
ETME FGtrMTTEUAf,G*T
RHrDtrxrmf,Es[r

ffirrll.*lt lPt *I D[L*r*r

PTDfiIT} MALI FMHArII.til Ff, RI DIIII(iRTT
F*D*

ACAR/[, Pf,TfIERTHAil IIAilL PAtlgUN$Tfi gTl( RT

*TtsLFio*rfr mttl6,ul
mi*rilrirn rrSuP,rTBl TruremfflG

urrux TAHIL AilgEA*AX 2006

FTDATATTCGff- $IIfrI W'

€Heft : Dr$ Had Prhfmne" i$f"
tepab Ferirddtrt BPI{ RI d Jffi

t



BADAN PEMERTKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONE€IA

PERWAKILAN BPK RI DI JAKARTA

PIDATO KEPALA PERWAKILAN BPK RI DI JAKARTA

PADA

ACARA PENYERAHAN HASIL PEIIIERIKSAAN BPK RI ATAS I.APORAN
KEUANGAN PEMERTNTA}I KABUPATEN TANGERANG

TA 2006

PADA TANGGAL 12 JUNI 2OO7

Yth. BupatiTangpmng;

Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD lGbupaten Tangercng;

Yth. IJnsur Pimpinan Daenh Kabupaton Tangercng;

Yth. sekretaris Daerah Kabupaten Tangenng dan sekrafaris DPRD

Kabupaten Tangenng;

Yth. Pan Kepata Dinas/Eadanlsatuan Keria Perangkat Kabupaten

Tangenng;

Yth. Para pemuka agama, tikoh maryankaf serta hadirin yang &'ya
muliakan,



As eal a m u' al a lkum W*ahflrailri ra rt I Waban lratu h

Selamatsiang dan salam seiahten bagl klh semua,

tvtengaw8li acara ini, marilah kita bersama-sama memaniatkan pujidan

syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah

melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada siang had inikila dapat menghadiri

Rapat Paripuna lstimewa DPRD Kabupaten Tangerang dalam acara

Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK Rl atas Laporan Keuangan Pemerintah

Kabupaten Tangerang TA 2006. Dalam kesempatan yang terhormat ini'

kiranya perlu kami sampaikan bahwa acara ini merupakan kali yang kedua

setelah yang pertama dilakukan pada Tahun 2006 yaitu pada saat penyerahan

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten

Tangerang TA 2005.

Penyerahan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah

Kabupaten Tangerang TA 2005 yang diselenggarakan pada hari ini, adalah

yang keempat untukTahun2O0T di wilayah Provinsi Banten.

H adi ri n ya n g terh ormat,

Dalam upaya menegaskan posisi dan perannya sebagai satu-satunya

lembaga yang bertanggungjawab melakukan tugas pemeriksaan atas

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, BPK Rl telah

menetapkan visi dan misinya. Visi BPK Rl adalah "Menjadi lembaga

pemeriksa keuangan negara yang bebas, mandiri dan profesional sefta

berperan aktif dalam mewuiudkan tata kelola keuangan negara yang

akuntabel dan transparan'. Adapun Misi BPK Rl adalah "Memeriksa

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka mendorong

terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan negara, serta berperan

aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik,-bersih, dan traniparan'.

Untuk mewujudkan visi dan misi BPK Rl, telah ditetapkan pula empat tujuan

strategis BPK Rl sebagai berikut:

a. Mewujudkan BPK Rl sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang

independen dan Profesional;

b. MemenuhiJbmua kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan;



c. Mewujudkan'BPK Rl seb*gai pusat regulator di bidang pemeriksaan

pengelolaan dan tanggung jarab keuangan Negara;

d. Mendorong $erwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara;

Hadlrin yang saya muliakan,

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, Presiden,

Gubernur, BupitiM/alikota sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan

mengajukan rancangan anggann (RAPBN/RAPBD) kepada DPFUDPRD.

Dengan persetujuan DPRyDPRD, Pemerintah/Pemerintah Daerah

memperoleh modal bagi penyelenggaraan negara melalui APBN/APBD.
'Persetujuan DPR/DPRD berarti penyerahan amanat kepada

Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kewajiban yang akan

dimintakan pertanggungJawabannya.

Dalam hal ini, hubungan DPR/DPRD dengan Pemerintah/Pemerintah

Daerah dapat diibaratkan seperti hubungan antara pemilik modal dengan

pengelola badan usaha. Pengelola tentulah memiliki informasi yang lengkap

tentang posisi keuangan serta hasil pemanfaaiannya. Sebaliknya, pemilik

modal lebih sedikit memiliki informasi. Laporan keuangan sebagai

pertanggungjawaban pengelola bisa saja tidak dapat diyakini kebenarannya

oleh pemilik modal. Peran BPK Rl adalah menjembatrani kepentingan

DPR/DPRD sebagai pemilik modat bagi penyelenggaraan negara dengan

Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagai pemegang kekuasaan

penyelenggaraan negara. BPK Rl melaksanakan mandat sebagai pihak yang

bersifat bebas dan mandiri serta memiliki posisi konstitusional yang sejajar

dengan keduanya.

Dengan melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah/

Pemerintah Daerah, BPK Rl akan memberikan pemyataan pendapaVopini.

Opini merupakan pemyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran

informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan

pada empat kriteria, yaitu (i) kesesuaian dengan standar akuntansi

pemerintahan, (ii). kecukupan pengungkapan (adequate disc/osures), (iii)
1

kepatuhan terhhdap peratumn perundang-undangan, dan (iv) efektivitas



sistem pengendalian intern. Ada 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan

oleh BPK Rl, yaitu; Wajar Tanpa Pengecualian (t/WP), Wajar Dengan

Pengecualian WDP), Tidak Wajar (tW), dan Tidak Memberikan Pendapat

FMP).
Pendapat BPK Rl akan menjadi masukan bagi DPR/DPRD untuk

bersikap dan menindaklanjutinya. Entitas Pemerintah/Pemerintah Daerah

yang diperiksa juga memperoleh masukan bagi perbaikan pengelolaan

keuangan negara/daerah. Jika BPK Rl menemukan indikasi pidana, maka

BPK Rl akan segera menyerahkan hasil pemeriksaan kepada lembaga

penegakan hukum yang berwenang dhi. Kepolisian, Kejaksaaan Agung, dan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dengan demikian, BPK Rl mengamankan kepentingan masyarakat lndonesia

yang menjadi pemilik kepentingan sesungguhnya atas keuangan dbgara.

Hadirtn yang berbahagia,

Pada tahun kerja 2007, BPK Rl telah menetapkan Arah Kebijakan

Pemeriksaan sebagai berikut:

"Memeiksapengelolaan atas tanggung iawab keuangan negara guna

meningkatkan transparansi fiskal. Pemeiksaan itu dilakukn pada vsl
penerimaan maupun pengeluaran anggann negara, darimanapun Sumbemya,

di manapun disimpan, dan untuk apapun dipegunakan."

Dalam upaya mencapai sasaran itu, BPK Rl akan senantiasa

memperluas obyek pemeriksaan, meningkatkan pemeriksaan kinerja, dan

meningkatkan kualitas pemeriksaan dengan meningkatkan pemeriksaan

investigatif dan fraud audit.

Adapun prioritas kegiatan pemeriksaannya antara lain adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan laporan keuangan yang harus dilakukan setiap tahun, yaitu

LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat), LKD/L (Laporan Keuangan

Departemen/Lembaga), LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah),

LKBI (Laporan Keuangan Bank lndonesia), dan LKPS (Laporan Keuangan

Lembaga Penjaminan Simpanan);



Pemeriksaan atas pengeluaran yang rawan KKN, yaitu pemedksaan atas

pengadaan barang dan jasa untuk keperluan pemerintah dan pemeriksaan

atas daerah konflik.

Pemeriksaan atas pendapatan, yaitu pajak, Pendapatran Negara Bukan

Pajak (PNBP), privatisasi BUMN, penjualan aset negara/ daerah, divestasi

aset Perusahaan Pengelola Aset (PPA), dan tukar guling tranah negara.

Dapat disebutkan bahwa berdasar amanat Undang Undang Dasar

1945, objak pemeriksaan BPK R! akan diperluas, sehingga meliputi semua

aspek aset utang serta piutang negara, penerimaan, dan pengeluarannya.

Penerimaan negara baik di tingkat pusat maupun daerah mencakup

penerimaan pajak maupun penerimaan bukan pajak. Dalam kondisi

ketidakseimbangan anggaran negara dewasa ini, perlu dilakukan pemeriksaan

penerimaan negara tersebut. Patut dicatat bahwa sumbangan pajak terhadap

PDB di lndonesia masih sangat rendah di antara negara-negara yang seumur

dengan lndonesia.

Hadirin yang terhormat,

Sesuai dengan Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) TA 2007,

Penrakilan BPK Rl diJakarta dalam pefiode semester I TA 2007 metakukan

pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada delapan entitras pelaporan

Pemerintah Daerah, yang salah satunya adalah Pemerintah lGbupaten

Tangerang.

Dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah

Kabupaten Tangerang TA 2006, Penrakilan BPK Rl di Jakarta metakukan

pemeriksaan dukungan atas segmen Laporan Keuangan Pemerintah

Kabupaten Tangerang TA 2006 yaitu atras Belanja Daerah TA 2006 dan Kas

pada Bendahara Umum Daerah lGbupaten Tangerang. pemeriksaan atas

Belanja Daerah TA 2006 dilakukan pada semester ll TA 2006 selama 30 hari

kalender terhitung mulai tanggal 1 s.d 30 Desember 2006, sedangkan

pemeriksaan Kas pada Bendahara Umum Daerah Kabupaten .Tangerang

dilakukan pada semester I TA 2007 selama 10 hari kalender terhitung mulai

tanggal 28 Pebruad s.d I ,Maret 2007. Pemeriksaan dukungan Fri dapat



disebut sebagai pemeriksaan intsrim yang merupakan bagian dari

pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintrah Kabupaten Tangerang TA 2006

dan merupakan praktik yang lazim dalam pemeriksaan laporan keuangan.

Ketentuan Pasal 15 ayal 2 UU Nomor 15 Tahun 2004 berikut

penjelasannya, menyatakan bahwa laporan interim pemeriksaan dimaksud'

diterbitkan sebelum suatu pemeriksaan selesai secara keseluruhan dengan

tujuan untuk segera dilakukan tindakan pengamanan dan/atau pencegahan

bertambahnya kerugian. sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Hasil

pemeriksaan atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang TA 2006

tetah diterbitkan dengan Nomor No.3?SD(V.3-X1V.3,3/01/2007 tanggal 26

Januari 2007 dan telah diserahkan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten

Tangerang di kantor Penrakilan BPK Rl di Jakarta sesuai Berita Acara tanggal

9 Pebruari 2007 serta telah disampaikan juga kepada Bupati Tangerang

merarui surat NLmor 1oo/sD(1v.3-x1v.3.3/02/2007 tanggal 12 Pebruari 2007.

Hasil pemeriksaan tersebut mengungkipkan 26 temuan dengan 52 saran,

yang terdiri atas temuan penyimpangan yang berindikasi kerugian daerah

sebesar Rp2.246.933.800,87 dan kekurangpenerimaan sebesar

Rp100.150.580,60. Atas indikasi kerugian daerah dan kekurangpenerimaan

tersebut, telah disetorkan kembati ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten

Tangerang per' tanggal 26 Februari 2007 masing-masing sebesar

Rp401 .879. 1 85,64 dan sebesar Rp99.4'4 1 .260'00'

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten

Tangerang TA 2006 dilaksanakan oleh satu Tim Pemeriksa yang terdiri dari

seorang Penanggung'Jawab, seorang Pengendali Teknis, seorang Ketua Tim

dan empat Anggota Tim. Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas

Nomor 39/sT/xlv.3-x1v.3.3i03l2007 selama 26 hari kalender, dan surat

Tugas untuk Penanggung Jawab Nomor 41 /STX|V.3-X1V.3.3/0312007 selama

5 hari kalender, serta Surat Tugas untuk Pengendali Teknis No. 40/STl)(lV'3-

XlV.3.3/032007 selama 5 hari kalender.

standar pemeriksaan yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan

atasLaporanKeuanganPemerintahKabupatenTangerangTA2006adalah

standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan dengan Peraturan

BPK Rl Nomor 1 Tahun 2007. Lingkup pemeriksaan atas Laporan Keuangan



Pemerintah lGbupaten Tangenang TA 2006 meliputi Laporan Realisasi

Anggaran (LRA) TA 20{8, Laponan Arus t(ar TA 2(F6, dan Neraca per

tanggal 31 Desemb€r 2006 bedkut penjelasannya.

Sesuai dengan Petunjuk Teknis Pemeriksaan atias Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah, bahwa pada saat berakhinrya pemeriksaan yaitu pada

saat exil briefrng, Ketua Tim Pemeriksa telah menyampail<an Management

Leffer(ML) No. 01/Tim BPK RI/LKPD B,P10512007 tanggalT Mei2O07 kepada

Yth. Bupati Tangerang. Management tefter (ML) tersebut memuat temuan

pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian, dan memuat tanggapan dari

pihak manajemen yang diperiksa (auditee).

Berdasarkan Management Lefter tersebut, dilakukan proses

penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan di Kantor Penrakilan BPK Rl di

Jakarta, yang telah diselesaikan pada tanggal30 Mei 2007.

Hasil Pemeriksaan atras Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten

Tangerang TA 2006 terdiridari:

a. Hasil Pemeriksban atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten

Tangerang TA 2006 yang memuat opini.

b. Laporan Pemeriksaan atas Kepatuhan dalam kerangka Pemeriksaan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk TA 2006'

c. Laporan Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian lntern dalam kerangka

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tangerang

untuk

TA 2006.

Perlu kami kemukakan bahwa Penrakilan BPK-RI di Jakarta pada

semester I TA 2006, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Kabupaten Tangerang TA 2005 yang hasil pemeriksaannya telah kami

terbitkan dengan Nomor 04ILHPD(!V.3-X1V.3.3/06/2006 tanggal 27 Juni

2006. Opini BPK Rl atas laporan keuangan Kabupaten Tangerang TA 2005

adalah Wajar Dengan Pengecualian". Hasil pemeriksaan tersebut

mengungkapkan koreksi atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran {SILPA)

TA 2005 yang semula sebesar Rp237.472.889:611,00 menjadi sebesar



Rp240.431 .210.657,00 atau bertambah sebesar Rp2. 959.32 1 .046,00. Koreksi

SILPA TA 2005 tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pemerintrah Kabupaten

Tangerang yaitu tidak mencatat SILPA TA 200s setetah koreksi BpK-Rt

sebesar Rp240.431.210.657,00 dalam Perubahan ApBD TA 2006. Dengan

demikian sILPA Tahun Lalu sebesar Rp237.476.580.361,00 pada perubahan

APBD TA 2006 yang ditetapkan dengan perda Kabupaten Tangerang Nomor

16 Tahun 2006 tanggal 10 OKober 2006, berbeda dengan SILPA TA 2OOs

setelah koreksi BPK Rl sebesar Rp240.431 .210.657,00.

Hadirin yang kami muliakan,

Demikianlah pokok-pokok materi yang dimuat daram Laporan Hasir

Pemeriksaan atras Laporan Keuangan pemerintah lGbupaten Tangerang TA
2006 yang akan kami serahkan kepada pimpinan DpRD Kabupaten

Tangerang dalam Rapat Paripurna lstimewa yang terhormat ini, yang mana
saya selaku Kepala Perwakilan BpK Rl mendapat pelimpahan wewenang dari
Badan untuk menyerahkan hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan daerah kepada DpRD sesuai dengan surat Keputusan BpK
Rl No. 1 zsl(l-vlll.3/09/2005 tanggat 30 septembe r 200s. setanjutnya apabita

mated yang dimuat dalam ha-sil pemeriksaan yang telah kami serahkan masih
terdapat hal yang belum jelas, maka kami jajaran perwakilan BpK Rl di
Jakarta dengan kesungguhan hati, siap dan bersedia menerima pimpinan dan
Anggota DPRD yang terhormat ini dalam rangka konsultasi di Kantor
Penrakilan BPK Rl diJakarta.

sesuai dengan ketentuan pasar 17 ayat 3 uu Nomor is rahun 2004
dan Pasal 101 PP Nomor 58 Tahun 2005, laporan hasil pemeriksaan ini akan

segera kami sampaikan pula kepada Bupati rangerang untuk digunakan oleh
Pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan koreksi dan penyesuaian yang

diperlukan, sehingga Rancangan peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan ApBD Kabupaten Tangerang. TA 2006
yang berupa laporan keuangan telah memuat koreksi dimaksud sebelum
disampaikan kepada DPRD Kabupaten Tangerang.



Pada akhir sambutran saya ini, kiranya pedu kami kemukakan bahwa

hasil kerja BPK Rl yang lcrcermin dalam Laporan Hasil Pameril€sen BPK Rl

tersebut dinilai dari tingkat manfaat hasil pemerksaan BPK Rl bagi pen(X,una

laporannya. Uadtaat hasil pemeriksaan BPK Rl ticlak terletak pada jumlah dan

besaran temuannya melainkan terletak pada efektivitas penyelesaian tindak

lanjut hasil pemeriksaan. Dengan demikian, misi BPK Rl memeriksa

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka mendorong

terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan negara, serta berperan

aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan

dapat tercapai untuk sebesar-besarnya kemakmuran ral<yat dalam hal ini

tentunya termasuk kemakmuran rakyat di wilayah Kabupaten Tangerang.

Amiin yaa robbal 'alamiin.

Sekian dan terima kasih,

Billahi taufiq walhidayah

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

KEUANGANffi'iEf
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