
 

1 PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 

 

Pemerintah dapat membangun akuntabilitas dengan menerapkan manajemen 

keuangan yang baik dan layak (Umar 2011).  Setiap penggunaan keuangan negara 

harus dipertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaannya kepada publik 

melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD).  Oleh karena itu Pemerintah Pusat, Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), 

Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 

Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan 

lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara, harus mengikuti 

mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan keuangan negara 

tersebut. Pengelolaan keuangan negara ditujukan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan non ekonomi 

merupakan dua elemen yang membentuk kemakmuran rakyat (Akbar dan Djazuli 

2015). 

Laporan keuangan pemerintah harus terlebih dahulu diperiksa oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK).  Tugas BPK untuk memeriksa Laporan Keuangan 

sesuai dengan mandat Pasal 23E, 23F, dan 23G Undang Undang Dasar (UUD) 

1945 hasil amandemen yang ketiga.  BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha 

Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga 

atau badan lain yang mengelola keuangan negara (Ayat (1) Pasal 6 UU Nomor 15 

Tahun 2006).   

Laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah memuat 

opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran 

informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan (Pasal 16 UU Nomor 

15 Tahun 2004).  Penyusunan opini BPK didasarkan pada kriteria berikut: 

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,  

2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 

3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 

4. Efektivitas sistem pengendalian intern. 

 

Sebagai ouput dari pemeriksaan keuangan, BPK akan menerbitkan 3 jenis 

laporan, yaitu: (1) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (yang 

memuat opini BPK), (2) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian 

Intern, dan (3) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan 

Perundang-Undangan. Opini yang diberikan oleh BPK menunjukkan tingkat 

kewajaran penyajian laporan keuangan terutama kesesuaiannya dengan standar 

akuntansi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Standar akuntansi tersebut bisa 

dikatakan merupakan standar kualitas laporan yang menjaga agar informasi yang 

disajikan wajar. Standar ini diperlukan agar pengguna laporan secara umum tidak 

mengalami bias pada saat dia mengambil keputusan dengan mendasarkan pada 

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Standar akuntansi 

secara umum mengatur mengenai kapan suatu transaksi dicatat, dengan nilai 
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berapa dicatat dan informasi apa saja yang harus diungkapkan terkait transaksi 

tersebut (Ruki 2012). 

Ada empat jenis opini yang dapat diberikan BPK terhadap Laporan 

Keuangan Pemerintah (Ruki 2012). yaitu: 

1. Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion), disingkat WTP yang 

berarti semua informasi yang material dalam laporan keuangan disajikan 

dengan wajar. 

Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor 

meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, menyatakan 

bahwa pemerintah telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap 

tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan 

keputusan. 

Selain opini WTP ada pula opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan 

(biasa disingkat WTP-DPP).  Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam 

keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan 

dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa 

pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan 

ditambahkannya paragraf penjelasan, yaitu: (1) Adanya ketidak konsistenan 

penerapan prinsip akuntansi, (2) Adanya keraguan tentang kelangsungan 

hidup lembaga pengelola keuangan (3) Auditor setuju dengan suatu 

penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar 

Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal, dan (4) Adanya 

laporan audit yang melibatkan auditor lain. 

2. Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion), disingkat WDP yang 

berarti semua informasi yang material dalam laporan keuangan disajikan 

dengan wajar, kecuali bagian tertentu yang dikecualikan oleh BPK. 

Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor 

meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, 

sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan 

keputusan. 

3. Tidak Wajar (adverse opinion), disingkat TW yang berarti terdapat 

informasi material yang tidak disajikan secara wajar, sehingga akan 

mengganggu kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. 

4. Tidak memberikan pendapat (disclaimer of opinion), yang berarti BPK tidak 

dapat meyakini apakah informasi-informasi material yang disajikan dalam 

laporan keuangan tersebut wajar atau tidak.  Opini ini bisa diberikan karena 

adanya pembatasan lingkup atau kelemahan sistem yang tidak memungkin-

kan BPK untuk memperoleh data dan bukti yang memadai untuk menilai 

kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. 

 

Sampai saat ini paradigma kinerja daerah yang baik salah satunya dinilai 

dari laporan keuangan yang memperoleh predikat WTP. Masyarakat menganggap 

bahwa opini audit BPK atas laporan keuangan merupakan gambaran kinerja 

keuangan daerah. Dapat diartikan bahwa predikat opini laporan keuangan yang 

baik mencerminkan kinerja daerah yang baik pula (Dewi 2015). 

Sejatinya dengan opini WTP yang diberikan BPK terhadap kewajaran 

laporan keuangan, pengelolaan keuangan pemerintah seharusnya sudah bebas 
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masalah atau penyimpangan (fraud), namun kenyataannya masih banyak 

ditemukan penyimpangan yang merugikan keuangan negara (Azis 2014).  Opini 

WTP dari BPK sering dijadikan tameng oleh pihak tertentu yang menyatakan 

bahwa di kementerian atau lembaganya tidak mungkin ada korupsi karena BPK 

memberikan opini WTP atas laporan keuangannya (BPK 2011), namun masih 

terdapat indikasi korupsi/suap yang dilakukan pejabat pada Kementerian tersebut 

(Ruki 2012). 

Fakta di beberapa daerah menunjukan bahwa walaupun Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerahnya memperoleh opini WTP dari BPK, namun Kepala 

Daerahnya tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena 

melakukan tindak pidana korupsi.  Fenomena ini mengindikasikan bahwa opini 

WTP dari BPK bukanlah jaminan bahwa suatu daerah sudah bebas dari tindak 

pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah atau pejabat daerah lainnya. 

Beberapa kasus korupsi yang terjadi di beberapa daerah dengan laporan keuangan 

pemerintah daerahnya memperoleh opini WTP dari BPK disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1  Kasus korupsi kepala daerah yang memperoleh opini WTP 

No Kepala Daerah Tahun 
Opini 

BPK 
Klasifikasi Kasus 

1 Gubernur Sumatera 

Utara 

2015 WTP 1. Suap Kasus Hukum 

2. Korupsi pos anggaran 

dalam APBD 

2 Gubernur Riau 2012 WTP Korupsi pos anggaran 

dalam APBD 

2014 WTP Suap Perizinan 

3 Gubernur Papua 2014 WTP Korupsi Pengadaan Barang 

dan Jasa (PBJ) 

 

Perumusan Masalah 

 

Fenomena yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, walaupun 

LKPDnya memperoleh opini WTP dari BPK, namun kepala daerahnya tertangkap 

oleh aparat penegak hukum, khususnya KPK. Fenomena ini menjadi topik yang 

diteliti dengan perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana modus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala 

daerah? 

2. Apakah kriteria yang menjadi pertimbangan BPK dalam memberikan opini 

terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dimodelkan? 

3. Apakah ada pengaruh tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala 

daerah terhadap opini BPK? 

 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah:  

1. Mendeskripsikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah 

(Gubernur, Bupati dan Walikota). 
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2. Merumuskan sebuah model yang dapat menggambarkan hubungan antara 

Opini BPK dengan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan BPK dalam 

memberikan opini terhadap LKPD. 

3. Menganalisis pengaruh tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala 

daerah terhadap opini BPK. 

 

Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah membantu BPK dalam 

memberikan opini terhadap hasil pemeriksaan LKPD, tidak hanya berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-perundangan yang 

berlaku, namun juga didukung oleh indikator tertentu yang dapat mencerminkan 

opini yang akan diberikan oleh BPK. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi LKPD Provinsi dan opini BPK atas 

hasil pemeriksaan LKPD tersebut. LKPD yang digunakan meliputi data laporan 

keuangan dari tahun 2004 sampai 2014. LKPD Provinsi dan opini BPK tersebut 

diperoleh dari Kantor Pusat Badan Pemeriksa Keuangan RI. Selain data tentang 

LKPD dan Opni BPK, pada penelitian ini juga memuat data tentang Kepala 

Daerah yang terpidana kasus korupsi yang diperoleh dari berbagai sumber 

informasi untuk rentang waktu 2004 sampai 2016. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

Pengertian Keuangan Negara 

 

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat 

dinilai dengan uang.  Keuangan Negara meliputi segala sesuatu baik berupa uang 

maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 tahun 

2003). 

Pasal 2 dalam UU yang sama menyatakan bahwa Keuangan Negara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi : 

a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, 

dan melakukan pinjaman; 

b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum 

pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; 

c. Penerimaan Negara; 

d. Pengeluaran Negara; 

e. Penerimaan Daerah; 

f. Pengeluaran Daerah; 

g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain 

berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat 

dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan 

negara/perusahaan daerah; 
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