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FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar menerima Laporan Hasil Pemeriksaan 

(LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Makassar tahun anggaran 2020 dari 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar secara 

virtual diruang rapat Walikota, Selasa (18/5/2021) 

Penyerahan LHP LKPD tahun 2020 oleh BPK RI Provinsi Sulsel memberikan penilaian Wajar Dengan 

Pengecualian (WDP) kepada Pemerintah Kota dengan berbagai catatan laporan keuangan selama tahun 

2020.Sementara diketahui, Pemkot Makassar mengukir rekor lima tahun meraih Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) lima tahun berturut-turut sejak 2015. 

Menanggapi hal tersebut Walikota Makassar Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto akan segera mempelajari 

secara rinci hasil temuan dari BPK RI Provinsi Sulsel. “Dua tahun lalu sejak dipergunakan perhitungan 

akrual basic dalam laporan keuangan daerah tidak boleh diperkenankan itu pinjam meminjam, hal ini 

sangat primitif sekali, saya heran kenapa muncul di satu tahun ini, itu tandanya pemerintahan pada saat itu 

modelnya tidak terkontrol,mestinya semua harus terkontrol,” ungkap Danny. 

Danny menegaskan di bawah kepemimpinannya bersama Wakil Walikota Fatmawati Rusdi memimpin 

Kota Makassar, dirinya memastikan akan membenahi LHP untuk meraih kembali target Wajar Tanpa 

Pengecualiam (WTP).“Saya bersama Fatmawati Rusdi akan membenahi semuanya agar kita kembali 

meraih WTP, yang terkait dan terlibat didalamnya akan kita resetting total, kita akan pelajari semua,” 

tegasnya.Sekali lagi Danny mengingatkan bahwa di dalam misi pemerintahannya ada tiga tolok ukur 

untuk bebas dari indikasi korupsi. “Jelas sekali sudah saya terangkan ada tiga ukuran bebas indikasi 

terhadap korupsi yaitu jujur LHP KPK , bebas LHP BPK dan bebas LHP dari inspektorat,” terangnya. 
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Acara ditutup dengan penanda tanganan berita acara penyerahan LHP LKPD tahun 2020 dari pihak 

pertama yakni kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulsel Wahyu Priyono kepada pihak Pertama 

Walikota Makassar. (ikbal/fajar) 

 

Catatan: 

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab 

mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sehubungan 

dengan itu, kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni: 

1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini 

tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. 

2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas 

aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern 

pemerintah. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. 

Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian 

lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan 

yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta 

memenuhi sasarannya secara efektif. 

3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di 

luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu 

ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan 

investigatif1. 

Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil 

pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan 

menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, 

sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil 

pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, 

antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait2.  

Selain disampaikan kepada lembaga perwakilan, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK 

kepada pemerintah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan 

oleh pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan 

yang telah diperiksa (audited financial statements) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan 

kepada DPR/DPRD. Pemerintah diberi kesempatan untuk menanggapi temuan dan kesimpulan yang 

                                                           
1 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
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dikemukakan dalam laporan hasil pemeriksaan. Tanggapan dimaksud disertakan dalam laporan hasil 

pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR/DPRD. Apabila pemeriksa menemukan unsur pidana, 

Undang-undang ini mewajibkan BPK melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan3. 

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni(i) opini wajar tanpa 

pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini 

tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion). 

Penjelasan atas setiap jenis opini adalah sebagai berikut: 

1. opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), opini wajar tanpa pengecualian menyatakan 

bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup, dalam semua hal 

yang material. Dengan kata lain, informasi keuangan yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan 

keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Ini adalah opini yang dinyatakan 

dalam bentuk baku Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan. 

2. opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), opini wajar dengan pengecualian menyatakan 

bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup, dalam semua hal 

yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Dengan 

kata lain, informasi keuangan yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan ”yang tidak 

dikecualikan dalam opini pemeriksa” dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. 

3. opini tidak wajar (adversed opinion), opini tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak 

disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup, dalam semua hal yang material. Dengan kata 

lain, informasi keuangan yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan tidak dapat 

digunakan oleh para pengguna laporan keuangan; dan 

4. pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion), pernyataan menolak memberikan 

opini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan. 

Dengan kata lain, pemeriksa tidak dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari 

salah saji material. Dengan demikian, informasi keuangan yang disajikan dan diungkapkan dalam 

laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. 
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