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BATAMTODAY.COM, Jakarta - DPD RI menerima laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 

(IHPS) I Tahun 2021 yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam Sidang 

Paripurna Ke-6 Masa Sidang II Tahun Sidang 2021-2022, Kamis (16/12). 

DPD RI melalui Komite IV DPD RI dan Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI selanjutnya akan 

menindaklanjuti laporan tersebut. 

Ketua BPK RI, Agung Firman Sampurna menjelaskan bahwa IHPS I Tahun 2021 memuat ringkasan dari 

732 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 673 (91,9%) LHP Keuangan, 39 (5,4%) LHP 

Kinerja, dan 20 (2,7%) LHP Dengan Tujuan Tertentu. Dalam IHPS tersebut, 

"BPK mengungkap 8.483 temuan yang memuat 14.501 permasalahan senilai Rp8,37 triliun, dengan rincian 

6.617 (46%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern, 7.512 (52%) permasalahan 

ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp8,26 triliun, serta 372 (2%) 

permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp113,13 miliar," paparnya. 

Dalam semester I tahun 2021, lanjut Agung, laporan keuangan (LK) pemerintah provinsi yang memperoleh 

opini WTP sebanyak 33 dari 34 LK (97%), LK pemerintah kabupaten yang memperoleh opini WTP 

sebanyak 365 dari 415 LK (88%), dan LK pemerintah kota yang memperoleh opini WTP sebanyak 88 dari 

93 LK (95%). 

"Capaian opini tersebut telah melampau target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja 

pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024," imbuhnya. 

Setelah menerima laporan IHPS Semester I Tahun 2021 dari BPK RI, Ketua DPD RI AA LaNyalla 

Mahmud Mattalitti meminta kepada seluruh Anggota dan Alat Kelengkapan DPD RI untuk menjadikannya 

sebagai catatan penting dalam pelaksanaan tugas-tugas konstitusional. 

Dia berharap hal ini dapat menjadi bahan dalam bersinergi dengan pemerintah daerah khususnya dalam 

menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, demi perbaikan dan terwujudnya tata kelola keuangan yang 

transparan dan akuntabel. 

"Berdasarkan Pasal 212 ayat (4) Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, Pimpinan 

DPD RI menugaskan Komite IV untuk membahas hasil Pemeriksaan BPK RI tersebut. Selanjutnya 

berdasarkan pasal 213 ayat (1) laporan hasil pembahasan Komite IV sebagaimana dimaksud, apabila 



terdapat indikasi kerugian negara, Pimpinan DPD RI meneruskan laporan hasil pembahasan tersebut kepada 

BAP untuk ditindak lanjuti," kata LaNyalla yang juga Senator dari Jawa Timur ini. 

Sumber : https://batamtoday.com/home/read/170364/DPD-RI-akan-Tindak-Lanjuti-Laporan-Hasil-

Pemeriksaan-BPK-RI 

 

Catatan Berita: 

➢ DPD kepanjangan dari Dewan Perwakilan Daerah, merupakan lembaga perwakilan daerah yang 

berkedudukan sebagai lembaga negara. Dasar hukum pembentukan DPD adalah UUD 1945 Pasal 

22C yang menyatakan : 

(1) Anggota Dewan  Perwakilan  Daerah  dipilih  dari  setiap  provinsi  melalui  pemilihan umum 

(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh 

anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat 

(3) Dewan  Perwakilan  Daerah  bersidang  sedikitnya  sekali  dalam  setahun 

(4) Susunan  dan  kedudukan  Dewan  Perwakilan  Daerah  diatur  dengan  undangundang. 

➢ Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Ralryat, 

Dewan Perwakilan Ralryat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Ralryat, Dewan Perwakilan Ralryat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Ralryat Daerah, DPD mempunyai fungsi 

a. pengajuan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan 

pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan 

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan 

perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR. 

b. ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, 

hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan 

keuangan pusat dan daerah. 

c. pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran 

pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, 

pendidikan, dan agama. 

d. pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, 

pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber 

daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan 

agama 

➢ Sedangkan wewenang dan tugas DPD adalah: 

a. mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan 

pusat dan daerah, Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan 
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sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan 

perimbangan keuangan pusat dan daerah kePada DPR. 

b. ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a. 

c. menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang yarrg 

berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a. 

d. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan 

rancangan undang-undang yang berkaitan dengan Pajak, Pendidikan, dan agama. 

e. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, 

pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, 

pengelolaan surnber daya alarn, dan sumber daYa ekonomi lainnYa, pelaksanaan APBN, 

pajak, pendidikan, dan agama. 

f. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi 

daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daYa ekonomi lainnYa, pelaksanaan undang-

undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk 

ditindaklanjuti; 

g. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat 

pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN. 

h. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK. 

i. menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan 

pusat dan daerah, Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan 

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan 

perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

j. melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah 

➢ BPK diharuskan menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan yang dilakukan selama 1 (satu) semester. 

Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-

lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. 

➢ Ikhtisar hasil pemeriksaan disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/ walikota 

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. 

➢ Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara 

independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai 

kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara. 

➢ Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, 

kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 

negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar 

Pemeriksaan,yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK. 



➢ Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan 

dengan tujuan tertentu 

➢ Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan Kinerja adalah 

pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi 

dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah 

pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. 

➢ Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Laporan hasil 

pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Laporan hasil 

pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan 

➢ BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara 

kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




