung 

jawab 
keuangan 

negara, 
BPK 

memberikan opini 
WTP berdasarkan 
pada 4 kriteria 
yaitu kepatuhan 
pengelolaan 
keuangan/aset 
terhadap peraturan 
perundangan, 
efektivitas 
pelaksanaan 
Sistem 
Pengendalian 
Intern, kesesuaian 
dengan Standar 
Akuntansi 
Pemerintahan, dan 
pengungkapan 
informasi dalam 
LKPP yang 
lengkap atau 
memadai.
Opini atas 
laporan keuangan 
menggambarkan 
kualitas 
pengelolaan 
keuangan suatu 
entitas. Jika 
laporan keuangan 
suatu entitas 
beropini WTP maka 
dapat dimaknai 
bahwa secara 
umum tata kelola 
keuangannya 
sudah baik. 
Dengan LKPP 
yang beropini WTP, 
Pemerintah Pusat 
sebagai pengelola 
keuangan 

negara dapat 
menginformasikan 
kepada publik 
bahwa APBN 
yang diamanatkan 
oleh rakyat 
telah dikelola 
sesuai praktek 
pengelolaan 
keuangan 
yang baik (best 
practices) serta 
sesuai dengan 
ketentuan 
perundangan. 
LKPP beropini 
WTP tersebut 
juga memberikan 
informasi 
kepada publik 
bahwa APBN 
telah dikelola 
secara efisien, 
transparan, dan 
akuntabel, yang 
diharapkan juga 
memberikan hasil 
pembangunan 
berupa 
peningkatan 
kesejahteraan 
rakyat, 
menurunnya 
tingkat kemiskinan, 
dan pertumbuhan 
ekonomi  yang 
berkelanjutan. 

"Opini WTP Gambaran Pengelolaan Keuangan Negara 
Telah Sesuai Best Practices"

foto : Tino Adi Prabowo

Untuk melengkapi pembahasan mengenai seluk beluk capaian opini WTP LKPP 2016, redaksi menyajikan 
hasil wawancara dengan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan, 
Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc. sebagaimana dapat disimak dalam wawancara berikut

Wawancara
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Dampak signifikan dari 
opini WTP bagi publik dan 
perekonomian Indonesia 
secara luas

LKPP pada hakikatnya 
merupakan 
pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBN kepada 
rakyat sebagai pemberi 
amanat yang diwakili oleh 
DPR. Dengan LKPP yang 
beropini WTP, publik ataupun 
masyarakat secara luas 
mendapatkan informasi 
bahwa keuangan negara 
telah dikelola pemerintah 
sesuai dengan tata kelola dan 
praktik pengelolaan keuangan 
yang baik, transparan, dan 
akuntabel. 

Hal ini akan meningkatkan 
kepercayaan publik kepada 
pemerintah, bahwa uang 
yang dipungut dari pajak 
dan sumber-sumber lain 
telah dikelola dengan 
baik, dipergunakan dan 
dipertanggungjawabkan untuk 
peningkatan kualitas layanan 
publik serta peningkatan 
kesejahteraan masyarakat 
sesuai dengan amanat 
konstitusi.

LKPP Tahun 2016 yang 
beropini WTP menunjukkan 
bahwa pengelolaan keuangan 

Pemerintah Indonesia sudah 
sejajar bahkan lebih maju dari 
sejumlah negara anggota 
G20. Tentu hal ini akan 
meningkatkan kepercayaan 
publik internasional, 
termasuk para investor 
dari mancanegara kepada 
pemerintah Indonesia untuk 
melakukan investasinya di 
Indonesia, sehingga akan 
mendorong percepatan 
pembangunan terutama pada 
sektor-sektor yang menjadi 
prioritas nasional.

Sebab sampai dibutuhkan 
waktu 12 tahun untuk 
mencapai opini WTP

Dalam rentang waktu 10 
tahun pertama penyusunan 
LKPP (tahun 2004 
sampai dengan 2014), 
Pemerintah memprioritaskan 
pencapaian tujuan agar 
LKPP dapat disusun dengan 
menggunakan basis akrual 
secara penuh sebagaimana 
amanat Undang-Undang, 
tanpa mengabaikan 
tujuan yang lebih besar 
yaitu capaian opini WTP. 
Pada pelaporan tahun 
2015, Pemerintah berhasil 
menyusun LKPP berbasis 
akrual untuk pertama kalinya 
yang mendapatkan opini 
Wajar Dengan Pengecualian 

(WDP). Selanjutnya, atas 
LKPP Tahun 2016, BPK 
memberikan opini Wajar 
Tanpa Pengecualian 
(WTP). 
Apabila ditarik mundur ke 
tahun pertama penerapan 
basis akrual, Pemerintah 
hanya memerlukan waktu 
2 tahun untuk dapat 
mencapai opini WTP di 
tengah adanya perubahan 
yang fundamental atas 
basis akuntansi yang 
digunakan. Dengan 
segala hambatan dan 
perubahan fundamental 
pada basis akuntansi 
tersebut, capaian opini 
WTP atas LKPP Tahun 
2016 yang memerlukan 
waktu 12 tahun sejak LKPP 
disusun pertama kalinya, 

dapat dikategorikan sebagai 
pencapaian yang sangat baik.

Upaya spesifik yang 
membedakan penyusunan 
LKPP 2016 dari LKPP tahun-
tahun sebelumnya hingga 
bisa meraih opini WTP

Upaya spesifik yang dilakukan 
oleh Ditjen Perbendaharaan 
pada penyusunan LKPP 
tahun 2016 adalah Ditjen 
perbendaharaan fokus 
pada penyelesaian 
permasalahan signifikan 
penyebab pengecualian LKPP 
tahun 2015, di antaranya 
permasalahan SAL, Transaksi 
Antar Entitas, serta temuan 
signifikan pada LK BUN 
dan LKKL. Upaya tersebut 
dilakukan dalam rangka 
memastikan permasalahan 
tersebut tidak terjadi lagi 
pada LKPP tahun 2016. Untuk 
percepatan penyelesaian 
permasalahan dimaksud, 
dibentuk task force yang 
bekerja untuk menyelesaikan 
penyebab pengecualian 
pada LKPP tahun 2015 dan 
penyebab opini Disclaimer 
pada LKKl. Tahun 2015.
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Pertanyaan publik atas 
keabsahan LKKL ("tidak 
steril dari rekayasa") dan 
penjelasan kepada publik

Pemeriksaan Laporan 
Keuangan pemerintah oleh 
BPK merupakan salah satu 
upaya untuk mewujudkan 
pengelolaan keuangan yang 
transparan, efisien, akuntabel, 
dan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangan. 
Sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 
2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung 
Jawab Keuangan Negara, 
BPK melakukan pemeriksaan 
dengan mengembangkan 
prosedur audit yang berlaku 
umum dan berpedoman 
pada Standar Pemeriksaan 
Keuangan Negara. 
Pemeriksaan dilakukan dengan  
memeriksa dokumen, data 
dan fakta terkait angka-angka 
yang disajikan dalam laporan 
keuangan. 

Opini WTP atas suatu laporan 
keuangan pemerintah 
menggambarkan bahwa 
pengelolaan keuangan 
negara telah sesuai dengan 
tata kelola dan praktik 
pengelolaan keuangan 
yang baik (best practices). 
Meskipun demikian, opini WTP 
tidak memberikan jaminan 
100% bahwa suatu lembaga 
telah bebas dari praktik 
korupsi. Namun, dengan tata 
kelola keuangan yang telah 
baik serta sesuai dengan 
ketentuan perundangan, 
korupsi diharapkan dapat 
diminimalkan.
Pemerintah percaya bahwa 
pemberian opini WTP atas 
LKKL telah dilakukan sesuai 
dengan kriteria yang telah 

ditetapkan dan diputuskan 
secara kelembagaan oleh BPK 
bukan perorangan. Terkait 
dengan adanya indikasi jual 
beli opini pada salah satu 
Kementerian Negara/Lembaga 
(K/L), hal ini murni menjadi 
tanggung jawab dari para 
pihak yang terlibat. 

Kami sangat menyesalkan 
terjadinya hal tersebut, tetapi 
kami tetap mengedepankan 
asas praduga tak bersalah 
selama belum ada putusan 
pengadilan. Dalam hal 
memang terjadi penyimpangan 
pada K/L dimaksud, kami 
berpendapat bahwa 
kejadian tersebut hendaknya 
tidak menjadi dasar untuk 
menganggap bahwa 
permasalahan serupa juga 
terjadi pada K/L yang lain. 

Wujud koordinasi Direktorat 
APK dengan kantor-kantor 
vertikal menuju opini WTP

Direktorat APK senantiasa 
melakukan koordinasi 
dengan Kantor Vertikal Ditjen 
Perbendaharaan (KPPN dan 
Kanwil Ditjen Perbendaharaan) 
dalam proses penyusunan 
Laporan Keuangan. LKPP 
merupakan konsolidasian dari 
seluruh LKKL dan LKBUN. 
Sedangkan LKKL merupakan 
konsolidasian seluruh Laporan 
Keuangan satuan kerja (satker) 
dalam koordinasi K/L yang 
bersangkutan di seluruh 
Indonesia. Oleh karena itu, 
kualitas data LKPP sangat 
ditentukan oleh kualitas data 
LKKL dan LKBUN. 
Sebagai Kuasa BUN Daerah, 
KPPN memiliki peran signifikan 
dalam terwujudnya LKBUN 
yang andal dan berkualitas. 
Di samping itu, Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan dan KPPN 
juga mempunyai peran 
strategis dalam penyusunan 
LKKL yang berkualitas. 
Ini karena Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan dan KPPN 
merupakan instansi yang 
berhubungan dan melakukan 
pembinaan secara langsung 
kepada satuan kerja di 
seluruh K/L. Direktorat APK 
senantiasa berkoordinasi 
dengan KPPN dan Kanwil 
Ditjen Perbendaharaan agar 
terus meningkatkan kualitas 
rekonsiliasi data keuangan 
dan meningkatkan pembinaan 
pada satker yang berada di 
wilayah kerja masing-masing.
Koordinasi lebih intensif 
dilakukan pada penyusunan 
LKPP tahun 2016 khususnya 
penyelesaian permasalahan 
suspen yaitu perbedaan 
pencatatan antara KPPN 
dan satker. Dalam mengatasi 
permasalahan tersebut, 
Direktorat APK melakukan 
koordinasi dengan Kantor 
Wilayah Ditjen Perbendaharaan 
dan KPPN untuk melakukan 
monitoring atas suspen 
belanja dan kas di wilayah 
kerja masing-masing dan 
segera mengambil tindakan 
penyelesaian atas selisih 
pencatatan tersebut. 
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Selain koordinasi dengan 
instansi vertikal, Direktorat 
APK juga melakukan 
koordinasi dengan 
Kementerian Negara/
lembaga lainnya. Pada tahun 
2016, salah satu koordinasi 
yang dilakukan adalah 
penyusunan kebijakan 
akuntansi atas transaksi 
spesifik pada masing-masing 
K/L sebagaimana yang telah 
direkomendasikan oleh BPK. 
Selain koordinasi, direktorat 
APK juga melakukan 
pembinaan secara berkala 
kepada K/L termasuk 
pendampingan dalam 
penyusunan LKKL. Koordinasi 
dan pembinaan dimaksud 
dilakukan untuk memastikan 
bahwa LKKL telah disusun 
secara berkualitas dan sesuai 
dengan Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP). 
Di samping itu, khusus untuk 
LKKL yang mendapatkan 
opini Tidak Menyatakan 
Pendapat atau Disclaimer, 
telah dibentuk task force 
untuk menyelesaikan 
permasalahan audit sehingga 
tidak mendapatkan opini 
disclaimer pada tahun-
tahun berikutnya. Task force 
tersebut terdiri dari beberapa 
Pejabat/Pegawai yang terkait 
pada lingkup Kementerian 
Keuangan dan Pejabat/
Pegawai terkait pada K/L 
yang bersangkutan. 

Kendala yang dihadapi 
dalam menyusun LKPP 
dan tindak lanjutnya oleh 
Direktorat APK

Sebagaimana kita ketahui 
bersama LKPP merupakan 
konsolidasi dari seluruh LKKL 

dan LKBUN. Berdasarkan UU 
Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara 
tentang Keuangan Negara, 
LKPP diserahkan kepada 
BPK paling lambat tiga bulan 
setelah tahun anggaran 
berakhir. Di sisi lain, dalam UU 
tersebut juga diatur bahwa 
LKKL disampaikan kepada 
Menteri Keuangan paling 
lambat dua bulan setelah 
tahun anggaran berakhir. 
Dengan kondisi tersebut, 
praktis kami hanya memiliki 
waktu satu bulan untuk dapat 
mengonsolidasikan seluruh 
LKKL dan LKBUN menjadi 
LKPP yang andal dan tepat 
waktu. 

Untuk menghadapi kendala 
tersebut, selama ini kami 
telah menjalankan mekanisme 
kerja yang efektif dan efisien 
untuk memastikan kualitas 
LKPP yang dihasilkan 
serta memastikan batas 
waktu penyampaian LKPP 
tidak terlewati. Koordinasi 
dan komunikasi yang baik 
serta pembinaan secara 
berkelanjutan senantiasa kami 
lakukan kepada seluruh K/L 
untuk memastikan masing-
masing K/L dapat menyusun 
LKKL yang andal dan tepat 
waktu sebagaimana ketentuan 
perundangan.

Harapan ke depan setelah 
opini WTP dicapai

Pemerintah tentunya tidak 
akan berpuas diri dengan 
pencapaian opini WTP yang 
diraih tahun 2016 ini. Kami 
berharap capaian WTP atas 
LKPP ini dapat dipertahankan 
pada tahun-tahun mendatang. 

Kami menyadari terkadang 
mempertahankan prestasi 
jauh lebih sulit daripada 
meraihnya. Oleh karena 
itu, prestasi ini hendaknya 
tidak membuat kita terlena. 
Meskipun LKPP mendapatkan 
opini WTP, tetapi masih ada 
temuan dan rekomendasi BPK 
pada LKPP tahun 2016 yang 
perlu untuk ditindaklanjuti dan 
mendapatkan penyelesaian.
Opini WTP bukanlah tujuan 
akhir. Opini WTP seyogyanya 
menjadi penyemangat 
bagi pengelola keuangan 
negara untuk senantiasa 
mengelola secara profesional, 
penuh dedikasi, dan 
mengedepankan integritas. 
Kredibilitas predikat WTP 
atas LKPP perlu dijaga dan 
dipertanggungjawabkan 
dengan komitmen dan 
keseriusan dalam mengelola 
keuangan negara secara 
prudent, efektif, efisien, 
transparan, serta sesuai 
peraturan perundangan 
sehingga berdampak pada 
peningkatan kesejahteraan 
rakyat Indonesia. 
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Langkah untuk mencapai 
harapan ke depan setelah 
opini WTP dicapai

Pemerintah akan melakukan 
berbagai upaya untuk 
meningkatkan kualitas LKPP 
dan mempertahankan opini 
WTP atas LKPP di tahun-
tahun mendatang, antara 
lain:
•	 Meningkatkan kualitas 

Laporan Keuangan 
Kementerian Negara/
Lembaga, yang masih 
belum mendapatkan 
opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP).

•	 Menindaklanjuti 
dan menyelesaikan 
rekomendasi dan 
temuan BPK atas LKPP 
Tahun 2016 dan tahun-
tahun sebelumnya 
dengan target waktu 
penyelesaian yang 
jelas dan terukur.

•	 Meningkatkan peran 
dan kualitas Aparat 
Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP) 
dalam pengelolaan 
keuangan negara, 
mulai dari tahap 
perencanaan, 
penganggaran, 
pelaksanaan, dan 
pertanggungjawaban 
atas pelaksanaan 
anggaran.

•	 Meningkatkan 
kuantitas dan kualitas 
pelatihan akuntansi 
dan pelaporan 
keuangan dalam 
rangka peningkatan 
kapasitas Sumber 
Daya Manusia (SDM) 
pada Kementerian 
Negara/Lembaga.

•	 Memberikan 
penghargaan 
kepada Kementerian 
Negara/Lembaga 

yang mengelola 
anggarannya secara 
efektif, efisien dan/atau 
mendapatkan opini 
audit Wajar Tanpa 
Pengecualian atas 
laporan keuangannya.

Yang harus menjadi 
concern entitas penyusun 
laporan keuangan untuk 
mempertahankan dan 
meningkatkan capaian 
WTP

Bagi entitas pelaporan 
yang telah mencapai opini 
WTP maupun yang belum 
mencapai opini WTP, 
terdapat beberapa hal yang 
patut menjadi concern 
dalam mempertahankan 
ataupun meningkatkan 
capaian opini di masa 
mendatang yaitu:
•	 Kesesuaian 

penyajian laporan 
keuangan terhadap 
Standar Akuntansi 
Pemerintahan 
(SAP). Hal tersebut 
kiranya menjadi 
concern mengingat 
perkembangan 
SAP itu sendiri. 
Misalnya, terdapat 
PSAP baru yang 
diimplementasikan 
mulai tahun ini yaitu 
PSAP Nomor 13 
tentang Penyajian 
Laporan Keuangan 
BLU.

•	 Kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-
undangan. Terkait 
hal tersebut entitas 
pelaporan perlu 
memastikan bahwa 
pelaksanaan anggaran 
dan pengelolaan 
keuangan harus sesuai 
dengan ketentuan 
perundangan. 

•	 Efektivitas Sistem 
Pengendalian Intern 
(SPI). Terkait dengan 
hal tersebut, entitas 
pelaporan perlu untuk 
penguatan peran 
Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah 
(APIP) untuk untuk 
memberikan keyakinan 
yang memadai 
untuk tercapainya 
efektivitas dan 
efisiensi pencapaian 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
negara,  keandalan 
laporan keuangan, 
pengamanan aset, dan 
ketaatan peraturan 
perundang-undangan.

•	 Pengungkapan 
secara memadai 
(adequate disclosure). 
Hal tersebut sangat 
penting untuk 
menjaga transparansi 
pengelolaan keuangan 
dengan memastikan 
seluruh informasi 
penting yang terkait 
dengan pengelolaan 
keuangan telah 
diungkapkan dalam 
catatan atas laporan 
keuangan. 

•	 Komitmen dari 
entitas pelaporan 
itu sendiri baik dari 
tingkat teknis hingga 
tingkat pimpinan 
untuk melaksanakan 
pertanggungjawaban 
pengelolaan 
keuangan negara 
yang transparan dan 
akuntabel secara 
berkelanjutan.

Oleh :  A. Juliadi & Leila 
Rizki Niwanda
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Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 

sebagai Wujud Tata Kelola Keuangan yang  

Transparan dan Akuntabel.

Pada beberapa tahun terakhir, 
berkembang wacana di publik 
terkait hubungan antara opini 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
dengan korupsi. Terdapat pro 
dan kontra di masyarakat karena 
ada pihak yang berpendapat 
bahwa opini WTP menunjukan 
entitas tersebut telah bebas 
korupsi, dan sebaliknya ada yang 
berpendapat bahwa opini WTP 
tidak berarti bebas dari korupsi. 

Secara konsep, terdapat tiga 
pemeriksaan pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan 
negara yang dapat dilakukan 
oleh BPK sebagai supreme 
auditor, yaitu pemeriksaan 
keuangan, pemeriksaan kinerja, 
dan pemeriksaan dengan 
tujuan tertentu. Masing-masing 
pemeriksaan tersebut mempunyai 
tujuan yang berbeda.

Pemeriksaan keuangan 
dilakukan atas laporan keuangan 
untuk memberikan opini atas 
kewajaran laporan keuangan. 
Pemeriksaan kinerja dilakukan 
untuk memberikan kesimpulan 
dan rekomendasi dari aspek 
ekonomis, efisiensi, dan 
efektivitas atas pengelolaan 
keuangan negara. Sementara itu 
pemeriksaan untuk tujuan tertentu 
dilakukan untuk memberikan 
simpulan atas pemeriksaan 
di luar kategori pemeriksaan 
keuangan dan kinerja. Contoh 
pemeriksaan untuk tujuan tertentu 
adalah pemeriksaan investigatif.

Untuk itu perlu dipahami 
bahwa tujuan dari pemeriksaan 
laporan keuangan adalah untuk 
memberikan opini atas laporan 
keuangan, dan opini audit 
tertinggi adalah WTP. Sesuai 
Undang-Undang Nomor 15 tahun 
2004 tentang Pemeriksaan atas 
Pengelolaan dan Tanggung 
Jawab Keuangan Negara, 
opini merupakan pernyataan 
profesional pemeriksa mengenai 
kewajaran informasi keuangan 
yang disajikan dalam laporan 
keuangan yang didasarkan pada 
empat kriteria yaitu: kesesuaian 
dengan standar akuntansi 
pemerintahan; kecukupan 
pengungkapan (adequate 
disclosures); kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-
undangan; serta efektivitas sistem 
pengendalian intern.

BPK akan melakukan 
pemeriksaaan atas informasi 
dalam laporan keuangan 
terkait empat  kriteria di atas. 
Pertama, BPK harus memastikan 
pencatatan angka-angka antara 
lain pendapatan, belanja, 
pembiayaan, aset, hutang, dan 
ekuitas dalam laporan keuangan 
sesuai dengan Standar Akuntansi 
Pemerintah (SAP). Kesesuaian 
dimaksud termasuk definisi, 
pengakuan, dan pengukuran nilai 
rupiah suatu transaksi. 

Kedua, dari sisi kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-
undangan, BPK harus 

melakukan pemeriksaaan 
terhadap pelaksanaan APBN 
dan pengelolaan aset dengan 
melihat kesesuaiannya terhadap 
ketentuan perundangan. Misalnya 
pengadaan barang dan jasa 
harus dipastikan sesuai dengan 
ketentuan yang mengatur 
pengadaan barang dan jasa, 
pelaksanaan perjalanan dinas 
pegawai harus sesuai dengan 
ketentuan perjalanan dinas 
termasuk besaran rupiahnya. 
Dalam hal terjadi ketidakpatuhan, 
termasuk yang terindikasi korupsi, 
BPK akan mengungkapkannya. 

Ketiga, terkait dengan Sistem 
Pengendalian Intern (SPI), BPK 
harus memeriksa efektivitas 
sistem pengendalian intern 
dalam pengelolaan keuangan 
maupun aset. Sebagaimana 
diketahui, SPI bertujuan untuk 
memberikan keyakinan yang 
memadai untuk tercapainya 
efektivitas dan efisiensi 
pencapaian penyelenggaraan 
pemerintahan negara,  keandalan 
laporan keuangan, pengamanan 
aset, dan ketaatan peraturan 
perundang-undangan. Dengan 
demikian, SPI yang efektif 
selayaknya akan memastikan 
tercapainya program 
pembangunan dengan baik dan 
mencegah fraud atau korupsi 
atas keuangan negara.



Dinamika

Terbitan Khusus - 1/2017 37

Keempat, untuk menjaga 
transparansi pengelolaan 
keuangan, dalam melakukan 
pemeriksaan, BPK juga harus 
memastikan seluruh informasi 
penting yang terkait dengan 
pengelolaan keuangan telah 
diungkapkan dalam catatan atas 
laporan keuangan. Transparansi 
tersebut sangat penting agar 
pengguna laporan keuangan 
memahami secara utuh laporan 
keuangan.

Apabila suatu laporan keuangan 
telah memenuhi empat karakteristik 
tersebut di atas, dan bebas dari 
salah saji (misstatement) yang 
berasal dari kesalahan (error) atau 
kecurangan (fraud) yang bernilai 
“material”, maka laporan keuangan 
bisa mendapat opini  WTP dari 
BPK. 

Selain empat kriteria di atas, 
dalam melakukan pemeriksaannya 
termasuk atas laporan keuangan, 
BPK juga berpedoman pada 
Standar Pemeriksaan Keuangan 
Negara (SPKN) yang sesuai 
dengan standar-standar 
pemeriksaaan yang berlaku umum. 
SPKN tersebut berisikan antara 
lain prinsip-prinsip pemeriksaan 
keuangan negara, Standar 
Umum Pemeriksaaan, Standar 
Pelaksanaan Pemeriksaan dan 
Standar Pelaporan Pemeriksaaan. 
Artinya, secara profesi, pemberian 
opini BPK dilakukan sesuai due 
process yang berlaku secara 
umum dan dilakukan secara 
profesional. 

Berdasarkan penjelasan di atas, 
maka opini WTP diberikan dengan 
kriteria yang jelas dan pemeriksaan 
dilakukan sesuai standar yang 
berlaku umum dalam pemeriksaan 
keuangan (best practices). Opini 
WTP diberikan adalah untuk 
menunjukkan kewajaran informasi 
laporan keuangan, bukan secara 
spesifik untuk menyatakan bahwa 
entitas yang mendapatkan opini 
WTP telah bebas korupsi. 

Namun yang jelas, jika suatu 
entitas mendapatkan opini WTP, 

selayaknya tata kelola keuangan 
entitas tersebut secara umum 
telah baik. Walaupun demikian, 
menjadi sangat menarik 
untuk memahai bagaimana 
peran opini pemeriksaan atas 
Laporan Keuangan terhadap 
pemberantasan korupsi. 
Para ahli menyatakan banyak faktor 
yang dapat menyebabkan korupsi. 
Salah satu teori yang cukup 
populer adalah Gone Theory, yang 
menyatakan terdapat empat faktor 
utama  yang dapat menyebabkan 
terjadinya korupsi yaitu greeds 
(keserakahan) yang terkait dengan 
perilaku maupun karakter individu; 
opportunities (kesempatan) yang 
terkait dengan keadaan instansi, 
sistem, dan situasi sehingga 
memunculkan kesempatan atau 
peluang bagi seseorang untuk 
mudah melakukan kecurangan; 
needs (kebutuhan) yang terkait 
dengan faktor-faktor yang 
dibutuhkan oleh individu untuk 
menunjang hidup; dan exposures 
(pengungkapan) yang terkait 
dengan tindakan atau konsekuensi 
yang dihadapi oleh pelaku 
kecurangan apabila diketahui 
melakukan kecurangan.

Melihat teori tersebut, dengan 
laporan keuangan yang beropini 
WTP, terdapat dua faktor 
penyebab korupsi yang dapat 
diminimalkan yaitu opportunities 
dan exposures. Pertama, laporan 
keuangan yang beropini WTP 
berarti telah disusun sesuai 
Standar Akuntansi Pemerintah, 
melalui sistem dan prosedur 
yang sangat memadai termasuk 
dalam pelaksanaan kegiatan dan 
pengelolaan keuangan, pencatatan 
dan penatausahaan bukti-bukti 
transaksi. 

Di samping itu, dengan opini WTP, 
keandalan sistem pengendalian 
internal entitas yang bersangkutan 
telah berjalan dengan baik 
sehingga tujuan SPI telah 
tercapai berupa efektivitas dan 
efisiensi pelaksanaan kegiatan 
dan pengelolaan keuangan, 
pengamanan aset, serta ketaatan 
terhadap ketentuan perundangan. 

Hal ini mempersempit dan 
meminimalisasi peluang atau 
kesempatan (opportunities) bagi 
pegawai/pejabat untuk melakukan 
korupsi. 

BPK selain memberikan opini 
juga menyampaikan hasil 
pemeriksaannya secara terperinci 
dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. 
Pada Laporan Hasil Pemeriksaan 
tersebut diungkapkan semua 
permasalahan yang ditemui 
BPK dalam pemeriksaan. 
Pengungkapan temuan 
pemeriksaan ini menjadi exposures 
bagi entitas termasuk pejabat 
dan pegawai yang melakukan 
penyimpangan pengelolaan 
keuangan negara. Hal ini dapat 
menjadi bukti awal penyelidikan 
lebih lanjut oleh Aparat Penegak 
Hukum, apabila ditemukan indikasi 
tindak pidana yang merugikan 
keuangan negara. 

Secara umum, seperti pernah 
disebutkan oleh Dirjen 
Perbendaharaan dalam wawancara 
dengan Metro TV, dapat 
dianalogikan bahwa Laporan 
Keuangan yang beropini WTP 
adalah seperti pagar dan rumah 
yang dibangun dengan sekokoh 
mungkin untuk menghindari 
terjadinya pencurian. Dengan 
pagar dan rumah yang kokoh 
tersebut maka ruang gerak 
tindakan pencuri/korupsi semakin 
kecil peluangnya, bukan berarti 
pencuri tidak bisa masuk ke rumah 
tersebut.  

Mauritz Cristianus Raharjo Meta. 
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan

Foto : Mahardika Argha M.
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Rakernas Akuntansi, Pendorong Semangat 
Kelola Keuangan Pemerintah Lebih Baik

“Dalam Rakernas ini kita fokus 

membahas akuntabilitas dan 

transparansi pengelolaan 

keuangan negara untuk 

Indonesia sejahtera. 

Transparansi dan akuntabilitas 

menunjukkan kualitas dari 

proses penyusunan laporan 

keuangan. Seperti kita 

ketahui proses anggaran 

negara ini dimulai dari 

perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, kemudian 

pertanggungjawaban. Dalam 

proses inilah akuntabilitas 

sangat penting, apakah 

uang yang dikelola telah 

dimanfaatkan dengan sebaik-

baiknya,” tutur Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Marwanto 
Harjowiryono dalam wawancara 
dengan Metro TV untuk 
tayangan Metro Plus Pagi, 
Jumat (15/09). 

Sehari sebelumnya, 
pada tanggal 14 
September 2017, telah 

diselenggarakan Rapat 
Kerja Nasional (Rakernas) 
Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan yang dibuka oleh 
Presiden RI Joko Widodo di 
Istana Negara. Usai acara 
pembukaan oleh presiden, 
kegiatan Rakernas dilanjutkan 
di Gedung Dhanapala 
Kementerian Keuangan, 
Jakarta Pusat. Marwanto 
mengungkapkan harapannya 
atas Rakernas tersebut, yaitu 
agar para stakeholders dapat 
mendiskusikan upaya untuk 
meningkatkan kualitas laporan 
keuangan pemerintah. 

“Secara khusus tahun ini kita 
mengambil tema akuntabilitas 
dan transparansi yang ditujukan 
untuk kesejahteraan rakyat 
Indonesia. Kami berharap ada 
semangat yang terus melandasi 
para pengelola kebijakan fiskal 
untuk ingat agar mengelola 
keuangan negara dengan 

baik,” jelas Marwanto.
Mereka yang diundang 
dalam Rakernas Akuntansi 
dan Pelaporan Keuangan 
Pemerintah 2017 adalah 
para pimpinan baik dari 
Kementerian/Lembaga, 
pemerintah provinsi, kabupaten, 
kota, serta dari lembaga seperti 
Komite Standar Akuntansi 
Pemerintahan (KSAP) yang 
turut terlibat menentukan 
peraturan atau standar 
akuntansi yang digunakan.

Dikatakan oleh Marwanto, 
hasil yang cukup penting 
dari Rakernas Akuntansi 
dan Pelaporan Keuangan 
Pemerintah 2017 adalah 
adanya komitmen dari para 
pimpinan kementerian/
lembaga maupun pemerintah 
daerah untuk terus melakukan 
pengelolaan keuangan dengan 
lebih baik. 

foto : Tino Adi Prabowo
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“Mudah-mudahan bisa menguatkan 
kesadaran akan tujuan pengelolaan 
keuangan negara dengan ultimate 
goal-nya adalah kesejahteraan 
rakyat. Kami berharap agar 
informasi dalam laporan keuangan 
bisa digunakan sebagai bahan 
pengambilan keputusan yang 
sesuai untuk kesejahteraan rakyat,” 
tegasnya.

Dalam Rakernas juga disepakati 
beberapa hal yang terkait dengan 
program-program ke depan, 
khususnya dalam penyempurnaan 
sistem akuntansi yang ada. “Bapak 
presiden sendiri mengamanatkan 
agar sistem akuntansi yang kita 
bangun arahnya bukan prosedur, 
tetapi agar mendapatkan hasil 
yang terbaik. Ke depannya menjadi 
PR kita untuk menyampaikan 
pada stakeholders bagaimana 
menyempurnakan sistem akuntansi 
yang dibangun agar basisnya 
adalah output atau hasil,” Marwanto 
mengingatkan.
“Pengelolaan keuangan negara 
dari tahun ke tahun semakin baik, 
diikuti dengan opini yang diberikan 
oleh auditor, dalam hal ini Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini 

BPK meliputi beberapa kriteria, 
pertama, apakah anggaran negara 
dikelola sudah sesuai dengan 
standar yang ada; kedua, apakah 
dalam pengelolaan anggaran 
negara juga sudah terdapat 
sistem pengendalian intern yang 
memadai, untuk memastikan 
tujuan organisasi tercapai, output 
tercapai dengan efisien dan efektif; 
ketiga, apakah pelaksanaan sudah 
taat pada peraturan perundang-
undangan yang ada; dan keempat 
apakah yang disajikan tidak ada 
yang ditutup-tutupi (sudah full 
disclosure atau belum). Apabila 
syarat-syarat tersebut terpenuhi 
maka kita mendapatkan kualitas 
laporan keuangan pemerintah yang 
baik,” urai Marwanto.

Akuntabilitas menjadi bagian 
penting sehingga uang yang 
dikelola oleh negara, yang 
sumbernya sebagian besar 
dari pajak, harus betul-betul 
dimanfaatkan untuk kesejahteraan 
rakyat.

Kontributor : Leila Rizki Niwanda

 “Bapak presiden sendiri 
mengamanatkan agar 
sistem akuntansi yang 
kita bangun arahnya 
bukan prosedur, tetapi 
agar mendapatkan 
hasil yang terbaik. Ke 
depannya menjadi 
PR kita untuk 
menyampaikan pada 
stakeholders bagaimana 
menyempurnakan sistem 
akuntansi yang dibangun 
agar basisnya adalah 
output atau hasil,”
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"Transparansi	dan	akuntabilitas	keuangan	negara	adalah	
untuk	Indonesia	sejahtera.	Kita	harus	selalu	memperkuat	
kesadaran	untuk	pengelolaan	keuangan	negara	yang	baik,	
dengan	ultimate goal-nya	adalah	kesejahteraan	rakyat."	

(Direktur	Jenderal	Perbendaharaan	-	Marwanto	Harjowiryono)


