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Sumber: https://bit.ly/2ZAnoZY 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau di 

bawah kepemimpinan Bupati Muharram dan Wakil Bupati Agus Tantomo kembali 

mencatatkan prestasi terbaiknya dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemkab Berau 

kembali menerima laporan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 dengan opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP)1). 

Laporan hasil pemeriksaan diserahkan langsung Kepala Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Dadek Nandemar, 

kepada Bupati Berau, Muharram dan Ketua DPRD Berau, Madri Pani di Kantor BPK RI 

Kaltim di Samarinda, Selasa (23/6/2020). 

Dalam sambutannya, Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Dadek Nandemar, 

menyampaikan BPK RI Perwakilan Kaltim telah melakukan serangkaian tahapan 

pemeriksaan dan telah menerima LKPD pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltim, yang 

                                                           
1 Opini WTP merupakan penilaian tertinggi atas laporan keuangan, dimana ini bisa tercapai apabila 

memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut: 
1. Bukti pemeriksaan yang cukup memadai telah terkumpul, dan pemeriksa telah melaksanakan 

penugasan sedemikian rupa sehingga mampu menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan 
lapangan telah dipatuhi; 

2. Semua aspek dari standar umum SPKN telah dipatuhi dalam penugasan pemeriksaan; 
3. Seluruh laporan keuangan (LRA, laporan perubahan sisa anggaran lebih, neraca, laporan 

operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan) 
telah lengkap disajikan; 

4. Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAP). 
Hal ini juga berarti bahwa pengungkapan informatif yang cukup telah tercantum dalam catatan atas 
laporan keuangan serta bagian-bagian lainnya dari laporan keuangan tersebut; 
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pelaksanaannya dilakukan melalui videoconference2) beberapa waktu lalu. Hal ini 

dikatakannya mengingat kondisi Indonesia yang tengah dihadapkan pada pandemi Virus 

Corona (covid-19)3), dalam tahapan pemeriksaan juga dilakukan dengan tetap 

memperhatikan protokol kesehatan pencegahan covid-19, termasuk rangkaian kegiatan 

penyerahan laporan hasil pemeriksaan. 

Ia menjelaskan, opini dari laporan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan 

pemerintah daerah diberikan berdasarkan beberapa kriteria, diantaranya kesesuaian 

laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan informasi laporan 

keuangan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan. Pemberian opini disampaikan Dadek bukan sekedar pemberian, 

tapi opini yang diperoleh adalah murni dari hasil kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas 

jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tiap daerah. Untuk itu, Kepala BPK RI 

Perwakilan Kaltim menyampaikan terima kasih kepada daerah yang telah menerima hasil 

pemeriksaan dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan. 

Beberapa catatan yang diberikan, kata dia, tentu perlu menjadi perhatian untuk lebih 

baik lagi ke depannya. “Kami menyampaikan selamat dan apresiasi atas apa yang telah 

dilakukan pemerintah daerah dengan diraihnya opini laporan hasil pemeriksaan ini,” 

katanya. Bupati Berau H Muharram mengaku bersyukur atas kembali diterima opini 

Wajar Tanpa pengecualian (WTP) dari laporan hasil pemeriksaan terhadap LKPD 

Kabupaten Berau yang telah dilakukan BPK RI Perwakilan Kaltim. 

Capaian tersebut ditegaskannya merupakan hasil kerja seluruh jajaran Aparatur 

Sipil Negara yang telah melaksanakan kinerja dengan baik sesuai dengan apa yang telah 

ditetapkan. “Sebagai bupati saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada 

seluruh jajaran karena pada tahun ini kita kembali menerima opini wajar tanpa 

pengecualian,” ucapnya. Sementara Ketua DPRD Berau, Madri Pani mengucapkan 

selamat. 

Sumber Berita: 

                                                           
2 Konferensi video (Inggris: videoconference) adalah seperangkat teknologi telekomunikasi interaktif yang 

memungkinkankan dua pihak atau lebih di lokasi berbeda dapat berinteraksi melalui pengiriman dua 
arah audio dan video secara bersamaan. (sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_video) 

3 COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan yang 
pada awalnya terjadi di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Selanjutnya, coronavirus 
adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia yang 
menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti 
Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). (sumber: 
WHO, 2020, Pertanyaan dan jawaban terkait Coronavirus, diakses dari https://bit.ly/2JL8xnP, pada 
tanggal 07 April 2020 pukul 21.50 WITA). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_video
https://bit.ly/2JL8xnP
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1. https://kaltim.tribunnews.com/2020/06/23/berau-kembali-raih-wtp-atas-

pemeriksaan-lkpd-2019-dari-bpk-ri-perwakilan-kaltim?page=all, Berau Kembali 

Raih WTP Atas Pemeriksaan LKPD 2019 dari BPK RI Perwakilan Kaltim, 23/06/20 

2. https://berau.prokal.co/read/news/64769-wtp-harus-sejalan-dengan-kesejahteraan-

masyarakat.html, WTP Harus Sejalan Dengan Kesejahteraan Masyarakat, 29/06/20 

 

Catatan: 

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

 Pasal 17 ayat (2): Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah 

daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan 

setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. 

 

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara 

 Pasal 31 ayat (1): Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan 

peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada 

DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

 

 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara 

 Jenis Pemeriksaan Keuangan Negara 

18. Jenis pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan keuangan, 

pemeriksaan kinerja, dan PDTT. Tujuan suatu pemeriksaan menentukan jenis 

pemeriksaan. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas 

kewajaran laporan keuangan. Tujuan pemeriksaan kinerja adalah memberikan 

kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan 

keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek 

tersebut. PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan 

pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan 

dan pemeriksaan investigatif. 

 

https://kaltim.tribunnews.com/2020/06/23/berau-kembali-raih-wtp-atas-pemeriksaan-lkpd-2019-dari-bpk-ri-perwakilan-kaltim?page=all
https://kaltim.tribunnews.com/2020/06/23/berau-kembali-raih-wtp-atas-pemeriksaan-lkpd-2019-dari-bpk-ri-perwakilan-kaltim?page=all
https://berau.prokal.co/read/news/64769-wtp-harus-sejalan-dengan-kesejahteraan-masyarakat.html
https://berau.prokal.co/read/news/64769-wtp-harus-sejalan-dengan-kesejahteraan-masyarakat.html

