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BADAN PEMERTKSA KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

RESUME HASlL PEMERIKSAAN 

ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN 

KEPATUHANTERHADA P PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 
tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota 
(Pemko) Sibolga Tahun 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat 
dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 43.NLHP/XVIIlMDN/04/2022. 

Untuk 1memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakab laporan keuangan bebas 
dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektifitas sistem pengendalian 
intern (SPI) dan kepatuban terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh 
langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan BPK tidak 
dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektifitas sistem pengendalian intern 
dan kepatuban terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak 
menyatakan pendapat seperti itu. 

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemko 
Sibolga, dengan pokok-pokok temuan antara lain. 

1. Pertanggungjawaoan belanja pada dua Organisasi Perangkat Daerab (OPD) tidak
lengkap sebesar Rpl.228.984.388,00 dan tidak sesuai dengan kondisi sebenamya pada
tiga OPD sebesar Rp648.600. l 97,00;

2. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada 18 OPD tidak sesuai ketentuan yang
mengakibatkan kelebiban pembayaran sebesar Rp267 .142.460,00;

3. Kekurangan volume atas 19 paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Urnum dan
Penataan Ruang (PUPR) yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar
Rp540.876.158,94;

4. Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) belum sepenuhnya memaJai. Aset tanah
sebanyak tujuh persil masih dikuasai oleh pihak lain dan 270 persil belum memiliki
sertifikat. Pencatatan dalam Karht lnventaris Barang (KIB) B - Peralatan dan Mesin
serta KIB C - Gedtmg dan Bangunan belum memuat informasi yang akurat dan
lengkap.

Berdasarkan kelemaban-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota 
Sibolga, antara lain agar memerintahkan: 
I. Sekretaris Daerah untuk melakukan penyelesaian atas tanah yang masih dalam

sengketa;

BPK Perwakilan Provinsi Suma/era Utara 
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