BADAN PEMERIKSAKEUANGAN
LAPORAN[IASIL PEMERIKSAAN
A T A S L A P O R A NK E U A N C A N

L a p o r a na t a sL a p o r a nK e u a n g a n
Pengelolaan
Nomor l5 Tahun2004tentangPemeriksaan
Undang-Undang
Berdasarkan
Nomor l5 Tahun2006
dan TanggungJawabKeuanganNegaradan Undang-Undang
tentang Badan PemeriksaKeuangan,BPK telah memeriksaLaporan Keuangan
2016,
yangterdiridari Neracatanggal3l Desember
Trenggalek,
Kabupaten
Pemerintah
Laporan
Laporan RealisasiAnggaran,LaporanPerubahanSaldo AnggaranLebih,
Operasional,Laporan Arus Kas, dan Laporan PerubahanEkuitas untuk tahun yang
berakhirpadatanggaltersebut,sertaCatatanatasLaporanKeuangan.
Tanggungjawab PemerintahatasLaporanKeuangan
jawab ataspenyusunan
dan penyajian
KabupatenTrenggalekbertanggung
Pemerintah
danpengendalian
AkuntansiPemerintahan
sesuaidenganStandar
wajarlaporankeuangan
intern yang memadaiuntuk menyusunlaporankeuanganyang bebasdari salahsaji
maupunkesalahan.
olehkecurangan
material,baikyangdisebabkan
TanggungjawabBPK
suatuopini atas laporankeuangan
Tanggungjawab BPK adalahuntuk menyatakan
pemeriksaan
Standar
berdasarkan
pemeriksaan
BPK. BPK melaksanakan
berdasarkan
etik
kode
BPK
mematuhi
mengharuskan
tersebut
Keuangan
Negara.
Standar
Pemeriksaan
pemeriksaan
untuk memperolehkeyakinan
dan melaksanakan
BPK, sertamerencanakan
yang memadai apakah laporan keuangantersebut bebas dari kesalahanpenyajian
material.
dan
meliputi pengujianbukti-buktiyang mendukungangka-angka
Suatupemeriksaan
padA
pengungka:pan
dalam laporan keuangan.Proseduryang dipilih mendasarkan
yang
penyajian
penilaianrisikokesalahan
profesional
pertimbangan
Pemeriksa,
termasuk
maupun
kecurangan
yang
oleh
disebabki,n
keuangan,
dalam
laporan
baik
material
kesalahan.Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan
dan penyajianwajar laporan
pengendalian
intem yang relevandenganpenyusunan
prosedurpemeriksaan
keuanganPemerintahKabupatenTrenggalekuntuk merancang
opini
yangtepatsesuaidengankondisiyangada,tetapibukanuntuktujuanmenyatakan
Pemeriksaan
atas efektivitaspengendalianintern PemerintahKabupatenTrenggalek.
yang
yang dilakukanBPK juga mencakupevaluasiatasketepatan
kebijakanakuntansi
Kabupaten
digunakandan kewajaranestimasiakuntansiyang dibuatoleh Pemerintah
keseluruhan.
secara
Trenggalek,
sertaevaluasiataspenyajian
laporankeuzurgan
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BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan
yang telah diperolehadalahcukup dan tepat,
dasaruntukmenyatakan
sebagai
opini BPK.
Opini
\'lenurutopini BPK, laporankeuangan
yang disebutdi atas,menyajikansecarawajar,
dalam semuahal yang material,posisi keuanganPemerintah
KabupatenTrenggalek
tanggal3 I Desember2016, dan realisasianggaran,perubahan
saldo anggaranlebih,
aruskas, sertaperubahan
operasional,
ekuitasuntuktahunyang berakhirpadatanggal
sesuai
tersebut,
dengan
Standar
Akuntilnsi
Pemerintahan.
PenekanunSualu Hal
padaCatatan7.5.3.L2 atasLaporanKeuangan
BPK menekankan
Pemerintah
Kabupaten
yang menjelaskan
Trenggalek
bahwapadaTA 2016,Pemerintah
Kabupaten
Trenggalek
menyajikannilai Penyertaan
Modal padatiga BUMD yaitu Perusahaan
DaerahAneka
(PDAU),
PT
BPR
(PT
Usaha
BangkitPrimaSejahtera BPR BPS),dan Unit Pengelola
UsahaDaerah (UPUD). Penyertaan
modal pada PDAU, diantaranya
diinvestasikan
kepadaPT BGS sebesarRp8,42miliar dan berindikasimerugikandaerahsebesarRp8,08
miliar. Namunsaatini telahdilakukanlikuidasiterhadapPT BGS dan ditetapkandengan
putusanPengadilanNegeri Trenggalek.Terdapatperbedaan
pengakuan
nilai penyertaan
juta yang berindikasikerugiandaerahdan
modalpadaPT BPR BPS sebesar
Rp955,42
telah diputuskanoleh Pengadilan
Negeri Surabayapada tahun 2015 dan Mahkamah
penyesuaian
Agungpadatahun2016.Pemerintah
Kabupaten
Trenggalek
telahmelakukan
pada
putusan
proses
modal
nilai'penyertaan
PT BPR BPS sesuai
hukum.Sedangkan
divestasi pada UPUD belum dapat segeradilanjutkan karena dugaan penggunaan
kekayaanUPUD dimaksudsedangdalam prosespenyidikanaparatpenegakhukum.
atas permasalahan
Perkembangan
tiga BUMD dimaksudtelah diungkapkandalam
atasLaporanKeuangan.
denganhai
Catatan
sehubungan
Opini BPK tidakdimodifikasi
tersebut.
TindakLanjut atssHal-hal yang MempengaruhiOpini TahunSebelumnya
DalamLaporanBPK Nomor 78.8/LHP/XVIII.SBY/0612016
tanggal24 Juni2016,BPK
memberikanopini Wajar Dengan Pengecualian(WDP) atas Laporan Keungan
Pemerintah
Kabupaten
Trenggalek
Tahun2015karenamenyajikan
saldolrtvestasi
Jangka
PanjangPermanenper3lDesember20l5dan20l4sebesarRp56,56miliardanRp53,26
miliar. Dari saldo tersebutdiantaranyamerupakanpenyeftaanmodal pada Perusahaan
DaerahAnekaUsaha(PDAU) sebesar
Rpl3,l8 miliar danUnit Pengelola
UsahaDaerah
juta. Nilai investasi
(UPUD)sebesar
Rp874,29
Pemerintah
Kabupaten
Trenggalek
dalam
bentuk penyeftaanmodal pada PDAU, diahtaranyadiinvestasikankepada PT BGS
sebesarRp8,42 miliar berindikasimerugikandaerahsebesarRp8,08 miliar. Nilai
penyertaan
padaUPUD sebesar
juta tidakdidukungdenganLaporanKeuangan
Rp874,29
UPUD danmasihdalamprosespenyidikan.
pengakuan
Perbedaan
nilai penyertaan
modal
pada PT BPR BPS sebesarPtp2,37miliar berindikasikerugia^rdaerahdan telah
diputuskanoleh Pengadilan
Negeri Surabayapadatahun 2015 kepadasalahseorang
terdakwaberupagantirugi sebesar
Rp250juta.
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penyertaan
Selainpermasalahan
modal,opini WDP juga diberikanatasAset Lainnya
Pemerintah
disebabkan
KabupatenTrenggalekmenyajikansaldoAset Lainnya per
3l Desember
2015dan2014masing-rnasin$
Rp59,73miliardanRpl9,66miliar.
sebesar
Dari saldo tersebuttermasukdiantaranyamerupakanselisih nilai asettetap perolehan
sampaidenganTahun 2009 antaraNeracaSKPKD dan NeracaSKPD yang belum
memiliki rincian.Nilai tersebutmerupakan
yang berasaldari Gedungdan
reklasifikasi
Bangunan
sebesar
Rp57,ll miliar,JalanIrigasidanJaringan
sebesar
Rp76,09miliar,dan
AsetTetapLainnyasebesar
Rpl0,77rniliar.AsetLainnyatersebut
belumdapatditelusuri
karenatidak didukungrincian,catatan,dandatayangmemadai.
PadaTahun 2016, PemerintahKabupatenTrenggalektelah menyusunrencanaaksi dan
menindaklanjutipenyelesaianpermasalahanpada BUMD dengan mengupayakan
pembubaran
PT BCS yang telah diputuskanoleh Pengadilan
Negeri Trenggalekdan
berkoordinasi
denganpihakterkaitperihalupayapenilaiankembaliasetPT BPR BPS.
Selainitu, PemerintahKabupatenTrenggalektelah berupayamelaksanakan
kegiatan
inventarisasi
dan validasisejaktahun2014 untuk mengetahui
selisihnilai asettetap
antaraNeracaSKPKD dan NeracaSKPD yangdicatatpadaAset Lainnya- Aset LainLain. Atas permasalahan
tersebut,telah dilakukankoreksi-koreksi
yang diperlukan
j,5.3.1
sebagaimana
diungkapkan
dalamCatatan
atasLaporanKeuangan
LaporanatasSPI dan Kepatuhan
Untukmemperoleh
keyakinanyangmemadaietaskewajaranlaporankeuangan
tersebut,
BPK juga melakukanpemeriksaan
terhadapsistempengendalian
interndan kepatuhan
terhadapketentuanperaturanperundang-undangan.
LaporanHasil Pemeriksaan
atas
SistentPengendalian
lntern dan LaporanHasil Pemeriksaar
atasKepatuhanterhadap
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
disajikan dalam Laporan Nornor
T4.BILHPIXVIII.SBY/06/2017
dan Nomor T4.CILHPlXVIll.SBY/06/2017
tanggal
05 Juni2017,yangmerupakan
bagiantidakterpisahkan
dari laporanini.
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