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Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Makna Opini Audit WTP Bagi 
Kementerian Sosial. Semakin banyaknya Laporan Keuangan 
Kementerian/Lembaga (LKKL) yang mendapatkan opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) berarti menunjukkan peningkatan kualitas 
kementerian/lembaga dalam penyusunan laporan keuangan.  

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan 
metode studi kasus. peneliti meneliti bagaimana Kementerian Sosial memaknai 
opini WTP dari sudut pandang  sebuah proses mulai dari penyusunan LKKL dan 
bagaimana Kementerian Sosial memaknai hasil pemeriksaan tersebut. penelitian 
dimulai dengan menganalisis faktor-faktor  yang menyebabkan Kementerian 
Sosial belum meraih opini WTP secara penuh, kemudian dilanjutkan dengan 
mencari arti yang lebih dalam dari opini WTP, bagaimana Kementerian Sosial 
memaknai opini tersebut.  

Hasil penelitian menunjukkkan bahwa faktor utama yang menyebabkan 
belum tercapainya opini WTP secara penuh adalah masih adanya beberapa 
temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Sistem Pengendalian Intern 
(SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kementerian 
Sosial memaknai opini WTP sebagai hal yang sangat penting, karena selain 
menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan tentang keseriusan 
Kementerian Sosial selaku pengelola keuangan juga mendukung transparansi 
keuangan, dan akuntabilitas keuangan. 

 

Kata kunci : Pemeriksaan Keuangan, Opini WTP, LKKL Kementerian 
Sosial, BPK, Sistem Pengendalian Internal (SPI)  

 

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan negara, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib menyusun 
dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD 
berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari Laporan Realisasi 
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Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang 
disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (Tim Penyusun Modul 
Program Percepatan Akuntabilitas Pemerintah, 2010:1). Selanjutanya dalam UU 
No.17 tahun 2003 pasal 30 dijelaskan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 
(LKPP) yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  harus 
disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya 
tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam jangka waktu yang relatif singkat 
tersebut BPK hanya memiliki waktu efektif selama dua bulan saja untuk 
menyelesaikan pemeriksaan atas LKPP, karena LKPP baru diterima oleh BPK 
dari Kementerian Keuangan selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya 
tahun anggaran. 

Akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan saat ini 
telah menjadi salah satu indikator kinerja Kementerian/Lembaga. Opini WTP 
menjadi tujuan dalam pengelolaan keuangan publik sebagai tuntutan reformasi 
birokrasi. Opini WTP menjadi salah satu indikator yang mencerminkan 
keberhasilan reformasi birokrasi pada kementerian/lembaga bersangkutan. 
Akuntabilitas dan transparansi menjadi budaya tanggung jawab penggunaan 
anggaran negara perlu terus dikembangkan sebagai bentuk pertanggungjawaban 
publik kepada masyarakat luas. Laporan keuangan yang dibuat oleh Pemerintah 
Pusat maupun oleh Kementerian/Lembaga merupakan gambaran akuntabilitas 
penggunaan dana yang berasal dari anggaran negara, dengan semakin baik dan 
bertanggung jawab dalam penggunaannya, maka BPK akan memberikan opini 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan yang diperiksa 
(Firmanzah, 2012). 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 
2011. Peringkat opini WDP masih di bawah kualitas opini tertinggi yaitu opini 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebagaimana diatur dalam UU No15 Tahun 
2004,  BPK dapat memberikan salah satu dari empat jenis opini atas hasil audit 
laporan keuangan, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (TMP) dan Tidak Wajar 
(TW). LKPP Tahun 2011 merupakan hasil konsolidasi dari Laporan Keuangan 
Kementerian/Lembaga (LKKL) yang berjumlah 86 entitas (www.BPK.go.id). 
Dengan demikian kualitas opini LKPP juga bergantung pada kualitas dari setiap 
LKKL. disinilah mengapa peran dari semua pihak yang terlibat dalam penyusunan 
LKKL, termasuk peran auditor internal yang melaksanakan tugas Pengawasan 
Intern yakni seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan 
kegiatan pengawasan lain, diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas 
LKKL, di samping itu upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan 
pemerintah adalah dengan diselenggarakannya Program Percepatan Akuntabilitas 
Keuangan Pemerintah (PPAKP). Kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan ini dilaksanakan untuk 
meningkatkan kompetensi para petugas penyusun laporan keuangan, sehingga 
diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan di masing-masing 
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kementerian/lembaga, yang nantinya juga akan berkontribusi positif dengan 
peningkatan kualitas LKPP.  

Tabel  

Perkembangan Persentase Opini LKKL Dari Tahun 2006 s.d Tahun 2011 

OPINI / 
TAHUN 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

opini % opini % opini % opini % opini % opini % 

(WTP) 7 8.8 16 19.8 35 42.2 45 57.0 53 63.1 67 77.0 

(WDP) 37 46.3 31 38.3 30 36.1 26 32.9 29 34.5 18 20.7 

(TW) - - 1 1.2 - - - - - - - - 

(TMP) 36 45.0 33 40.7 18 21.7 8 10.1 2 2.4 2 2.3 

80 100 81 100 83 100 79 100 84 100 87 100 

Sumber data : diolah dari siaran pers BPK (www.bpk.go.id) 

Opini audit terhadap Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga 
(LKKL) mulai diberikan oleh BPK sejak LKKL tahun 2006. Dengan mencermati 
tabel 1.1 mengenai perkembangan opini LKKL tahun 2006 sampai dengan LKKL 
tahun 2011, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan 
terhadap kualitas LKKL. Pada LKKL tahun 2006, hanya 7 Kementerian/Lembaga 
atau hanya (9%) Kementerian/Lembaga yang memperoleh opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) dari BPK, sedangkan 37 Kementerian/Lembaga atau 
sebanyak (46%) Kementerian/Lembaga memperoleh opini WDP dan sisanya 
sebanyak 37 Kementerian/Lembaga (46%) lainnya memperoleh opini Tanpa 
Memberikan Pendapat (TMP).  

Kementerian dan Lembaga yang mendapat opini WTP semakin bertambah 
sejak pemeriksaan LKKL tahun 2007. Jumlah K/L yang memperoleh opini WTP 
naik lebih dari 100% pada tahun 2007 dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah 
K/L yang mendapat opini WTP ini naik terus, hingga  LKKL tahun 2011, 
kenaikannya telah lebih dari 800%. Dari hanya 7 K/L pada tahun 2006 dan telah 
mencapai 67 K/L pada tahun 2011 yang mendapat opini WTP.  Sementara K/L 
yang memperoleh opini disclaimer pada tahun 2006 berjumlah 36 K/L dan turun 
terus hingga 2011 hanya ada 2 K/L saja. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi 
peningkatan yang sangat signifikan dalam pencapaian opini WTP atas LKKL. 
Masyarakat tentu mengharapkan bahwa peningkatan jumlah kementerian/lembaga 
yang meraih opini WTP bukan sekedar tren saja, namun lebih mengharapkan 
opini WTP sebagai cermin bahwa akuntabilitas kementerian/lembaga tersebut 
memang sudah meningkat.  

Meskipun opini WTP tidak berkaitan dengan ada atau tidaknya kasus 
korupsi dalam suatu kementerian/lembaga, namun fakta di lapangan mengenai 
temuan kasus korupsi menjadi ironi bagi tren kenaikan kualitas opini WTP 
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beberapa tahun terakhir ini. Kasus pada Kementerian Agama, dimana pada bulan 
juni 2012 BPK memberikan opini WTP atas LKKL Kementerian Agama, namun 
beberapa bulan kemudian KPK mengungkap kasus korupsi pengadaan Al quran di 
kementerian tersebut. Begitu juga dengan kasus hambalang, pada saat 
Kementerian Pemuda dan Olahraga memperoleh opini WTP atas LKKL tahun 
2011, namun juga terdapat temuan dengan potensi kerugian negara sebesar 
miliaran rupiah, dan masih ada beberapa kejadian serupa pada institusi lainnya. 

Opini audit BPK berupa Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan 
baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah menjadi obsesi seluruh 
pimpinan kementerian/lembaga, bahkan untuk mencapai opini tersebut, beberapa 
kepala daerah bahkan rela mengeluarkan uang suap kepada tim BPK agar daerah 
mereka mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut, dibuktikan 
dengan terungkapnya kasus dua orang auditor BPK perwakilan Jawa Barat yang 
divonis masing-masing empat tahun penjara karena menerima suap ratusan juta 
dari pejabat Pemerintah Kota Bekasi. Uang suap itu diberikan agar Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bekasi meraih opini audit WTP 
(www.hukumonline.com). Hal inilah yang bertolak belakang dengan tujuan untuk 
menciptakan pemerintahan yang bersih. Menurut Suaedy (2011) pemberian opini 
Wajar Tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan adalah sebuah 
apresiasi dari BPK RI terhadap instansi pemerintah yang telah melakukan 
pengelolaan keuangan dengan baik. Jadi seharusnya mngejar WTP bukan semata 
untuk tujuan jangka pendek, namun lebih sebagai upaya untuk membudayakan 
rasa tanggung jawab dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. 

Sementara itu kurangnya pemahaman atas opini WTP juga tampak dari 
pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang menyatakan keheranannya 
mengenai laporan BPK tentang adanya potensi kebocoran keuangan daerah 
sebesar kurang lebih Rp 400 miliar di sektor fasilitas umum dan fasilitas sosial 
meskipun BPK telah mengeluarkan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
terhadap laporan penggunaan anggaran pemerintah daerah (Rahardjo, 2012). Hal 
serupa tidak hanya terjadi pada DKI Jakarta saja, namun Banyak daerah lain yang 
laporan keuangannya memperoleh pendapat WTP, tetapi kemudian dilaporkan 
adanya penyimpangan anggaran (www.shnews.com). 

Fenomena di atas dapat terjadi karena karakteristik akuntansi sektor publik 
bergerak dalam lingkungan yang sangat komplek. Banyak komponen yang 
mempengaruhi organisasi sektor publik yang meliputi faktor ekonomi, politik dan 
kultur (Mardiasmo, 2009:3). Salah satu pengaruh faktor politik dalam akuntansi 
sektor publik dapat mempengaruhi independensi auditor, contohnya keinginan 
politisi yang ada dalam lingkungan pemerintahan, dalam menghadapi persaingan 
mungkin mereka mendesak auditor untuk mengeluarkan laporan audit yang 
diinginkan (Deis dan Giroux, 1992 dalam Mardiasmo, 2006). Akuntabilitas 
merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas keberhasilan atau 
kegagalan pelaksanaan misi yang sudah ditetapkan sebelumnya dan dilaporkan ke 
masyarakat maka akuntabilitas pemerintah yang buruk akan berkonsekuensi 
dengan tuntutan masyarakat untuk penggantian pejabat di pemerintahan 
(Mardiasmo, 2006) dalam kondisi politik yang tidak baik, akuntabilitas akan 
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digunakan sebagai pencitraan keberhasilan di lingkungan organisasi mereka, dan 
seringkali mereka berupaya untuk mati-matian memperoleh opini WTP dan 
digunakan sebagai signyal untuk menutupi kelemahan dari sisi kinerja. 
Pemahaman yang kurang dari makna opini WTP akan membuat beberapa pihak 
rancu dalam memahami akuntabilitas.  

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan opini 
auditor terhadap Laporan Keuangan Pemerintah adalah sebagai berikut. Penelitian 
(Rahmanti dan Prastiwi, 2006) menyimpulkan bahwa kelemahan SPI menjadi 
faktor yang cenderung menyebabkan auditor untuk memberikan opini disclaimer. 
Kemudian dalam penelitian (Setiawan, 2012) menunjukkan bahwa opini audit, 
kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), dan ketidakpatuhan terhadap 
ketentuan peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap tingkat 
korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Sementara penelitian (Siregar, 2012) 
menyimpulkan bahwa, secara parsial independensi berpengaruh terhadap 
pertimbangan opini audit, dan keahlian audit berpengaruh terhadap pertimbangan 
opini audit.  

Dari fenomena “demam” WTP di atas masih menunjukkan adanya 
kesalahan dalam memaknai opini WTP atas laporan keuangan pemerintah, dan hal 
ini bisa menjauhkan esensi tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik itu 
sendiri. Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka peneliti memandang bahwa 
demam WTP bisa dijadikan objek penelitian yang menarik, untuk menjelaskan 
fenomena yang berkembang di masyarakat, dimana masyarakat secara kritis mulai 
mempertanyakan mengenai esensi opini WTP, apakah makna WTP bagi 
Kementerian/Lembaga? Apakah penyusunan Laporan Keuangan semata-mata 
hanya untuk mengejar prestasi dan mengangkat citra kementerian/Lembaga, 
ataukah WTP memang layak diberikan sebagai apresiasi terbaik atas Laporan 
Keuangan yang digunakan sebagai media pertanggungjawaban dari pemerintah 
selaku agen yang menerima delegasi dari masyarakat selaku prinsipal untuk 
melaksanakan tugas yang telah diamanatkan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
pemahaman para penyusun Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) 
pada Kementerian Sosial  dalam memaknai opini Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP), baik atas WTP DPP  atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial Tahun 
2011 maupun opini WTP secara penuh yang ditargetkan pada tahun 2012. 

Tinjauan Pustaka 

 Gray et al. (1996) dalam Deegan (2008:287) medefinisikan akuntabilitas 
sebagai berikut : 

“the responsibility to undertake certain actions or reckoning of 
those actions for which one is held responsible”.  

 Dari pengertian di atas, terdapat dua kewajiban yang harus dilakukan oleh 
suatu entitas, yaitu kewajiban untuk melakukan suatu tindakan tertentu dan 
kewajiban untuk menyajikan kegiatannya tersebut dalam sebuah laporan.  
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Selanjutnya menurut Mardiasmo (2009:20) Pengertian akuntabilitas publik 
adalah kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan 
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala 
aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi 
amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 
pertanggungjawaban tersebut. Sejalan dengan pemikiran di atas, akuntabilitas 
menjadi tuntutan bagi sektor publik, di mana saat ini sedang menghadapi tekanan 
untuk lebih efisiensi dan memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan juga efek 
negatif dari aktivitas yang dilakukan. Organisasi sektor publik harus bisa mencatat 
atas setiap aktivitas mereka dan melaporkan kepada stakeholder sebagai bentuk 
pertanggungjawaban penggunaan dana publik. 

Komponen laporan keuangan pokok menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, 
terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Laporan Perubahan Saldo 
Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); Neraca; Laporan Operasional (LO); 
Laporan Arus Kas (LAK); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); Catatan atas 
Laporan Keuangan (CaLK). Dalam pelaksanaannya hingga tahun 2011, 
kementerian/lembaga masih menyusun laporan keuangan yang terdiri dari 
Laporan Realisasi Anggaran, neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan, 
sedangkan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), 
selain menyusun ketiga laporan di atas, juga menyusun Laporan Arus Kas. 

Menurut Borgonvi dan Anessi-Pessina (1997) dalam Nordiawan 
(2010:128) mengklasifikasikan pengguna laporan keuangan sektor publik sebagai 
berikut: masyarakat pengguna jasa publik, masyarakat pembayar pajak, 
perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik 
sebagai input atas aktivitas organisasi, bank dan masyarakat sebagai kreditor 
pemerintah, badan-badan internasional, investor dan analis negara, generasi 
mendatang, lembaga negara, kelompok politik, manajer publik, pegawai 
pemerintah. 

Untuk membantu meningkatkan kepercayaan dan nilai informasi  atas 
asersi dari pemerintah, maka laporan keuangan ini harus di periksa oleh auditor 
yang independen dan objektif dimana auditor tersebut akan menyimpulkan tingkat 
kewajaran laporan keuangan pemerintah  yang tercermin dalam opini auditor atas 
laporan keuangan (Arens et al., 2003:4). Melalui opini auditor inilah publik dapat 
meyakini tentang kewajaran dan keandalan informasi laporan keuangan 
pemerintah tersebut.   Selanjutnya  menurut Mulyadi (2002) terdapat lima tipe 
opini atas laporan keuangan auditan yaitu Pendapat wajar tanpa pengecualian, 
pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan 
dalam laporan audit baku, pendapat wajar dengan pengecualian, pendapat tidak 
wajar dan pernyataan tidak memberikan pendapat 

Terdapat beberapa pengertian audit menurut beberapa ahli dalam bidang 
akuntansi, antara lain : 

Menurut Report of the Committee on Basic Auditing Concept of the American 
Accounting Association dalam Boynton et al. (2006:6) : 
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“a systematic process of objectively obtaining and evaluating 
evidence regarding assertions about economic actions and events 
to ascertain the degree of correspondence between those 
assertions and established criteria and communicating the results 
to interested users”. 

Jika diterjemahkan, pengertian audit di atas sejalan dengan pengertian audit  
menurut Mulyadi (2002:9) adalah sebagai berikut: 

“audit adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan 
mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-
pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan 
untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-
pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta 
penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang 
berkepentingan”. 

Secara umum definisi audit di atas memiliki ciri-ciri penting sebagai 
sebuah proses sistematik untuk memperoleh bukti atas suatu asersi untuk 
mendapatkan kewajaran atas asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, 
dan menyampakaian hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

Dalam audit sektor publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang No. 15 Tahun 2004, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK diberi 
kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni: Pemeriksaan 
keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.  

Menurut UU No. 15 Tahun 2004 pengertian Opini adalah pernyataan 
profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi 
yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional 
pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan 
keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi 
pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) 
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem 
pengendalian intern.  

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni 
opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), opini wajar dengan 
pengecualian (qualified opinion), opini tidak wajar (adversed opinion), dan 
pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).  

Sementara Mulyadi (2002:416) menjelaskan bahwa terdapat lima tipe 
pendapat atas laporan keuangan auditan, yaitu : (1) Pendapat wajar tanpa 
pengecualian (2) pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan 
yang ditambahkan dalam laporan audit baku, (3) pendapat wajar dengan 
pengecualian, (4) pendapat tidak wajar (5) pernyataan tidak memberikan 
pendapat.  

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  
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Opini WTP menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar 
dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas 
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang 
ditambahkan dalam laporan audit baku. 

Dalam hal terjadi keadaan tertentu yang perlu penjelasan, pemeriksa bisa 
menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan hasil pemeriksaannya. 
Dalam kondisi ini, pemeriksa dapat menyatakan opini modifikasi yaitu WTP 
Dengan Paragraf Penjelasan.  

3. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

Opini WDP menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara 
wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus 
kas entitas sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk 
dampak hal-hal yang yang dikecualikan. 

Kondisi-kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini 
WDP adalah sebagai berikut: 

a. Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan 
terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan 
bahwa ia tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan 
ia berkesimpulan tidak memberikan pendapat. 

b. Auditor yakin atas dasar auditnya, bahwa laporan keuangan berisi 
penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, yang 
berdampak material, dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan 
pendapat tidak wajar. 

 4. Tidak Wajar (TW) 

 Auditor menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara 
wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan 
prinsip akuntansi berterima umum. 

5. Tidak Memberikan Pendapat (TMP) 

 Kondisi-kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini TMP 
adalah sebagai berikut. Pemeriksa tidak melaksanakan audit yang berlingkup 
memadai untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat atas laporan 
keuangan dan Jika pemeriksa dalam kondisi tidak independen dalam 
hubungannya dengan klien. 

Metode  

Untuk menemukan bagaimana Kementerian Sosial RI memaknai opini 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan kualitas opini terbaik yang 
diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas audit Laporan Keuangan 
Kementerian dan Lembaga, secara komprehensif dan mendalam, sesuai dengan 
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, maka penelitian ini 
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menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah 
metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, 
dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data 
dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil 
penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Metode 
kualitatif dipilih karena akan digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, 
suatu data yang mengandung makna, yang merupakan suatu nilai di balik data 
yang tampak (Sugiyono, 2010:1) 

dalam penelitian ini, yang akan dijadikan sebagai informan untuk 
menemukan bagaimana Kementerian Sosial memaknai opini WTP atas audit 
LKKL adalah pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan LKKL mulai dari 
Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI sebagai 
pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab langsung atas kualitas LKKL 
Kementerian Sosial, Kepala Bagian Verifikasi dan Akuntansi pada Biro 
Keuangan, dan staf kunci, yang bertugas secara langsung dalam penysusunan 
LKKL. Dalam penelitian ini instrument penelitian yang utama adalah peneliti 
sendiri, dengan menggunakan beberapa alat bantu baik manual maupun elektronik 
berupa buku catatan dan kamera yang sekiranya dapat untuk menjadi 
pertimbangan dalam mendeskripsikan hasil penelitian dan menjadi alat bantu 
untuk memperkuat hasil penelitian.  

 

Opini LKKL Kementerian Sosial Tahun 2006 sampai Tahun 2010 

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Peremeriksaan Semester (IHPS) BPK tahun 
2012 diketahui bahwa pada tahun 2006 Kementerian Sosial sudah menyusun 
LKKL dan memperoleh opini disclaimer atau tidak menyatakan pendapat dari 
BPK. Mengingat penyusunan LKKL pada saat itu merupakan hal yang baru dalam 
sejarah penyusunan laporan keuangan di Indonesia, tidak hanya Kementerian 
Sosial, tercatat ada 36 kementerian/lembaga yang pada tahun 2006 masih 
memperoleh opini disclaimer,  37 kementerian/lembaga memperoleh opini WDP. 
Dan sisanya hanya 7 kementerian/lembaga yang memperoleh opini WTP dari 
BPK . Berikut disajikan rekapitulasi opini BPK atas LKKL pada Kementerian 
Sosial dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011. 

Tabel  

Rekapitulasi Opini BPK atas LKKL Kementerian Sosial 

No LKKL  Opini Audit BPK 

1  Tahun 2006 TMP 

2 Tahun 2007 WDP 

3 Tahun 2008 WDP 

4 Tahun 2009 WDP 

5 Tahun 2010 WDP 
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6 Tahun 2011 WTP DPP 

  Sumber : IHPS BPK Semester I Tahun 2012 

 Dari data di atas terlihat peningkatan yang signifikan di tahun 2011, 
dimana kementerian sosial untuk pertama kali meraih opini WTP DPP. 
Peningkatan ini menjadi batu loncatan untuk meraih opini WTP secara penuh 
pada LKKL Kementerian Sosial tahun 2012. 

Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Saat 
Ini 

Di lingkungan Kementerian Sosial pada tahun 2012 terdapat 284 Unit 
akuntansi keuangan dan barang pada tingkat satuan kerja, baik di pusat maupun di 
daerah yang melaksanakan tugas perbantuan dan dana dekonsentrasi  yang 
tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Setiap unt akuntansi ini mempunyai 
kewajiban untuk menyusun laporan keuangannya masing-masing, dan 
mengirimkan secara berjenjang ke unit akuntansi di atasnya untuk kepentingan 
penyusunan LKKL. Adapaun rincian unit akuntansi keuangan yang melaporkan 
laporan keuangan kepada Biro Keuangan selaku unit akuntansi pengguna 
anggaran (UAPA) sebagai berikut: 

 
Tabel  

Rekapitulasi Satker Per Eselon I Yang Menyampaikan Laporan Keuangan 

NO 

 

Kode 
E-1 

 

Uraian 

 

Jumlah Jenis Kewenangan 
Jumlah 
satker 

 
KP KD DK TP 

M TM M TM M TM M TM 

1 01 Setjen 7 0 0 0 33 0 0 0 40 

2 02 Itjen 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

3 03 Ditjen Dayasos 6 0 0 0 33 0 38 0 77 

4 04 Ditjen Yanrehsos 6 0 35 0 33 0 7 0 81 

5 05 Ditjen Banjamsos 6 0 0 0 33 0 33 0 72 

6 11 Badiklit 5 0 8 0 0 0 0 0 13 

Jumlah 31 0 43 0 132 0 78 0 284 

Keterangan 
M  : Menyampaikan Laporan Keuangan 
TM : Tidak Menyampaikan Laporan Keuangan 
Sumber : diolah dari LHP BPK dan LKKL Kementerian Sosial tahun 2011 

Jumlah satuan kerja di lingkup Kementerian Sosial RI sebanyak 284 
satker. Dari rekapitulasi penyampaian baik laporan keuangan maupun laporan 
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barang, diketahui bahwa seluruh satuan kerja telah menyampaikan laporan 
tersebut kemudian laporan tersebut dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan 
Kementerian Lembaga tahun 2011, hal ini menunjukkan bahwa organisasi 
akuntansi pada Kementerian Sosial sudah berjalan.  

Penyusunan Laporan Keuangan 

Pada Lingkup Kementerian Sosial peneliti meneliti mekanisme 
penyusunan laporan keuangan dari UAKPA sampai ke UAPA. Dalam kesempatan 
itu peneliti melakukan wawancara kepada petugas atau operator SAI pada 
UAKPA di salah satu satuan kerja Kementerian Sosial yaitu pada Inspektorat 
Jenderal. Dalam penelitian tersebut peneliti juga melakukan observasi partisipatif 
dengan mengamati bagaimana lingkungan kerja dan pola kerja seputar aktivitas 
penyusunan laporan keuangan dari input dokumen sumber sampai proses 
rekonsiliasi dengan KPPN. Pada penelitian tersebut peneliti bertanya tentang 
mekanisme penyusunan Laporan Keuangan. Dan dijelaskan oleh saudari Indri 
selaku operator SAI pada UAKPA Itjen Kemensos, sebagai berikut : 

“pertama-tama yang dilakukan oleh operator SAI adalah 
menyiapkan dan mengumpulkan dokumen sumber untuk diinput 
dalam aplikasi SAI. Dokumen sumber tersebut adalah SP2D, 
SSPB, SSBP, DIPA, dan SPM. Setelah dokumen tersebut 
dikumpulkan dan diverifikasi maka saatnya menginput data 
tersebut ke dalam aplikasi SAI.  
Kemudian secara terkomputerisasi aplikasi SAI akan memproses 
data tersebut hingga menghasilkan laporan keuangan berupa 
Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Selanjutnya laporan 
keuangan dari SAI tersebut akan direkonsiliasi secara internal 
dengan Laporan Barang dari aplikasi SIMAK-BMN yang 
dikerjakan oleh operator SIMAK-BMN UAKPB Itjen Kemensos 
yakni pada Bagian Umum.  
Pada proses rekonsiliasi internal ini akan ditemukan apakah data 
dalam neraca baik dari SAI maupun SIMAK-BMN sudah sama 
atau belum, apabila belum maka dilakukan perbaikan data, dan 
apabila datanya sudah sama maka akan dibuat berita acara 
rekonsiliasi yang ditandatangani oleh kedua operator tersebut 
beserta KPA atau Kuasa Pengguna Anggaran. Kemudian operator 
SAI akan menyusun CALK atas laporan tersebut, dari data yang 
sudah sama tersebut maka operator SAI akan mengirimkan data 
SAI untuk dilakukan rekonsiliasi dengan data SAU pada KPPN 
Jakarta II”.  

Pada salah satu kesempatan peneliti juga ikut melakukan observasi 
jalannya rekonsiliasi SAI dengan SAU tersebut. Rekonsiliasi tersebut dilakukan 
dengan menyerahkan ADK SAI kepada Front Ofice seksi verifikasi Akuntansi 
KPPN Jakarta II. Ruang front office seksi vera KPPN Jakarta II di isi oleh dua 
sampai tiga orang yang bertugas melakukan rekonsiliasi data. Selain melakukan 
rekonsiliasi secara langsung dengan datang ke KPPN Jakarta II, ternyata 
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rekonsiliasi data SAI dengan SAU juga bisa juga dilakukan dengan secara 
elektronis, yaitu dengan menggunakan media email. Proses rekonsiliasi ini 
dilakukan dengan mengirimkan Arsip Data Komputer (ADK) SAI terlebih dahulu 
ke email front office seksi Verifikasi Akuntansi KPPN Jakarta II. Kemudian data 
tersebut akan diproses oleh petugas seksi vera untuk direkonsiliasi apakah datanya 
sudah cocok atau belum. Output dari kegiatan rekonsiliasi ini adalah Berita Acara 
Rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini dilakukan paling lambat tujuh hari kerja pada bulan 
berikutnya. Dengan adanya rekonsiliasi ini maka keandalan dari data yang akan 
digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan bisa diyakini kebenarannya. 

Terkait proses penyusunan Laporan Keuangan pada UAKPA di unit Itjen 
Kemensos, peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa kendala, yaitu pada saat 
rekonsiliasi antara data SAI dengan data SIMAK-BMN dimana kedua data 
tersebut sering tidak sama atau tidak cocok, permasalahan lainnya adalah apabila 
data dari aplikasi SIMAK-BMN berubah-ubah. Namun kendala tersebut tidaklah 
signifikan mengganggu proses penyusunan Laporan Keuangan, dan bisa diatasi 
oleh kedua belah pihak, serta tidak menyebabkan terhambatnya proses 
penyusunan laporan keuangan pada UAKPA Itjen Kementerian Sosial. 

Selanjutnya peneliti melakukan penelitian pada penyusunan Laporan 
Keuangan pada tingkat UAPA, dengan melakukan observasi pada Biro Keuangan 
Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial, peneliti melihat kondisi ruang kerja yang 
layak dengan fasilitas komputer pada setiap stafnya, didukung oleh lay out ruang 
yang rapi dan teratur dengan hawa yang sejuk membuat suasana kerja lebih 
nyaman ditengah waktu yang singkat untuk mengkonsolidasikan seluruh laporan 
keuangan dari satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial.  

Terlihat kesibukan di ruangan tersebut, diantaranya masih terkait dengan 
beberapa masalah perbedaan data saat rekonsiliasi data SAI dengan data SAU. 
Tidak hanya staf yang sibuk, Kepala bagian Verifikasi dan Akuntansi, juga tidak 
berhenti untuk memantau perkembangan penyelesaian penyusunan Laporan 
Keuangan yang hanya tinggal hitungan hari dari batas waktu yang telah 
ditetapkan. Selain pengamatan peneliti juga melakukan wawancara dengan salah 
satu staf yang dipandang berperan sentral dalam proses penyusunan Laporan 
Keuangan ini. Wawancara dilakukan dengan suasana formal, dan berlangsung di 
ruang kerja pada saat jam kerja. Dari hasil wawancara yang dilakukan mengenai 
kompetensi pegawai di Biro Keuangan dalam kaitan dengan tugas pokok dan 
fungsinya peneliti menemukan fakta sebagai berikut : 

“di Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial, tidak 
semua staf memiliki latar belakang pendidikan akuntansi bahkan 
hanya sekitar 15% saja yang berasal dari jurusan akuntansi, 
demikian juga hanya sekitar 9 orang dari total 49 pegawai yang 
sudah lulus atau mengikuti program PPAKP “.   

Peneliti memandang bahwa apabila pegawai pada biro keuangan tidak 
memiliki latar belakang pengetahuan akuntansi atau bukan berasal dari jurusan 
akuntansi, maka seharusnya pegawai di Biro Keuangan mengikuti PPAKP atau 
kegiatan semacamnya. Mengingat pentingnya posisi mereka dalam proses 
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finalisasi penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Sosial. Dengan demikian 
Biro Keuangan sebaiknya mengatisipasi hal ini dengan konsisten mengirimkan 
pegawainya pada kegiatan PPAKP baik tingkat regular maupun manajerial untuk 
meningkatkan kompetensi para pegawainya dalam kaitannya untuk meningkatkan 
kualitas laporan keuangan. 

Selain masalah kompetensi SDM di bidang akuntansi, peneliti juga 
menemukan bahwa ada permasalahan dalam ketepatan waktu penyampaian 
laporan keuangan tingkat UAPPA-E1, yang sudah melewati batas waktu yaitu 
tanggal 8 Februari, sebagaimana diungkapkan oleh Kabag Verifikasi dan 
Akuntansi pada saat peneliti menanyakan kendala yang dihadapi dalam 
penyusunan LKKL sebagai berikut : 

“kendala yang sering ditemui yaitu pengiriman laporan keuangan 
dari satuan kerja yang telat sehingga mengganggu penyusunan 
Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga “. 

 hal ini menyebabkan kesulitan bagi UAPA untuk mengkonsolidasikan 
dengan lebih optimal, mengingat waktu untuk kegiatan verifikasi dan konsolidasi 
laporan keuangan yang semakin berkurang, disamping juga masalah data yang 
masih sering berubah, baik di tingkat UAKPA, UAPPA-W maupun UAPPA-E1. 
Hal ini akan memperlambat proses rekonsiliasi antara data SAI UAPA dengan 
data SAU pada Direktorat APK Ditjen Perbendaharaan.  

Sejalan dengan jawaban dari Kabag Verifikasi Akuntansi,  hasil 
wawancara kepada salah satu staff di Biro Keuangan selakau UAPA Kementerian 
Sosial, yang bertugas untuk mengkonsolidasikan laporan keuangan dari seluruh 
UAPPA-E1, untuk penyusunan LKKL tahun 2012 terungkap beberapa kendala 
yang terjadi di lapangan. Diantaranya adalah ketidaktepatan waktu pengiriman 
laporan tersebut, dimana batas akhir adalah pada tanggal 8 Februari 2013 seluruh 
data SAI sudah harus diterima oleh Biro Keuangan selaku UAPA dan akan 
dilanjutkan dengan proses konsolidasi, namun pada praktiknya masih ada 
beberapa satuan kerja yang mengirimkan laporan keuangan melebihi  batas waktu 
yang telah ditentukan, berikut petikan wawancara dengan Ibu Nirma, salah satu 
staf pada Biro Keuangan terkait kendala penyampaian laporan SAI, 

“satuan kerja wajib menyampaikan laporan keuangan dan data SAI 
ke kementerian secara berjenjang, maksimal  8 Februari. namun 
kenyataannya mereka (Eselon I selaku UAPPA-E1) sekarang (28 
Februari) juga baru nyusun dari masing-masing satkernya, 
diantaranya adalah Ditjen Rehabilitasi Sosial  dan Badan 
Pendidikan Dan Penelitian Kesejahteraan Sosial.  Sementara itu 
maksimal tanggal  28 Februari ini LKKL sudah harus selesai “. 

Kondisi demikian ini tentu saja membuat khawatir bagi para petugas di 
sub bagian pelaporan keuangan, karena mereka juga berpacu dengan waktu yang 
singkat untuk segera mengkonsolidasikan laporan keuangan tersebut menjadi 
laporan keuangan kementerian/lembaga untuk segera di reviu oleh APIP 
Kementerian Sosial dan diserahkan kepada Kementerian Keuangan sebagaimana 
diatur dalam pasal 66 PMK 171 Tahun 2007 yang berbunyi : 
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“laporan keuangan yang telah direviu disampaikan kepada 
Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir 
disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of 
Responsibility) yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan 
Lembaga dan Pernyataan Telah Direviu (contoh surat terlampir)“.  

Selain disampaikan kepada Menteri keuangan, Laporan Keuangan tersebut 
juga disampaikan kepada BPK untuk diperiksa ( Pasal 8 ayat (3) PP Nomor 8 
Tahun 2006 ). Kendala lain adalah masih ada beberapa satuan kerja yang data SAI 
nya berubah-ubah dikarenakan proses rekonsiliasai baik antara data SAK dengan 
SIMAK-BMN yang masih berjalan atau perubahan pada saat rekonsiliasi antara 
data SAI dengan SAU pada kementerian keuangan. Pada akhirnya perubahan pada 
tingkat satuan kerja juga akan mengakibatkan perubahan pada saat rekonsiliasi 
dengan Ditjen Perbendaharaan antara data SAI dengan SAU pada tingkat UAPA.  

Hasil Audit BPK atas LKKL Kementerian Sosial 

Secara tren dari tahun 2006 sampai tahun 2011, terlihat adanya  
peningkatan kualitas opini audit dari BPK atas LKKL terutama dari tahun 2010 ke 
2011. Peningkatan kualitas opini audit berkaitan dengan semakin meningkatnya 
kompetensi pegawai di unit akuntansi pada setiap satuan kerja sehinga 
penyusunan Laporan Keuangan juga semakin baik.  

Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Sosial Tahun 2011 
terdiri dari 3 (tiga) laporan sebagai berikut:  

1) Laporan I: Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan yang  berisi: 

Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK RI yang menyimpulkan bahwa 
untuk LKKL Kementerian Sosial RI tahun 2011 memperoleh opini WTP DPP. 
Hal ini adalah peningkatan dari opini tahun 2010 yang masih memperoleh 
opini WDP. Dengan demikian maka LRA dan Neraca LKKL tahun 2011 
sudah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Dan secara 
keseluruhan sudah tidak ditemukan lagi kelemahan dalam penyusunan laporan 
keuangan sebagaimana terjadi pada masa awal penyusunan LKKL, hal ini 
menunjukkan keberhasilan peningkatan kompetensi SDM penyusun laporan 
keuangan pada seluruh jajajran Kementerian Sosial. 

2) Laporan II: Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern yang 
berisi:  

Hasil pemeriksaan SPI tahun 2011 memuat enam temuan dan lima 
rekomendasi. Diantaranya adalah temuan terkait lemahnya pengendalian 
internal yang dilakukan oleh atasan langsung atas pertanggungjawaban 
perjalanan dinas dan ketidakcermatan Pejabat Pembuat Komitmen atas 
penyelesaian denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada pembangunan 
Tagana Training Center menyebabkan BPK belum memberikan opini WTP 
secara penuh.  
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3. Laporan III: Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan 
Perundang-undangan, yang berisi resume hasil pemeriksaan tahun 2011 yang 
berisi sebanyak tujuh temuan dan empat rekomendasi, salah satunya adalah 
ketidakpatuhan dalam ketentuan terkait denda keterlambatan pada beberapa 
pembangunan gedung di kementerian sosial menyebabkan sejumlah potensi 
pendapatan negara yang hilang.  

Dari data di atas, disimpulkan bahwa meskipun penyusunan laporan 
keuangan kementerian sosial sudah mengalami peningkatan kualitasnya, namun 
pengelolaan keuangan Kementerian Sosial masih perlu diperbaiki, terutama dalam 
peningkatan efektifitas SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan. Ketegasan serta komitmen pimpinan diperlukan untuk memperbaiki 
tingkat kepatuhan terhadap peraturan dalam pengelolaan keuangan negara. 

Makna Opini WTP bagi Kementerian Sosial 

Menurut Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial, 
Bapak Budiana, meraih opini WTP memiliki makna yang sangat penting bagi 
kementeriannya. Berikut petikan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Budiana, 
terkait pertanyaan mengenai makna opini WTP bagi Kementerian Sosial : 

“opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan 
Kementerian/Lembaga sangat penting, karena selain menunjukkan 
perkembangan yang sangat signifikan tentang keseriusan kami 
selaku pengelola keuangan, hal ini juga mendukung prinsip 
pelaporan yaitu transparansi keuangan, tata kelola yang baik dan 
akuntabel”. 

Dari jawaban di atas, ada tiga poin penting yang peneliti tangkap mengenai makna 
WTP bagi Kementerian Sosial, yaitu: 

a) Opini WTP menggambarkan keseriusan pengelolaan keuangan 
Tercapainya opini WTP menunjukan kemauan keras dari pimpinan 

bahwa mereka serius melakukan perubahan dengan melakukan langkah-langkah 
perbaikan dalam penyusunan laporan keuangan dengan mengacu pada SAP dan 
peraturan perundang-undangan. Perubahan ini dapat dilihat dari LHP BPK di 
mana pada LKKL tahun 2011 sudah tidak ada lagi temuan BPK terkait kelemahan 
dalam penyusunan Laporan Keuangan. Keseriusan tersebut diimplementasikan ke 
dalam strategi para pimpinan Kementerian Sosial untuk mengarahkan masing-
masing jajarannya dalam usaha untuk meraih opini WTP. Sebagaimana Bapak 
Budiana jelaskan mengenai strategi Kementerian Sosial untuk meningkatkan 
kualitas LKKL sebagai berikut : 

 
“strateginya yaitu dengan banyak melakukan sosialisasi tentang 
peraturan-peraturan terkait perbendaharaan ataupun pelaporan, 
melakukan pemantapan kepada petugas Sistem Akuntansi Instansi 
(SAI), serta terjalinnya koordinasi antar lini baik Unit Kerja Eselon 
II dan Unit Kerja Eselon I ataupun Inspektorat Jenderal selaku 
Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah”. 
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Strategi yang baik adalah strategi yang jelas, terukur, bisa diraih dan ada 
batas waktunya. Dengan  menetapkan untuk meraih opini WTP pada tahun 2012, 
maka Kementerian Sosial telah membuat target yang dapat diukur dengan jelas, 
dan mudah dipahami oleh seluruh pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan 
LKKL. Agar target yang sudah ditetapkan oleh pimpinan bisa dipahami dengan 
jelas dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran yang bertanggungjawab dalam 
penyusunan LKKL, maka target tersebut disampaikan secara berulang pada 
berbagai kesempatan. Adapun cara penyampaian target untuk meraih opini WTP, 
sebagai mana dijelaskan oleh Bapak Budiana, melalui beberapa cara sebagai 
berikut  ini: 

 
“dengan cara sosialisasi kepada para pimpinan dan petugas baik 
dari Unit Kerja Eselon II maupun I, menyampaikan dalam berbagai 
rapat pimpinan (Rapim), dan pengarahan dalam kegiatan 
pemantapan petugas Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk dana 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta dalam berbagai 
moment ”. 

Penyampaian target untuk meraih opini WTP dalam berbagai kesempatan 
mencerminkan keseriusan dari pimpinan organisasi terkait peningkatan kualitas 
laporan keuangan Kementerian Sosial. Dengan mengkomunikasikan target 
sebagai sebuah arah yang jelas, secara berulang-ulang, akan memantapkan 
pemahaman bagi seluruh jajaran yang terkait dengan penyusunan LKKL untuk 
lebih sinergis dan sejalan dengan apa yang menjadi harapan pimpinan dalam 
mewujudkan target dan tujuan organisasi. 

Selain strategi di atas, berdasarkan wawancara dengan Ibu Nirma, 
Kementerian Sosial juga melakukan langkah sebagai berikut guna meningkatkan 
kualitas LKKL  

“melakukan pembenahan mulai dari perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban, pelaporan keuangan 
dan pengawasan internal, menyusun action plan dan membentuk 
tim khusus untuk mengawal pelaksanaan action plan, membenahi 
akuntansi dan pelaporan keuangan (baik dari segi peningkatan 
kualitas sistem akuntansi maupun peningkatan kualitas SDM di 
Bidang Akuntansi) Mengimplementasikan Standar Akuntansi 
Pemerintahan pada saat penyusunan dan penyajian laporan 
keuangan”. 

Dengan demikian strategi Kementerian Sosial sudah komprehensif, yang 
melingkupi perbaikan di segala bidang, baik dari sisi kompetensi penyusunan 
sampai pada sisi pengawasan internal dilakukan pembenahan. Selain itu juga 
dilakukan perbaikan dalam siklus anggaran, dari perencanaan sampai pada 
pertanggungjawaban dan pelaporan. 

b) Perkembangan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan 
Dengan diraihnya opini WTP DPP pada tahun 2011 maka terlihat bahwa 

ada peningkatan yang signifikan dalam perbaikan LKKL dari tahun 2006 sampai 
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tahun 2011. Meraih opini WTP pada tahun 2011 tidak bisa hanya dilihat sebagai 
hasil akhir saja, dan seharusnya memang dilihat sebgai proses yang panjang, dari 
tahun 2004 sampai sekarang. mulai dari pembentukan unit akuntansi, peningkatan 
SDM sebagai operator SAI, serta peningkatan peran APIP.  

 
c) WTP selaras dengan prinsip-prinsip good governance yaitu akuntabel dan 
transparan. Tiga prinsip utama yang mendasari penerapan good governance 
adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Transparansi merupakan 
keterbukaan informasi atas penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan 
akuntabilitas menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan secara akurat dan 
tepat waktu informasi yang terkait dengan pertanggunggungjawaban 
penyelenggaraan pemerintahan (Simanjuntak, 2005) 

Laporan keuangan yang disusun melalui aplikasi SAI yang mengacu pada 
SAP, dapat dimanfaatkan oleh para pemakai untuk berbagai kebutuhan. Laporan 
Keuangan yang baik disusun dengan memenuhi prinsip dasar good governance 
yaitu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan. Dengan adanya 
opini WTP maka bisa dijadikan pegangan bagi para pemakai informasi, bahwa 
laporan keuangan tersebut sudah disajikan sesuai dengan SAP. LKKL dengan 
opini WTP bisa mencerminkan keterbukaan informasi penyelenggara 
pemerintahan dan dapat di terima sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah 
kepada publik atas penggunaan dana yang dikelolanya. 

Dalam meraih opini WTP DPP dan upaya meraih opini WTP secara penuh 
pada LKKL tahun 2012, salah satu motivasi meraih opini WTP adalah sebagai 
kewajiban dalam memenuhi kontrak kinerja antara presiden dengan para menteri, 
sebagaimana penjelasan dari Kepala Biro Keuangan berikut ini : 

“sesuai dengan kontrak kinerja antara presiden dengan para 
menteri mengenai peningkatan kualitas pelaporan keuangan, maka 
Menteri Sosial menginstruksikan agar lebih meningkatkan kualitas 
laporan keuangan agar opini laporan keuangan menjadi Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP)“. 

Dengan demikian Opini WTP merupakan salah satu indikator keberhasilan 
kinerja bagi Kementerian Sosial. Selain itu opini WTP juga secara khusus sebagai 
bentuk akuntabilitas vertikal bagi Menteri Sosial kepada presiden dalam hubungan 
pertanggungjawaban antara bawahan dengan atasan, dan secara umum sebagai 
bentuk akuntabilitas horizontal kepada publik dalam pengelolaan dan 
pertanggungjawaban keuangan negara.  

Apabila dibandingkan dengan keempat jenis opini lainnya, maka opini 
wajar tanpa pengecualian adalah opini yang terbaik yang diberikan oleh auditor 
atas pemeriksaan keuangan. Menurut Bastian (2007:194), opini WTP berarti 
mencerminkan bahwa audit telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan 
standar auditing, penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi 
yang berlaku umum, dan tidak terdapat kondisi atau keadaan tertentu yang 
memerlukan bahasa penjelas. 
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Sementara pendapat WTP dengan bahasa penjelas diberikan apabila 
penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, 
tetapi terdapat keadaan atau kondisi tertentu yang memerlukan bahasa penjelas, 
salah satunya karena laporan keuangan dipengaruhi oleh ketidakpastian yang 
material. Sedangkan menurut Sunarto (2003:55) WTP dengan alinea penjelas 
diberikan karena klien telah melakukan perubahan prinsip akuntansi yang 
dianutnya, penjelasan ini untuk menarik perhatian pembaca laporan atas adanya 
perubahan prinsip akuntansi tersebut. 

Dengan demikian LKKL sebagai bentuk pertanggungjawaban, 
transparansi dan akuntabilitas atas penggunaan dana masyarakat harus di audit 
oleh badan pemeriksa yang independen, objektif dan kompeten. Sehingga  
pemberian Opini WTP DPP atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian 
Sosial yang dilaksanakan oleh auditor BPK  akan meningkatkan kepercayaan 
masyarakat atas informasi yang terangkum dalam LKKL.  Dengan opini WTP 
DPP masyarakat bisa menilai bagaimana kualitas dan ketertiban pengelolaan 
keuangan serta mempunyai pegangan yang memadai untuk menerima atau 
menolak pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan dana tersebut. 

Dengan membaiknya pengelolaan keuangan negara yang disajikan melalui 
LKKL sebagai bentuk  transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan 
negara, Sudah selayaknya diikuti dengan keberhasilan pelaksanaan program 
Kementerian Sosial, sebagaimana petikan wawancara pada saat peneliti 
menanyakan bagaimana jika  LKKL kementerian sosial  meraih opini WTP 
namun program kementerian sosial belum mencapai sasaran? 

“seharusnya keberhasilan Kementerian Sosial meraih opini WTP 
harus dibarengi dengan pencapaian sasaran yg telah diprogramkan 
namun jika program belum mencapai sasaran, artinya dalam 
pelaksanaan program belum dilakukan secara maksimal sehingga 
perlu dilakukan optimalisasi mekanisme manajemen internal di 
setiap satker  untuk secara aktif memonitor dan mengevaluasi 
pelaksanaan program yang telah dilaksanakan”. 

Akan terasa hambar, apabila kualitas LKKL yang semakin bertambah 
baik, namun pelaksanaan program tidak bisa mencapai sasaran. Oleh karena itu 
sudah seharusnya jika pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang 
baik juga mencerminkan keberhasilan pencapaian sasaran dan program 
Kementerian Sosial, dengan demikian akan meningkatkan citra Kementerian 
Sosial di mata masyarakat, sebagai institusi yang transparan dan akuntabel, dalam 
menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat.  

Menurut Mardiasmo (2009:161) tujuan akuntansi dan laporan keuangan 
organisasi pemerintah sebagai Kepatuhan dan pengelolaan (compliance and 
stewardship), Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (accountability and 
retrospective reporting), Perencanaan dan Informasi Otorisasi (planning and 
authorization information), Hubungan Masyarakat (public relation), Sumber fakta 
dan gambaran (sorce of facts and figures) Sejalan dengan pemikiran mardiasmo, 
Menurut Halim (2004:28), tujuan akuntansi Pemerintahan adalah sebagai bentuk 
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pertanggungjawaban (accountability dan stewardship) dan  Manajerial, serta 
menambahkan satu tujuan yang tidak dijelaskan oleh Mardiasmo, yaitu tujuan 
pengawasan yang memandang bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan 
terselenggaranya pemeriksaaan oleh apara pengawasan fungsional secara efektif 
dan efisien.  

Dari kedua tujuan di atas  dapat dinyatakan bahwa sebagai bentuk 
pertanggungjawaban pemerintah serta wujud transparansi dan akuntabilitas 
pemerintah kepada masyarakat dalam mendukung terwujudnya good governance 
atas penggunaan dana yang bersumber dari APBN, maka disusunlah laporan 
keuangan. Dalam praktik yang ada sekarang ini, Kementerian Sosial diwajibkan 
oleh undang-undang untuk menyusun pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 
negara secara jujur dan terbuka dalam bentuk laporan keuangan yang terdiri dari 
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas 
Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber 
dana publik dalam menjalankan program-program yang dipercayakan oleh 
masyarakat, dan untuk dinilai akuntabilitas serta hasil dari penggunaan dana 
tersebut. 

Makna Opini WTP dengan Masih Adanya Indikasi Kecurangan 

 Pada saat melakukan penelitian, peneliti mengajukan pertanyaan seputar 
fenomena berkaitan dengan isu yang berkembang di media masa, ada beberapa isu 
yang berkembang yaitu, fenomena mengenai opini WTP  yang dikaitkan dengan 
kasus korupsi dan pandangan masyarakat bahwa opini WTP bisa diperjualbelikan 

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Verifikasi Akuntansi Biro 
Keuangan, terkait pertanyaan mengenai fenomena yang berkembang apakah 
dengan sudah diraihnya opini WTP berarti Kementerian Sosial bersih dari 
kecurangan, peneliti memperoleh jawaban sebagai berikut : 

“opini WTP bukanlah sebagai suatu hal yang bersifat menjamin  
organisasi sudah akuntabel dan bersih dari praktik kecurangan, 
namun bersifat memperbaiki dan menata menjadi lebih baik“.   

Dari jawaban informan di atas, peneliti mendapati fakta bahwa informan 
memahami jenis-jenis pemeriksaan BPK dan mengerti apa tujuan pemeriksaan 
keuangan yang dilakukan oleh BPK. bahwa memang opini WTP sebagai 
kesimpulan dari pemeriksaan keuangan bukan berarti bahwa tidak ada kecurangan 
di organisasi tersebut.  

Pemeriksaan keuangan bukanlah ditujukan untuk menemukan kecurangan 
atau korupsi pada Kementerian tersebut. Karena pemeriksaan keuangan hanya 
ditujukan untuk memastikan apakah laporan keuangan sudah disajikan secara 
wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).  Opini WTP 
diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada 
salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan 
laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.  

Sebagaimana disampaikan oleh ketua BPK, Hadi Purnomo (2012) bahwa:  
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“laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan termuat 
dalam tiga buku, yaitu buku laporan yang memuat opini atas 
laporan keuangan, buku laporan atas kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan, dan buku laporan kepatuhan atas sistem 
pengendalian intern (SPI). “Ketiganya harus dibaca keseluruhan 
dan bersama-sama. Tidak bisa hanya membaca laporan yang 
memuat opini, sementara mungkin dalam laporan yang lain ada 
permasalahan, termasuk adanya temuan berindikasi korupsi”. 

Maka dalam memaknai opini WTP perlu didasarkan pada pemahaman mengenai, 
jenis pemeriksaan BPK, tujuan pemeriksaan Laporan Keuangan dan isi dari 
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan. Dengan pemahaman 
atas tiga hal tersebut maka kita akan memahami makna opini tersebut dengan 
lebih terbuka, dalam arti tidak mudah terbuai dengan raihan opini WTP sebelum 
melihat laporan atas efektifitas SPI serta laporan atas kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dalam penelitian ini, meskipun 
Kementerian Sosial sudah meraih opini WTP DPP atas audit BPK, namun tidak 
berarti tidak ada temuan, dan apabila ada unsur kecurangan dalam temuan 
tersebut, maka BPK wajb untuk memperluas pemeriksaan atas temuan tersebut 
dan bisa melakukan pemeriksaan investigatif untuk menilai apakah terjadi korupsi 
atau tidak. Sebagaimana penegasan Hadi Poernomo (2012)  bahwa opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) tidak menjamin bahwa suatu entitas tidak ada korupsi. 
Karena pemeriksaan laporan keuangan tidak ditujukan secara khusus untuk 
mendeteksi adanya korupsi. 

Dengan pemahaman yang tepat atas berbagai jenis pemeriksaan keuangan 
dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, maka penyusunan LKKL akan 
menjadi lebih bersih dari hal-hal yang bersifat memanipulasi LKKL tersebut dan 
tidak menjadikan opini WTP sebagai suatu yang sakral, yang bisa mengaburkan 
hal-hal yang lebih material. Pemahaman yang tepat atas pemeriksaan keuangan 
akan menghindarkan kesalah pahaman dalam memaknai opini WTP, dimana 
kesalahanpemahaman tersebut akan membuat  bias tujuan penyusunan laporan 
keuangan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada publik. 

Untuk isu yang kedua, peneliti mendapati jawaban sebagai berikut :  

“kami memandang bahwa argumen tersebut bisa diterima jika 
memang  kejadian praktik jual beli opini bisa dibuktikan secara 
hukum, tetapi kami sendiri yakin atas kualitas LKKL Kementerian 
Sosial bisa dipertanggungjawabkan dengan benar “. 

Dari jawaban di atas, peneliti mendapatkan pemahaman bahwa 
kementerian sosial lebih memilih jalan kerja keras untuk memperbaiki LKKL 
dengan melewati proses perubahan yang panjang, bukan memilih jalan singkat, 
dengan saling pengertian kepada auditor BPK atau melakukan praktik jual beli 
opini. Dengan demikian opini WTP DPP atas LKKL Kementerian Sosial tahun 
2011 memang menggambarkan opini yang sesungguhnya. sebuah gambaran 
bahwa LKKL telah disajikan sesuai dengan SAP, SPI dan Patuh pada Peraturan 
Perundang-undangan. Opini WTP adalah prestasi yang perlu dibanggakan dan 
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diapresiasi dengan tepat dan seimbang, WTP bisa dijadikan target untuk 
perubahan, untuk menjaga motivasi dan cara yang efektif dalam  mengarahkan 
dengan jelas kemana arah perbaikan laporan keuangan seharusnya, dan makna ini 
terungkap dalam penelitian yang telah dilakukan pada penyusunan LKKL 
Kementerian Sosial sebagai proses perubahan, dan pembelajaran yang panjang. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai makna opini audit WTP bagi 
Kementerian/Lembaga, peneliti menyimpulkan bahwa Kementerian Sosial 
menetapkan opini audit WTP atas LKKL tahun 2012 sebagai tujuan yang harus 
dicapai, Dengan menetapkan LKKL tahun 2012 memperoleh opini WTP secara 
penuh, bisa dijadikan sebagai tujuan yang terukur dengan jelas,  ada jangka 
waktunya dan dapat dipahami oleh seluruh jajaran Kementerian Sosial sehingga 
bisa bersinergi untuk mewujudkan target tersebut.  

Kementerian Sosial memaknai opini WTP sebagai keseriusan dalam 
mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan 
program Kementerian Sosial. Dengan meraih Opini WTP DPP atas LKKL tahun 
2011 dan menetapkan untuk meraih opini WTP atas LKKL tahun 2012, 
menunjukkan komitmen organisasi dalam peningkatan kompetensi sumber daya 
manusia. Adanya komitmen dari pimpinan Kementerian Sosial untuk terus 
melaksanakan program peningkatan kompetensi SDM di bidang penyusunan 
laporan keuangan, baik yang dilakukan oleh  internal kementerian maupun 
melalui kerja sama dengan Kementerian Keuangan melalui kegiatan PPAPK. 
Selain itu opini WTP DPP pada tahun 2011, dimaknai sebagai peningkatan kinerja 
penyusunan LKKL dibandingkan tahun 2010, serta menunjukkan bahwa 
Kementerian Sosial bekerja keras untuk meraih opini WTP secara penuh pada 
tahun 2012, bukan dengan jalan pintas melalui “pendekatan” dengan auditor. Di 
samping itu, juga menunjukkan keberhasilan peningkatan peran APIP, dimana 
selain sebagai pengawas internal juga sebagai konsultan dalam penyusunan 
LKKL, sehingga akan mendukung proses meraih opini WTP secara penuh pada 
tahun 2012. 

Selain itu pemahaman bahwa opini WTP bukan sebagai jaminan tidak ada 
kecurangan sudah tepat, Kementerian Sosial memahami bahwa Pemeriksaan 
Laporan Keuangan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa opini, tidak 
ditujukan untuk menemukan ada atau tidaknya korupsi. Kementerian Sosial 
memaknai Opini WTP bukan untuk pencitraan semata bahwa Kementerian Sosial 
bersih dari praktik kecurangan, namun lebih memahami opini WTP sebagai suatu 
hal bersifat memperbaiki dan menata menjadi lebih baik dalam hal akuntabilitas.  

Usaha untuk meraih opini WTP tersebut bukan tanpa halangan atau 
hambatan. Berdasarkan hasil penelitian dokumen, observasi, dan wawancara 
dengan narasumber, penulis menemukan beberapa hambatan yang dihadapi oleh 
Kementerian Sosial dalam upaya untuk meraih opini WTP yaitu, adanya 
kelemahan dalam SPI, dengan masih adanya beberapa temuan BPK terkait 
lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh atasan langsung yang belum 
optimal terkait pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas. selain itu juga 
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masih kurang seimbangnya komposisi antara jumlah auditor dibanding dengan 
satuan kerja yang harus dilayani. Masih terdapat ketidakpatuhan terhadap 
peraturan dan perundang-undangan, dengan masih terjadinya keterlambatan dalam 
penyampaian LK dan data SAI di tingkat satuan kerja menunjukkan 
ketidakseriusan beberapa satuan kerja untuk meningkatkan kualitas LKKL, karena 
hal ini akan memperlambat proses penyusunan LKKL di tingkat kementerian, dan 
akan mengurangi waktu dari APIP untuk mereviu LKKL tersebut sebelum 
diserahkan kepada Kementerian Keuangan dan BPK. 

 

Keterbatasan Penelitian 

Dikarenakan masa amatan penelitian terkait penggalian data dilakukan 
setelah proses penyusunan LKKL tahun 2011 selesai, maka sebagai penelitian 
prosedural kurang bisa menghasilkan temuan yang terkait proses penyusunan 
LKKL 2011. Penelitian hanya dilakukan dengan analisa retrospektif 
menggunakan arsip dokumen LKKL Kementerian Sosial audited tahun 2011 dan 
LHP BPK atas Pemeriksaan Keuangan atas LKKL Kementerian Sosial tahun 
2010 dan 2011 serta mengkonfirmasikan dokumen tersebut melalui metode 
wawancara kepada narasumber. Dengan demikian penelitian observasi  hanya 
dilakukan pada proses penyusunan LKKL Kementerian Sosial tahun 2012 yang 
dilaksanakan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI. 
Selain itu, peneliti juga melakukan penelitian pada Itjen sebagai salah satu satuan 
kerja di Kementerian Sosial selaku UAPA sekaligus UAPPA-E1 untuk lebih 
memahami proses penyusunan LKKL dari tingkat unit akuntansi satuan kerja.  

Penelitian terhadap auditor tidak dapat dilakukan dikarenakan peneliti 
tidak memiliki izin untuk mewawancarai auditor BPK, dan juga dikarenakan 
penelitian berfokus pada narasumber dari kementerian/lembaga selaku penyusun 
LKKL dengan wawancara kepada pimpinan dan pegawai Biro Keuangan 
Kementerian Sosial, petugas operator SAI Itjen Kementerian Sosial selaku 
UAKPA sekaligus UAPPA-E1 dan Kepala Seksi di Direktorat Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang 
memiliki kompetensi dan pengetahuan yang memadai terkait topik penelitian. 
Dengan demikian informasi yang diperoleh dari hasil wawancara hanya terbatas 
pada sudut pandang auditee sebagai narasumber penelitian.  

Saran 

Setelah melakukan penelitian dan memperoleh hasil penelitian, maka 
penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut : Harus ada komitmen yang 
kuat dari seluruh jajaran terkait peningkatan kualitas LKKL, terutama keseriusan 
dalam menaati jadwal penyampaian data SAI dan laporan keuangan. Di samping 
itu pimpinan harus mengawasi tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK atas 
kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, 
melakukan koreksi dan perbaikan serta memastikan temuan tersebut tidak akan 
terulang di masa mendatang. Mengevaluasi sistem reward and punishment yang 
ada. 
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Untuk penelitian selanjutnya, masa amatan penelitian diperpanjang dan 
menyesuaikan jadwal penyusunan LKKL, sehingga bisa melakukan pengamatan 
pada proses penyusunan LKKL dan menghasilkan temuan terkait proses 
penyusunan LKKL, selain itu peneliti sebaiknya juga melibatkan pihak auditor 
BPK sebagai narasumber untuk lebih mendalami makna opini dan sisi pemeriksa, 
dan juga memperluas penelitian dengan membandingkan antara LKKL satu 
kementerian dengan LKKL kementerian yang lain. 
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