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PULUHAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMKOT AMBON DIPERIKSA BPK

www.clker.com

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali melakukan pemeriksaan fisiki terhadap

puluhan kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Ambon. Pemeriksaan ini dikarenakan

Pemkot Ambon berencana akan melakukan pengadaan beberapa unit kendaraan dinas lagi

sebagai asetii yang baru.

Untuk itu, sebelum dilakukan pembelian kendaraan tersebut maka harus terlebih

dahulu dilakukan pemeriksaaniii terhadap barang (kendaraan) yang ada, sebab ditakutkan jika

barang-barang yang sudah terlebih dahulu dibelanjakan telah berpindah tangan sehingga

bukan lagi merupakan aset Pemkot Ambon.

Pemeriksaan fisik biasanya dilakukan setiap tahun oleh Tim Pemeriksa BPK bersama

dengan Bagian Umum Pemkot Ambon terhadap semua aset yang ada khususnya kendaraan

bermotor. Hal tersebut diungkapkan oleh Kasubag Perlengkapan Bagian Umum Pemkot

Ambon, Wolter Putiruhu usai dilakukan pemeriksaan kendaraan dinas yang bertempat di

lapangan upacara Pemkot Ambon, Sabtu (5/7).

Dikatakan oleh Wolter Putiruhu, Pemeriksaan BPK ini, rutin dilakukan. Pada tahun

sebelumnya hal yang sama juga dilakukan, sehingga pemeriksaan seperti ini bukan sesuatu

yang baru namun kegiatan ini merupakan satu hal yang rutin dilakukan. Menurut Wolter

Putiruhu, ketika Pemeriksaan Laporan Keuanganiv oleh BPK biasanya dilakukan dengan

pengecekan fisik dilapangan, agar tidak terjadi perbedaan antara laporan dengan kenyataan

yang ada sehingga perlu dilakukan pemeriksaan fisik. Ditambahkan juga oleh Wolter

Putiruhu, pemeriksaan yang dilakukan Tim Pemeriksa BPK ini meliputi, Surat Tanda Nomor

Kendaraan Bermotor (STNK), nomor mesin dan nomor rangka, baik itu untuk kendaraan

roda dua, roda empat maupun roda enam yang merupakan aset Pemkot Ambon.
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i Cek Fisik, prosedur peninjauan langsung untuk memeriksa apakah keterangan lisan dan
tertulis terperiksa sesuai dengan kenyataan.
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ii Aset Negara adalah barang tidak bergerak (tanah dan/atau bangunan)  dan barang bergerak
(inventaris) yang dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah, dimiliki/dikuasai oleh
instansi pemerintah lembaga pemerintah non departemen, badan-badan, tidak termasuk
kekayaan yang dipisahkan dan bukan kekayaan Pemda (Dari KMK No. 225/1971, KMK No.
350/1994 dan KMK No. 470/1994).
iii Pemeriksaan, 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.
iv Laporan Keuangan,  bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30,
Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Noor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara [vide: UU No. 15/2004, Pasal 1 angka 9].


