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Laporan atas Laporan K euangan
Berdasarkan Undang-Undang Nom or 15 Tahun 2004 tentang Pem eriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nom or 15 Tahun 2006
tentang Badan Pem eriksa Keuangan, BPK telah m em eriksa Laporan Keuangan
Pem erintah Provinsi Sum atera Selatan, yang terdiri dari Neraca tanggal 3 1 Desem ber
2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan
Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang
berakhir pada tanggal tersebut, serta Catalan atas Laporan Keuangan.

i

Tanggung Jaw ab Pem erintah atas Laporan K euangan
Pem erintah Provinsi Sum atera Selatan berlanggung jaw ab atas penyusunan dan penyajian
wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian
intern yang m em adai untuk m enyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji
m aterial, baik yang disebabkan oleh kecurangan m aupun kesalahan.
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Tanggung Jaw ab BPK
Tanggung jaw ab BPK adalah untuk m enyatakan suatu opini atas laporan keuangan
berdasarkan pem eriksaan BPK. BPK m elaksanakan pem eriksaan berdasarkan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut m engharuskan BPK m em atuhi kode etik
BPK, serta m erencanakan dan m elaksanakan pem eriksaan untuk m em peroleh keyakinan
yang m emadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian
m aterial.
Suatu pem eriksaan m eliputi pengujian bukti-bukti yang m endukung angka-angka dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih m endasarkan pada
pertimbangan profesional pem eriksa, term asuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang
m aterial dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan m aupun
kesalahan. Dalam m elakukan penilaian risiko, pem eriksa m em pertim bangkan
pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan
Keuangan Pem erintah Provinsi Sum atera Selatan untuk m erancang prosedur pem eriksaan
yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan m enyatakan opini
atas efektivitas pengendalian intern Pem erintah Provinsi Sum atera Selatan. Pem eriksaan
yang dilakukan BPK juga m encakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang
digunakan dan kewajaran estim asi akuntansi yang dibuat oleh Pem erintah Provinsi
Sum atera Selatan, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
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BPK yakin bahwa bukti pem eriksaan yang telah diperolch adalah cukup dan tcpat,
sebagai dasar untuk m enyatakan opini BPK.
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M enurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, m enyajikan secara wajar,
dalam sem ua hal yang m aterial, posisi keuangan Pem erintah Provinsi Sum atcra Seiatan
tanggal 31 Desem ber 2021, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih,
operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal
terscbut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pem erintahan.
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Laporan atas SPI dan K epatuhan
Untuk m em peroleh keyakinan yang m em adai atas kewajaran laporan keuangan tersebut,
BPK juga m elakukan pem eriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pem eriksaan atas
Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundangundangan disajikan dalam Laporan Nom or 19.B/LHP/XVIILPLG/04/2022 tanggal 22
April 2022, yang m em pakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.
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1.

D asar H ukuin Peincril<saan
a.

Undang-Undang Nom or 15 Tahun 2004 tentang Pem eriksaan Pengclolaan dan
Tanggung Javvab Keuangan Negara; dan

b.

Undang-Undang Nom or 15 Tahun 2006 tentang Badan Pem eriksa Keuangan.
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2.

Standar Pemeriksaan

Pem eriksaan atas Laporan Keuangan Pem erintah Provinsi Sum atera Seiatan Tahun
2021 berpedom an pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nom or 1
Tahun 2017.

3.

Tujuan Pem eriksaan
Pem eriksaan atas Laporan Keuangan Pem erintah Provinsi Sum atera Seiatan Tahun
2021 bertujuan untuk m emberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan
Pem erintah Provinsi Sum atera Seiatan Tahun 2020 yang didasarkan pada kriteria:

>1

a.

Kescsuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;

b.

Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures)-,

c.

Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d.

Efektivitas sistem pengendalian intern.

;
4.

s

Entitas Pem eriksaan
Pem eriksaan dilakukan pada Pem erintah Provinsi Sum atera Seiatan yang m em iliki
41 OPD, 8 BLUD, dan 11 BUM D.
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5.

Lingkup Pem eriksaan
Lingkup pem eriksaan adalah Laporan Keuangan Pem erintah Provinsi Sum atera
Seiatan Tahun 2021 yang terdiri dari:
a.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);

c.

Neraca;

d.

Laporan Operasional (LO);

e.

Laporan Arus Kas (LAK);

f.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

g.

Catalan atas Laporan Keuangan (CaLK).
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Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas m eliputi:
a.

Kewajaran penyajian saldo akun dalam N eraca dan Laporan Perubahan SAL per
31 Desem ber 2021;

b.

Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang
berakhir sam pai dengan 3 I Desem ber 2021;

c.

Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas untuk periods yang berakhir sam pai dengan 31
Desember 2021;

d.

Kecukupan pengungkapan inform asi keuangan pada Catatan Atas Laporan
Keuangan;

e.

Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;

f.

Efektivitas desain dan im plem entasi sistem pengendalian intern termasuk
pertim bangan basil pem eriksaan sebelum nya yang terkait dengan penyajian dan
pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan

g-

Kepatuhan terhadap peraturan penm dang-undangan
keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.
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pengelolaan

M etodologi Pem eriksaan
Pem eriksaan Laporan Keuangan Pem erintah Provinsi Sum atera Selatan Tahun 2021
dilakukan dengan pendekatan pem eriksaan berbasis risiko. Kegiatan pem eriksaan
m eliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan basil pem eriksaan.
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Perencanaan pem eriksaan diawali dari proses identifikasi dan peniiaian risiko
kesalahan penyajian m aterial. Identifikasi dan peniiaian risiko tersebut dilakukan
m elalui pem aham an entitas, term asuk sistem pengendalian intern terkait, serta
penelaahan alas tindak lanjut hasil pem eriksaan sebelum nya. Dalam m elakukan
peniiaian risiko, Pem eriksa m em pertim bangkan pengendalian intern yang relevan
dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut
dim aksudkan untuk m erancang prosedur pem eriksaan yang tepat, tetapi tidak
bertujuan untuk m enyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.
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Berdasarkan hasil peniiaian risiko, Pemeriksa m engum pulkan dan m enguji buktibukti yang m endukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
Pengujian tersebut m eliputi pengujian pengendalian m aupun pengujian substantif
atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian m encakup inspeksi,
observasi konfirm asi, penghitungan kem bali, pelaksanaan ulang (reperformance),
dan prosedur analitis, serta m em adukan beberapa prosedur sebagai tam bahan atas
perm intaan keterangan dari m anajem en entitas. Prosedur tersebut dipilih
m endasarkan pada pertimbangan profesional pem eriksa, term asuk peniiaian risiko
salah saji yang m aterial dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh
kecurangan m aupun kesalahan.
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Pem eriksa
m engom unikasikan perm asalahan-perm asalahan yang ditem ukan terkait dengan
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kelem ahan SPI, ketidakpatuiian terhadap ketentuan peraturan pem ndang-wndangan,
kesalahan penyajian laporan kcuangan serta kecukupan pengungkapan kepada
m anajem en/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas
yang diperiksa m emberikan kom entar/tanggapan atas perm asalahan (ersebut.
Perm asalahan-perm asalahan yang ditem ukan kem udian dievaluasi dam paknya
terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

1;

Laporan basil pem eriksaan keuangan m enghasilkan kesim pulan berupa opini serta
laporan basil pem eriksaan terkait kelem ahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundangan, serta perm asalahan lain yang perlu ditekankan
kepada pem baca laporan.

7.

Jangka Waktu Pem eriksaan
Pem eriksaan dilakukan selam a 57 hari, terdiri dari:
a.

Pemeriksaan interim yang dilaksanakan selam a 27 hari, m ulai tanggal 27
Januari s.d. 22 Februari 2022 berdasarkan
Surat Tugas Nom or
08/ST/XVIII.PLG/ 01/2022 tanggal 24 Januari 2022; dan

b.

Pemeriksaan terinci yang dilaksanakan selam a 30 hari, m ulai tanggal 07 M aret
s.d. 11 April 2022 berdasarkan Surat Tugas Nom or 44/ST/X VIIIPLG /03/2021
tanggal 4 M aret 2022.
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8.

Batasan Pem eriksaan
Sem ua inform asi yang disajikan dalam laporan keuangan m erupakan tanggung
jaw ab m anajem en. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jaw ab terhadap salah
interpretasi dan kem ungkinan pengaruh atas inform asi yang tidak diberikan baik
yang sengaja m aupun tidak disengaja oleh m anajem en.
Pem eriksaan BPK m eliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk m em berikan
keyakinan yang m em adai dalam m endeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang
berpengaruh m aterial terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan
untuk m enem ukan kesalahan atau penyim pangan. W alaupun dem ikian, jika dari
hasil pem eriksaan ditemukan penyim pangan, akan diungkapkan.
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Dalam m elaksanakan pem eriksaan, BPK juga m enyadari kem ungkinan adanya
perbuatan-perbuatan m elanggar hukum yang tim bul. Nam un pem eriksaan BPK tidak
memberikan jam inan bahwa sem ua tindakan m elanggar hukum akan terdeteksi dan
hanya m em berikan jam inan yang wajar bahwa tindakan m elanggar hukum yang
berpengaruh secara langsung dan m aterial terhadap angka-angka dalam laporan
keuangan akan terdeteksi. BPK akan m enginform asikan bila ada perbtiaJanperbuatan m elanggar hukum atau kesalahan/penyim pangan m aterial yang ditem ukan
selam a pem eriksaan.
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Dalam m elaksanakan pengujian kepatuhan atas peraturan pem ndang-undangan, BPK
hanya m cnguji kepatuhan instansi atas peraturan pem ndang-undangan yang terkait
langsungdengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak m enutup kem ungkinan
bahwa m asih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

BAD AN PEM ERIKSA KEUANGAN
REPU BLIK INDONESIA

BPK Perwakilan Provinsi Sum atera Selatan

6

GUBERNURJIHGFEDCBA
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Laporan

Keuangan

Pem erintah

Provinsi

Sum atera

Selatan yang

terdiri

dari

(a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (Laporan
Perubahan SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasionai (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK);
(f)

Laporan

Perubahan

Ekuitas

(LPE);

(g)

Catatan

atas

Laporan

Keuangan

(CaLK)

Tahun Anggaran 2021 sebagaim ana terlam pir ada5ah tanggung jaw ab kam i.
Laporan Keuangan tersebut telali disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang
m em adai, dan isinya telah m enyajikan inform asi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi
keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi
Pem erintahan.

Palem bang,

2022
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