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Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, I Nyoman Wara, menyerahkan Laporan 

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, 

Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, dan Kota Serang Tahun Anggaran 2012 di 

auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Banten. 

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas LKPD. Opini 

merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang 

didsarkan pada empat kriteria yaitu (1) kesesuaian dengan standar akuntansi, (2) kecukupan 

pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap perundang-undangan  dan (4) efektifitas sistem pengendalian 

intern.  

Pada semester I Tahun Anggaran 2013 BPK RI Perwakilan Provinsi Banten telah melakukan 

pemeriksaan atas LKPD pada sembilan entitas se-Provinsi Banten TA 2012. Pada hari ini, BPK RI 

menyerahkan LHP atas LKPD dimaksud kepada 6 entitas yaitu: Kab. Lebak, Kab. Pandeglang, Kab. 

Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, dan Kota Serang. 

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada 6 entitas 

pemerintah Kabupaten/Kota tersebut, BPK RI menyimpulkan: 1 (satu) entitas memperoleh opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 1 (satu) entitas memperoleh Opini WTP-Dengan Paragraf 

Penjelas, dan 4 (empat) entitas memeproleh opini Wajar Dengan Pengecualian. 

Walaupun belum ada kenaikan opini khususnya untuk yang mendapat opini WDP, namun secara 

umum sebenarnya sudah banyak terjadi peningkatan atas kualitas laporan keuangan. Hal ini terlihat 

dari berkurangnya permasalahan-permaslahan yang menjadi pengecualian. Pada sisis lain, BPK RI 

juga masih menemukan adanya permasalahan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah temuan kelemahan pengendalian intern 

pada enam entitas tersebut adalah sebanyak 51 temuan, sedangkan temuan ketidakpatuhan sebanyak 

45 temuan.  

 



Temuan-temuan tersebut, antara lain: 

 Pengelolaan PAD yang belum memadai sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan sebesar 

Rp404,96 juta. Pendapatan yang tidak disetor ke Kas Daerah Rp25,03 miliar dan pungutan tidak 

sesuai ketentuan Rp799,95 juta; 

 Praktik-praktik yang mengakibatkan adanya kemahalan harga pekerjaan sebesar Rp130,27 juta; 

 Kekurangan volume atau pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dan belanja tanpa bukti yang 

sah atau permasalahan lain yang mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran yang berindikasi 

kerugian daerah sebesar Rp10,34 miliar; 

 Belanja Barang dan Jasa yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemerintahan sebesar Rp266,39 

juta; 

 Pengelolaan Aset Tetap belum optimal berupa: aset belum diinventarisasi, aset belum dinilai, aset 

belum divalidasi, aset tidak tercatat, aset tidak ditemukan, aset belum dilengkapi dengan bukti 

kepemilikan, aset dikuasai pihak lain serta administrasi yang kurang memadai. Hal ini 

mengakibatkan nilai aset yang disajikan di neraca tidak dapat diyakini kewajarannya. 

 Permasalahan administratif seperti pekerjaan tanpa didukung kontrak, penetapan dokumen 

pelaksanaan anggaran lanjutan (DPAL) tidak didukung dokumen yang memadai dan kesalahan 

klasifikasi anggaran. 

Permasalahan tersebut terutama terjadi karena: (1) lemahnya sistem pengendalian intern dan 

implementasinya; (2) lemahnya pengawasan; (3) kelalaian dan kurang cermatnya para pelaksana 

dalam melaksanakan tugasnya; dan (4) kurangnya pemahaman dari pelaksanan atas ketentuan yang 

berlaku. 

Untuk mengatasi masalah tersebut BPK RI antara lain telah merekomendasikan kepada Pemda agar: 

(1) mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran, penggunaan langsung atas pendapatan, serta 

kekurangan penerimaan, termasuk didalamnya menyetor indikasi kerugian daerah ke kas daerah; (2) 

memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab; (3) 

memperbaiki sistem pengendalian intern dan melaksanakannya secara efektif. 

Pasal 20 UU Nomor 15  tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara, mewajibkan setiap pejabat terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil 

pemeriksaan BPK RI. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi BPK RI 

disampaikan kepada BPK RI selambat-lambatnya 60 hari sejak laporan diterima. Pejabat yang tidak 

menindaklanjuti dapat dikenai sanksi. Upaya-upaya ini guna mewujudkan Good Governance dan 

Clean Government di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Banten. 
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