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Pemerintah Republik Indonesia kembali memberikan penghargaan kepada 

Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dalam hal pengelolaan dan 

pelaporan keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemberian 

penghargaan WTP dilakukan Kepala Kanwil Provinsi Sumatera Selatan Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, Taukhid SE, Jumat (23/10), di 

Aula Kantor Bupati PALI disaksikan sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemkab 

PALI. 

“Dengan usia yang masih muda, Kabupaten PALI berhasil meraih penghargaan 

opini WTP sebanyak tiga kali secara berturut-turut. Ini tentu capaian yang luar biasa 

untuk Kabupaten PALI,” ujar Taukhid. Sementara itu, Asisten II Sekretaris Daerah 

(Sekda) Kabupaten PALI, Husman Gumanti mengatakan, bahwa penghargaan tersebut 

diraih tidak lepas dari kerja keras dan kerja sama seluruh OPD di Pemerintahan 

Kabupaten PALI. 

“Capaian penghargaan WTP ini untuk yang ketiga kalinya. Tentu prestasi ini 

harus kita pertahankan ke depannya dan menjadi motivasi bagi semua OPD tersendiri 

agar kembali mendapatkan WTP,” tambahnya, didampinggi Plt. Bappeda PALI, Ahmad 

Jhoni SP MM. 
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Catatan: 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara: 

 Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai 

tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. (Pasal 1 angka 

11) 

 Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. (Pasal 

16 ayat (1)) 

 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. (Pasal 17 ayat (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. (Penjelasan huruf b angka 1) 

 Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi 

keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) 

kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan 

(adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 

(iv) efektivitas sistem pengendalian intern. 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 Pasal 16 ayat (1)) 

 


