BADAN PEMERIKSA

KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
atas Laporan Keuangan
Dc:Iroasarkan Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan
Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2006
Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pernerintah
Batam, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2015, Laporan Realisasi
Laporan Perubahan Sal do Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Lnporan.
Kas, dan Laporan Peru bah an Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal terscbut.
Catatan atas Laporan Keuangan,

ti1"i-J~g/I1ll . jawab Pemerintalt

alas laporan keuangan

__

rintah Kota Batam bertanggung jawab atas penyusunan dan penyaj ian wajar laporan
gan sesuai dengan.Standar Akuntansi Pernerintahan dan pengendalian intern yang
.-nadai
untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah s[lji material, baik )'illlg
i'.5e()abkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

'l1"Ji_Ul;Ungjawab BPK adalah untuk rnenyatakan suatu opini atas laporan keuangau
.-a1.lil!>(1rkan pemeriksaan BPI<.. BPI<. melaksanakan perneriksaan berdasarkan Standar
Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPI( mematuhi kode etik
serta merencanakan

dan melaksanakan

pemeriksaan

untuk rnernperoleh keyakinan

rncrnadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.
pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan
ngkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mcndasarkan
padn
gan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyaj ian yang
I dalam laporan keuaugan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun
Ian. Dalam
melakukan
penilaian
risiko,
Pemeriksa
mempertimbangkau
lian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan
Pemerintah Kota Batam untuk merancang prosedur pemeriksaan yallg tepat
dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini aras
pengendalian intern Pcmerintah Kota Batam. Perneriksaan yang dilakukan BPi<.
mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewnjnran
i akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Batam, serta evaluasi aras penyaj ian
keuangan secara keseluruhan.
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rd,
Perwakilan

Provinsi

Kepulauan

Riau

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan
.dasar untukrnenyatakan opini SPK.

yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar,
dalarn semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Batarn tanggal 3 I
Desernber 2015, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional. arus
kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan
Stan dar Akuntausi Pernerintahan.

Penekanan Sua/II Hal
BPK menekankan pada Catatan 7.4.2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Batam
yang menjelaskan bahwa pada Tahun 2015, Pernerintah Kota Batarn menerapkan akuntansi
berbasis akrual pertama kali sebagai pelaksanaan Peraturan Pernerintah Nornor 71 Tahun
20 I0 tentang Standar Akuntansi Pernerintahan. Pernerintah Kota Batam tidak menyaj ikan
lembali Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Kas Menuju Akrual rnenjadi Laporan
Keuangan Tahun 2014 berbasis Akrual. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh
perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas
dan diungkapkan dalam Catatan Laporan Keuangan.

Uoluk memperoleh keyakinan yang mernadai Mas kewajaran laporan keuangan tersebut,
BPK juga melakukan perneriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan
lahadap
peraturan perundang-undangan.
Laporan I-Iasil Perneriksaan
alas Sisrern
Paagendal ian J ntern dan Laporan Hasi I Perneriksaan atas Kepatuhan terhadap Pernturan
.Jl'enmdang-undangan
disajikan dalam Laporan Nomor 06.S/LHP/XVIJI.TJP/OS/20
1(i clan
tiDlDOC06.C/LHP/XVIII.TJP/05/2016
tanggal30 Mei 2016, yang merupakan bagian tidak
dari laporan ini.

Batam, 30 Mei 2016
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
~~~~n
Provinsi Kepulauan Riuu
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