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TEMUAN PEMERIKSAAN BPK

 1. Belum ada persetujuan Menkeu atas penerimaan sewa BMN

 2. Aset dikuasasi pihak ketiga

 3. Penyelesaian KDP berlarut-larut

 4. Denda keterlambatan belum disetor ke kas Negara

 5. Penghapusan belum dilakukan untuk barang-barang rusak

 6. Pencatatan Persedian belum memadai (contoh: stok buku
nikah)

 7. Penggunaan aset Pemda tidak ada perjanjian pemakaian



TEMUAN PEMERIKSAAN BPK

 8.  Kelebihan pembayaran perjadin anggaran dari BOP (bukti belanja

tidak sesuai dengan uang yang dikeluarkan dari negara()

 9. Lembaga penerima BOS (swasta) belum menyampaikan laporan LPJ.

 10. Banyak aset yang sudah tidak dapat digunakan tetapi bekum

dihapus.

 11. Honor tim tidak sesuai ketentuan (kelebihan jumlah orang, 

melebihi SBM, tidak berhak karena sudah menjadi tusi, volume salah

missal O/B harusnya O/K)



TEMUAN PEMERIKSAAN BPK

 Kriteria TIM:

 . Mempunyai keluaran/output yang jelas

 . Bersifat koordinatif (mengikutkan ess I/KL lain)

 . Bersifat temporer yang perlu diprioritaskan.

 . Perangkapan/tugas tambahan dari tusi harian

 . Dilakukan selektif, efektif dan efisien



KAJIAN TEMUAN 
ITJEN 

PENYELESAIAN DAN PENCEGAHAN

Hotel Permata Bogor, Maret 2019



PENDAMPINGAN ITJEN

 REALISASI

 Itjen mengecek percepatan realisasi anggaran. Bila pada

akhir tahun ditemukan kegiatan yang belum dilaksanakan

atau baru sebagian kecil dicairkan, maka Satker yang 

bersangkutan harus dapat memberikan penjelasan. 

Potensi permasalahan : terdapat keterlambatan

pekerjaan, terjadinya persoalan di pencairan.



PENDAMPINGAN ITJEN

 LAPORAN KEUNGAN (LK – CALK) dan SIMAK BMN

 1. CaLK belum sempurna disusun

 2. KDP berpotensi berlarut-larut

 3. Ada ketidaksesuain antara neraca dan LRA

 4. Terdapat perbedaan antara saldo persediaan wajar dengan saldo di 

neraca

 5. Revaluasi BMN

 6. Selisih e-Rekon dan SIMAN



PENDAMPINGAN ITJEN

 Kelengkapan LPJ KEGIATAN:

 1. Laporan (urutan harus sesuai dengan peraturan: KMA no 9 tahun 2016) )

 2. TOR – RAB

 3. Dokumen dukung:

 - Undangan - Realisasi anggaran - Pengeluaran riil

 - Absensi - Foto/dokumentasi - Faktur

 - Jadual - Notulensi - CV nara sumber

 - Materi - kontrak - Biodata Peserta

 - Tanda terima honor dll - Bukti setor pajak



PENDAMPINGAN ITJEN

 JADUAL KEGIATAN dan PENGISI MATERI

 1. Pastikan jadual nara sumber sesuai dengan honor yang diterima

(pembukaan tidak dihitung jam materi)

 2. Alokasi waktu untuk nara sumber wajar

 3. CV harus lengkap untuk menunjukan keterkaitan antara

keahlian/pendidikan denganb materi yang disampaikan



PENDAMPINGAN ITJEN

 PERJALANAN DINAS:

 1. Tidak dilengkapi dengan pengeluaran riil

 2. Laporan perjadin susuai PMA No 9 tahun 2016 tidak

dibuat

 3. 



PENDAMPINGAN ITJEN

 PEMBERIAN HONOR

 1. Kelebihan pembayaran honor (tidak sesuai SBM, 

meskipun hanya kelebihan Rp. 10.000 tetap menjadi

temuan)

 2. Tidak mencantumkan nama dan NIP penandatanganan

SPD tempat tujuan

 3. 



TERIMAKASIH


