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Sumbawa Besar (Suara NTB) – Ada beberapa temuan1 dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP)2 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)3 terhadap Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah4 Sumbawa. Pemkab Sumbawa perlu segera
menindaklanjutinya melalui rencana aksi.
Ditemui usai menggelar rapat koordinasi menindaklanjuti LHP BPK pada Senin, 5
Juni 2017 kemarin, Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi, menyebutkan ada beberapa hasil
temuan BPK yang harus disikapi.
Diantaranya, ada sejumlah perangkat daerah5 yang masih perlu penataan dan
penyempurnaan persediaan akhir tahun. Seperti untuk masalah alat tulis kantor, berapa
sisa obat untuk sektor kesehatan dan lainnya.
Selain itu, ada beberapa temuan terkait pengelolaan aset6. Salah satunya adalah
terkait kendaraan roda dua yang tidak diketahui keberadaannya dan siapa pemegangnya.
Dari hasil penelusuran sementara di Samsat, sepeda motor tersebut sudah di Samsat
pada tahun 2016. Sehingga pihaknya meminta kepada seluruh Perangkat Daerah untuk
menelusuri keberadaan kendaraan tersebut.
“Siapa tahu ada di kantor setempat. Kendaraan itu tidak hilang. Dari kantor Samsat,
motor itu sudah di Samsat tahun 2016 oleh pegawai. Hanya saja tidak diketahui
keberadaannya di instansi mana, dan siapa pemegangnya. Makanya kita minta
ditelusuri,” cetus Sekda.
Temuan lainnya yang menjadi catatan BPK, terkait aset lahan Pemkab. Mengingat
ada beberapa lahan yang masih dikuasai masyarakat dengan alasan untuk digarap.
Terhadap hal ini, masyarakat diminta untuk membuat pernyataan kalau lahan yang
digarap tersebut memang benar milik Pemkab. Sedangkan terhadap Perangkat Daerah
terkait, agar segera membuatkan alas hak bagi lahan Pemkab yang belum bersertifikat.
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Berikutnya, untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), diminta oleh BPK untuk
dianggarkan dalam APBD7. Meski memang regulasinya belum jalan kalau itu
dianggarkan lewat APBD. Tetapi saran dari BPK agar tahun ini dimasukkan ke dalam
APBD.
Dalam rakor yang dihadiri para pimpinan OPD dan para Camat, Sekda meminta
seluruh pimpinan perangkat daerah agar benar-benar menindaklanjuti8 semua temuan
BPK dengan rencana aksi dan selanjutnya eksekusi di lapangan. (arn)
Sumber berita:
1. Suara NTB, Pemkab Sumbawa Segera Sikapi Temuan LHP BPK, Selasa, 6 Juni
2017.
2. http://pulausumbawanews.net/index.php/2017/06/05/pemda-sumbawa-segeratindaklanjuti-lhp-bpk.
Catatan:
Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 23 E menyatakan bahwa untuk memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan
Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
BPK didukung oleh peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara yang
terdiri dari 3 (tiga) peraturan yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Terkait mekanisme pelaksanaan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan, dalam Pasal 20
ayat (1) s.d (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 jo. Pasal 8 ayat (2) dan (5) telah
dirinci sebagai berikut:
(1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
(2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak
lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
(3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan
diterima.
(4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kepegawaian.
(6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.
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Endnote/Catatan Akhir:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

temuan pemeriksaan (TP), 1. himpunan dan sintetis dari data dan informasi yang dikumpulkan dan
diolah selama dilakukan pemeriksaan pada entitas tertentu dan disajikan sescara sistematis dan
analisis meliputi unsur kondisi, kriteria, akibat, dan sebab; 2. indikasi permasalahan yang ditemui di
dalam pemeriksaan lapangan.
laporan hasil pemeriksaan (LHP), Laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan pemeriksaan yang
dilakukan oleh tim pemeriksa dan disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD.
badan pemeriksa keuangan/BPK, 1. lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; 2. satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara [vide: UU No. 15/2006, Pasal 2].
laporan keuangan pemerintah pusat/daerah (LKPP/D), laporan pertanggungjawaban pemerintah
atas pelaksanaan APBN/APBD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan
Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
satuan kerja perangkat daerah (SKPD), organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang
bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, desa, dan
satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.
assets/aktiva/kekayaan, semua pos pada jalur debet suatu neraca keuangan yang terdiri dari harta,
piutang, biaya yang dibayar terlebih dahulu, dan pendapatan yang masih harus diterima; properti atau
harta benda yang dimiliki seseorang atau badan hukum; modal, kekayaan atau kepemilikan; aset
negara dan sebagainya.
APBD, 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah
yang disetujui oleh DPRD; 2. suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah tentang APBD.
tindak lanjut hasil pemeriksaan, tindakan yang dilakukan oleh pihak terperiksa dan atau aparat
Kejaksaan/Kepolisian dalam rangka melaksanakan rekomendasi/saran tindak yang dimuat dalam
Hasil Pemeriksaan BPK.
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