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Kota Prabumulih Menyampaikan Laporan Keuangan Tercepat Ketiga Se-

Indonesia 

 

 
https://sumeks.co/ 

 

Isi Berita : 

Wali Kota Prabumulih, H. Ridho Yahya menyerahkan laporan keuangan 

Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2021 di Kantor BPK RI Perwakilan 

Sumsel, Jl Demang Lebar Daun Palembang, Selasa (11/1). Didampingi Kepala Badan 

Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Prabumulih, Jauhar Fahri, SE. Ak., CA., 

dan Inspektur Kota Prabumulih, Toni Selfriansyah, SH. Wali Kota Prabumulih 

menyampaikan bahwa laporan ini merupakan upaya seluruh staf dan pegawai 

Pemerintah Kota Prabumulih. Dengan adanya laporan keuangan ini, kita berharap 

dengan penyajian ini dapat mempercepat proses lanjutan dalam pertanggungjawaban 

keuangan Pemerintah Kota. 

Kepala BPKAD Prabumulih, Jauhar Fahri, menambahkan, penyampaian laporan 

dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan 

disampaikan Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling 

lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

Penyampaian Laporan tersebut disertai dokumen pendukungnya yang terdiri atas 

Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan 

Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), 

Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan 

(CaLK) dan Laporan Hasil Reviu Inspektorat. “Berdasarkan informasi, penyampaian 

laporan keuangan kita nomor 3 se-Indonesia setelah Kota Madiun dan Kabupaten 

Muba,” tutupnya. 
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Sumber Berita: 

1. https://sumeks.co/prabumulih-tercepat-nomor-3-se-indonesia/, Prabumulih Tercepat 

Nomor 3 se-Indonesia, 11 Januari 2022. 

2. https://sumeks.co/prabumulih-ketiga-tercepat-se-indonesia-sampaikan-laporan-

keuangan-2021/, Prabumulih Ketiga Tercepat se-Indonesia Sampaikan Laporan 

Keuangan 2021, 11 Januari 2022. 

 

Catatan: 

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 

negara/daerah selama suatu periode. 

Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara 

yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-

prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

pemerintah. 

Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat 

kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, menyebutkan: 

Pasal 56: 

(1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk 

disampaikan kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka memenuhi 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

(2) Dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1): 

a. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna 

Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan 

realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan; 

b. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada 

kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selambat-lambatnya 2 (dua) 

bulan setelah tahun anggaran berakhir; 

c. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum 

Daerah Menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah; 

https://sumeks.co/prabumulih-tercepat-nomor-3-se-indonesia/
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d. Gubernur/bupati/walikota selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan 

kekayaan daerah yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan 

perusahaan daerah. 

(3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 

(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

(4) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna 

Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan 

berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan 

telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 

 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyebutkan: 

Pasal 16 ayat (1): 

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. 

Penjelasan Pasal 16 ayat (1): 

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi 

keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) 

kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan 

(adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 

(iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat 

diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified 

opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak 

wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer 

of opinion). 

 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, 

menyebutkan: 

Pasal 6 ayat (1): 

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang 

dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank 

Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik 

Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 

Lampiran I.01 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, menyebutkan: 
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Paragraf 28: 

Laporan keuangan pokok terdiri dari: 

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);  

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); 

c. Neraca; 

d. Laporan Operasional (LO); 

e. Laporan Arus Kas (LAK); 

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); 

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

Paragraf 29: 

Selain laporan keuangan pokok seperti disebut pada paragraf 28, entitas pelaporan 

wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan 

oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (statutory reports). 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

menyebutkan: 

Pasal 189: 

(1) Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai 

hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.  

(2) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan 

disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit 

meliputi:  

a. laporan realisasi anggaran;  

b. neraca;  

c. laporan operasional;  

d. laporan perubahan ekuitas; dan  

e. catatan atas laporan keuangan.  

(3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

kepada Kepala Daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun 

anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 190: 

(1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 189 

ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas 

pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.  
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(2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit meliputi:  

a. laporan realisasi anggaran;  

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;  

c. neraca;  

d. laporan operasional;  

e. laporan arus kas;  

f. laporan perubahan ekuitas; dan  

g. catatan atas laporan keuangan.  

(3) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 

(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 191: 

(1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 

ayat (1) dilakukan reviu oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan 

Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan. 

(2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan 

setelah tahun anggaran berakhir.  

(3) Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah 

menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.  

(4) Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil 

pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari 

Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD diajukan kepada DPRD. 


