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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang Masalah 

Sejak diterbitkan paket undang-undang di bidang Keuangan Negara yang 

meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara, menandai era baru dalam bidang pengelolaan 

keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara mulai dari penyusunan anggaran, 

pelaksanaan anggaran, pelaporan sampai pada pertanggungjawabannya diatur 

dengan lebih tegas dan sejalan dengan prinsip-prinsip good governance. Era baru 

dalam pengelolaan keuangan negara mewajibkan pemerintah selaku 

penyelenggara negara untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan  sumber 

daya yang digunakan dalam mendanai pelaksanaan tugas pemerintahaan tersebut 

secara terbuka dan akuntabel.  

Dalam penjelasan UU Nomor 17 tahun 2003, dijelaskan bahwa undang-

undang keuangan ini juga mencerminkan kaidah-kaidah baru dalam pengelolaan 

keuangan negara, antara lain akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, 

proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan 

pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. 

Pengimplementasian kaidah-kaidah baru keuangan negara menjadi jembatan yang 

menghubungkan antara pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan 
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keuangan negara sebagai bentuk dari pelaksanaan amanat rakyat untuk 

dipertanggungjawabkan juga kepada rakyat atas penggunaannya. 

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 

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 
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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 
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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 

kementerian/lembaga, yang nantinya juga akan berkontribusi positif dengan 

peningkatan kualitas LKPP.  

Gambar 1.1 

Perkembangan Opini LKKL Dari Tahun 2006 s.d Tahun 2011 

 

Diolah dari data : Siaran pers BPK (www.bpk.go.id) 
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Tabel 1.1 

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 
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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 

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 
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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). 
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Dalam tulisannya, Sanjaya (2012)  menjelaskan bahwa masyarakat 

semakin kritis mempertanyakan hasil audit BPK. Kasus-kasus korupsi yang 

menimpa ratusan kepala daerah, kementerian/lembaga, tidak terkecuali institusi 

Kepolisian menyiratkan satu pertanyaan besar kepada BPK “mengapa audit 

laporan keuangannya sudah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tapi 

(masih) ada kasus korupsi besarnya?” Dari pengamatan peneliti dari berbagai 

sumber, tersirat bahwa ternyata banyak masyarakat yang beranggapan bahwa 

apabila kementerian/lembaga memperoleh opini WTP maka  diartikan tidak ada 

korupsi atau penyelewengan.   

Menurut ketua BPK RI, Hadi Purnomo, dalam Sutikno (2012), bahwa jika 

BPK memberikan opini WTP, bukan berarti menjamin institusi yang menjadi 

auditee (pihak yang diperiksa BPK) tidak terjadi penyimpangan atau korupsi 

dalam mengelola keuangan negara.  Pasalnya, tanggung jawab pemeriksa hanya 

terbatas pada opini yang diberikannya. Sedangkan tanggung jawab untuk 

memastikan bila terjadi korupsi dalam pengelolaan keuangan negara sebuah 

entitas (auditee), terletak pada manajemennya sendiri.  Biasanya dikenal dengan 

Management Representation Letter (MRL) yang ditandatangani oleh pimpinan 

entitas yang mengelola keuangan negara. Namun demikian, tujuan pemeriksaan 

BPK atas laporan keuangan memang bukan untuk mengungkap adanya 

penyimpangan, ketidakpatuhan, dan dugaan korupsi.  Pemeriksa BPK di dalam 

memberikan opini WTP harus yakin bahwa semua informasi signifikan yang 

dimuat dalam laporan keuangan telah diuji dari aspek teknis akuntansi, aspek 

legal, dan aspek substansinya. Dengan demikian sudah jelas  bahwa opini Wajar 
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Tanpa Pengecualian (WTP) bukan ditujukan untuk memeriksa ada tidaknya kasus 

korupsi, dengan demikian Kementerian/Lembaga seharusnya menyadari bahwa 

opini tersebut tidak bisa menjadi jaminan bahwa di lingkungannya sudah bersih 

dari kasus korupsi. 

Ketua BPK menegaskan keprihatinnya ketika beberapa kalangan mulai 

mempertanyakan mengenai obyektivitas opini WTP dan bahkan menganggap 

bahwa opini BPK dapat diperjualbelikan (www.m.lensaindonesia.com). 

selanjutnya Wakil ketua BPK dalam sambutannya pada acara Evaluasi Laporan 

Keuangan Kementerian/Lembaga pada Portfolio Auditorat Keuangan Negara II 

BPK RI menyampaikan bahwa 

“opini bukan raport yang menentukan penyusun laporan keuangan naik 
kelas. Tidak ada jaminan WTP kemudian presiden mengatakan kamu 
bakal naik jadi menteri, tidak ada urusannya. Opini BPK tidak 
diperjualbelikan, “Opini Is not for sale”. BPK akan selalu menjaga 
transparansi dan independensi selama mengaudit laporan keuangan 
pemerintah pusat maupun daerah”. 

 Dengan adanya penegasan tersebut, maka secara tersirat bahwa BPK 

mencoba untuk mengembalikan esensi dari pemeriksaan laporan keuangan, dan 

juga mengembalikan kepercayaan masyarakt terkait kualitas audit atas laporan 

keuangan pemerintah (www.detik.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 



10 
 

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 

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.  

Sampai saat ini, sepengetahuan penulis, meskipun banyak artikel dan 

berita terkait fenomena pemaknaan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah, 

namun penelitian yang spesifik mengenai bagaimana persepsi 

kementerian/lembaga dalam memaknai opini audit atas Laporan keuangan 

kementerian/lembaga (LKKL) belum ada. 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 
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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.  

Meraih WTP sebagai kualitas opini atas audit keuangan  pasti bukanlah hal 

yang mudah, dan perlu mendapatkan apresiasi atas kerja keras tersebut, karena 

bagaimanapun juga itu merupakan sebuah prestasi bagi kementerian/lembaga 

yang bersangkutan. Hanya saja 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. 

Untuk menggali makna dari para penyusun LKKL terkait motivasi untuk 

meningkatkan dan meraih opini WTP atas LKKL, maka akan lebih tepat 

penelitian dilakukan pada kementerian/lembaga yang saat ini masih belum 
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mendapatkan opini WTP secara penuh, namun sudah menetapkan garis kebijakan/ 

strategi untuk meningkatkan kualitas LKKL. Setelah melakukan survey awal 

terhadap beberapa kementerian/lembaga maka yang dipandang cocok untuk 

menjawab permasalahan adalah pada Kementerian Sosial RI, khususnya terkait 

program peningkatan kualitas LKKL. Di mana Kementerian Sosial RI pada tahun 

2011 mendapat opini WTP Dengan Paragraf Penjelas, dan menetapkan target 

untuk meraih opini WTP secara penuh pada LKKL tahun 2012. 

1.2  Fokus Penelitian 

Setelah melakukan survey pendahuluan, maka situasi sosial yang 

ditetapkan sebagai tempat penelitian adalah Biro Keuangan Sekretariat Jenderal 

Kementerian Sosial RI. Sebagai situasi sosial (place) terdapat orang-orang (actor) 

yang mengerjakan (activity) penyusunan LKKL. Pada Unit eselon I ini, tugas 

penyusunan LKKL dilakukan.  

Fokus Penelitian diarahkan pada penggalian makna opini audit WTP bagi 

Kementerian/Lembaga. Bagaimana strategi dan motivasi Kementerian Sosial 

untuk melakukan peningkatan kualitas laporan keuangan sehingga memperoleh 

hasil opini audit yang terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan serta faktor apa 

saja yang menyebabkan LKKL Kementerian Sosial sampai saat ini belum bisa 

meraih opini WTP secara penuh. 

1.3.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan tersebut, maka masalah 

penelitian dapat dirumuskan mengenai bagaimana para pihak yang terkait 

penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) memaknai opini 
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WTP, baik opini WTP DPP atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga  

(LKKL) Kementerian Sosial tahun 2011 maupun opini WTP yang menjadi target 

untuk LKKL tahun 2012. 

 1.4.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban dari 

permasalahan yang  sudah dirumuskan sehingga bisa menemukan 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. 

1.5  Manfaat penelitian 

Bila tujuan penelitian dapat tercapai, maka hasil penelitian akan memiliki 

manfaat praktis dan teoritis. 

1. 5.1 Manfaat Praktis 

Apabila makna dan nilai dari opini WTP dapat digambarkan dengan tepat, 

maka akan memberikan masukan bagaimana seharusnya memaknai opini WTP,  

Dimana Opini WTP jangan hanya dijadikan sekedar tren, pencitraan, atau 

“jaminan bebas dari korupsi”, namun lebih dimaknai sebagai bentuk 

pertanggungjawaban, transparansi dan akuntabilitas Kementerian/Lembaga dalam 

pengelolaan keuangan negara, di samping itu juga dapat menjadi referensi 

mengenai strategi untuk meningkatkan kualitas penyusunan LKKL agar dapat 

meraih opini WTP 
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1.5.2  Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan Ilmu 

Akuntansi Sektor Publik, khususnya untuk menambah referensi di bidang Audit 

Sektor Publik dalam kasus pemeriksaan atas Laporan Keuangan 

Kementerian/Lembaga.  

 


