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PALEMBANG – 

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan H. Nasrun Umar bersama dengan 

Plt. Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Uzer Effendi resmi menerima laporan hasil 

pemeriksaan (LHP) BPK-RI Prewakilan Provinsi Sumsel atas laporan keuangan 

Pemerintah Provinsi Sumsel tahun anggaran 2017, laporan hasil pemeriksaan atas 

system pengendalian intern dan laporan hasil pemeriksaan atas ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan yang diserahkan langsung Pimpinan BPK RI Anggota 

II, Dr Agus Joko Pramono. 

Penyerahan tersebut dilaksanakan melalui rapat Paripurna Istimewa XX DPRD 

Provinsi Sumsel dengan agenda penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK-RI 

Prewakilan Provinsi Sumsel atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumsel tahun 

anggaran 2017 di ruang rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Senin (28/5/2018). 

Rapat Paripurna dipimpin langsung Plt. Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Uzer 

Effendi. 

Sekda Provinsi Sumsel Nasrun umar mengatakan, hasil pemeriksaan tersebut akan 

segera ditindaklanjuti. Menurutnya, walaupun dalam pemeriksaan masih terdapat 

permasalahan, namun tahun ini relatif berkurang, ke depan akan dilakukan langkah-

langkah perbaikan yang lebih optimal agar tidak terulang lagi di tahun yang akan 

datang. 

“Alhamdulillah kita kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP)
1
. Ini yang keempat kalinya kita memperoleh WTP. Hal itu tidak terlepas dari 

kerjasama kita bersama untuk memperbaiki tata kelola keuangan,” ungkap Nasrun 

Umar pada rapat Paripurna. 

Dalam sambutan Pimpinan BPK RI yang disampaikan Anggota II BPK RI Dr. 

Agus Joko Pramono M.Acc., Ak., CA. menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada 



DPRD Sumsel dan Gubernur Sumsel atas kerjasama yang dijalin sehingga secara 

bersama berkomitmen mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan yang transparan 

dan akuntabel. 

“Laporan keuangan ini terkait dengan opini atas kewajaran penyajian laporan 

keuangan. Apabila pemeriksa menemukan adanya kecurangan dan potensi merugikan 

keuangan daerah maka hal tersebut akan dilaporkan dalam hasil pemeriksaan. Laporan 

keuangan bukan merupakan jaminan mutlak tidak adanya kecurangan dan indikasi 

korupsi,” tegasnya. Lanjut Agus Joko Pramono, tindak pidana hanya biaa dibuktikan 

dalam fase penyidikan dan penyelidikan bukan dalam fase pemeriksaan karena hanya 

menyajikan kewajaran penyajian laporan keuangan
2
. 

Pihaknya berharap agar hasil pemeriksaan ini dapat digunakan sebagai standar 

pengambilan keputusan terutama dalam menyusun anggaran. “Berdasarkan hasil 

pemeriksaan BPK maka dengan ini BPK memberikan opini WTP atas laporan keuangan 

tersebut, opini ini sudah dicapai Pemprov. Sumsel 4 kali berturut-turut. BPK masih 

menemukan beberapa permasalahan terkait laporan keuangan pemerintah daerah dan 

Opini atas Laporan Keuangan tersebut. Mengapa tetap WTP, karena suatu ukuran kami 

materialitas, apabila tidak mempengaruhi materilitas tersebut berarti tidak 

mempengaruhi WTP,” terang Agus Joko Pramono. 

Sementara itu, Plt. Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Uzer Effendi mengatakan, BPK 

RI Perwakilan Sumsel bersama DPRD Sumsel telah melajukan kesepakatan bersama 

untuk lebih mengefektifkan dalam rangka menyerahkan hasil pemeriksaan BPK RI. 

Karena, pengelolaan keuangan daerah harus diselenggarakan secara proporsional 

terbuka dan tanggungjawab sesuai aturan perundang-undangan. Menurutnya, untuk 

masyarakat, laporan tersebut dapat menimbulkan kepercayaan kepada pemerintah 

bahwa anggaran telah digunakan dengan benar . 

“Laporan hasil pemeriksaan BPK RI menjadi kajian dan rujukan anggota dewan 

khususnya pada tupoksi Dewan sebagai pengawasan pembangunan di Sumatera 

Selatan
3
. Terimakasih kepada BPK RI atas kerjsama yang terjalin selama ini,” 

ungkapnya. 

Setelah rapat Paripurna penyerahan LHP, dilanjutkan dengan rapat Paripurna 

XXII DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda pengucapan sumpah/janji Wakil Ketua 

Defenitif DPRD Sumsel, Kartika Sandra Desi fraksi Gerindra menggantikan Wakil 

Ketua DPRD sebelumnya, Nopran Marjani karena mencalonkan diri sebagai kepala 

daerah di Kabupaten Lahat pada Pilkada serentak. 
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1
 l 16 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 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) 

2 Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara menyebutkan bahwa Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera 
melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 

3
 Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara menyebutkan bahwa Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan 

pembahasan sesuai dengan kewenangannya 


