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Palembang, BP 

Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Sutikno 

menilai hasil WTP
1
 untuk Sumsel hanya penyajian sesuai norma akuntansi sudah betul. 

“Itu tidak menjamin yang disajikan itu ada hal-hal yang khusus, kalau ada hal khusus 

itu ada namanya audit khusus atau audit untuk tujuan tertentu, sekarang ini general audit 

untuk penyajian, kalau saya lihat dari laporan pertanggungjawaban memang sudah wajar,” 

katanya kemarin. 

Mengenai empat catatan harusnya menjadi perhatian Pemprov Sumsel. “Bayarlah 

sesuai tepat waktu, jangan pulo membangun jalan lingkungan kebanyakan, jangan 

menghambur-hamburkan uang harus sesuai kemampuan daerah dan kurangi terjadi defisit-

defisit,” katanya. 

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Alex Noerdin mengaku lega 

setelah mengetahui berhasil mendapatkan hattrick (tiga tahun berturut-turut) meraih opini 

WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). 

“Tidak mudah menyelesaikan ini, butuh waktu. Tapi Alhamdulillah selesai juga. Ini 

kan profesional, ada temuan 1, 2, 3, 4. Harus ada tanggapan dari kita dan harus diselesaikan 

dalam waktu 60 hari. Kalau dalam 60 hari selesai sebab tentunya ada argumentasi dari 

pendapat BPK itu, ada argumentasi bahwa sebenarnya tuh begini. Kalau ditemukan harus 

mengembalikan uang. Tadi kan ada kekurangan volume harus dikembalikan sebelum 60 

hari. Setelah 60 hari itu akan ditindaklanjuti kalau lewat dari 60 hari,” kata Alex. 

Alex ingin menyampaikan bahwa pihaknya berterima kasih kepada BPK Perwakilan 

Provinsi Sumsel. “Saya tidak mau mengomentari daerah lain atau instansi lain. Tapi BPK 

ini sudah bekerja sangat profesional. Ini salah, diberi kesempatan untuk berdiskusi tentang. 

Jadi semua yang dilakukan itu adalah opini profesional. Jadi kita tidak main-main kalau. 

Makonyo aku dak pacak tedok tadi. Nunggu dapat apo idak, dapat apo idak,” ujarnya. 
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Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

menyebutkan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah memuat Opini, dan dalam 
penjelasan ayat tersebut disebutkan bahwa Opini yang disampaikan oleh Pemeriksa antara lain (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). Sedangkan yang dimaksud 
dengan opini  Wajar Tanpa Pengecualian adalah pendapat yang diberikan ketika audit telah dilaksanakan sesuai dengan 
Standar Auditing (SPAP), auditor tidak menemukan kesalahan material secara keseluruhan laporan keuangan atau tidak 
terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku (SAK) 


